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ERRATA

Boek I (1987 -88) :
Blz.246, voetnoot:
De datum « 21 jan. 1965 , dient te worden vervangen door « 21 juni 1965 "• zodat
de voetnoot luidt als volgt :
(1) Cass., 21 juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I,
1152), 5 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 223). Zie :
L. LINDEMANS, « Taalgebruik in ge rechtszaken •• , A.P.R., nr. 183, biz. 111.

Biz. 257, voetnoot 1:
De datum « 18 dec. 1982 , moet worden
vervangen door « 13 dec. 1982 "• waardoor
deze voetnoot dient te worden gelezen als
volgt:
(1) Cass., 13 dec. 1982, A.R. nr. 6700 (A.C. ,
1982-83, nr. 223) ; Cass., 18 feb. 1980 (ibid.,
1979-80, nr. 377).

Biz. 413, ontwikkeling tweede en
derde trefwoord :
In het laatste deel van deze tekst dient
de zinsnede « ... in laatste aanleg gewezen » te worden vervangen door « ... niet
in laatste aanleg gewezen >>, zodat de ontwikkeling luidt als volgt :
2° en 3° Wanneer de werkgever verscheidene veiligheidscomites voor een technische bedrijfseenheid opricht, is de beslissing van de arbeidsrechtbank over
een geschil betreffende de indeling van
de arbeidsplaatsen bij de onderscheiden comites niet in Jaatste aanleg gewezen (2). (Art. 1, § 4, b, 1, Gezondheid en
Veiligheidswet; artt. 8, 9 en 81, 6°, K.B.
31 juli 1986.)
(Deze gewijzigde teksten kunnen eventueel over de oorspronkelijke teksten worden geplakt.)

ERRATA

Boek II (1987 -88) :
Biz. 460, voetnoot arrest nr. 215 (linkerkolom) :
In deze voetnoot dient biz. « 395
dat de voetnoot luidt als volgt :

>>

te worden vervangen door

«

345 "• zo-

(1) Cass., 2 dec. 1963 (Bull. en Pas. , 1964, I,
345).

Biz. 481, tweede trefwoord, vierde regel :
Het woord « tegentarieven » dient te worden vervangen door « tegenbrieven », waardoor het tweede trefwoord dient te worden gelezen als
volgt:
2° KOOP -

OVERDRACHT VAN DE SCHULDVORDERING- BEWIJS- BEWIJS VAN DEVERBINTENISSEN EN BEWIJS VAN DE BETALINGSCHRIFTELIJK BEWIJS - TEGENBRIEVEN DERDE.

Biz. 521, linkerkolom, lle regel :
De zinsnede « binnen acht dagen te rekenen van de dag van de uitspraak » dient te worden vervangen door « binnen acht dagen na de dag
waarop het beroep is ingesteld "• zodat de lle en de 12e regel dienen te
worden geiezen als voigt :

beroep binnen acht dagen na de dag
waarop het beroep is ingesteld,
Biz. 525, ontwikkeling vierde en vijfde trefwoord, derde regel :
Het woord « wetgever » dient te worden vervangen door « werkgever »,
waardoor de eerste drie regels van deze alinea dienen te luiden ais voigt :
4° en 5° Wanneer het paritair comite, dat

zich dient uit te spreken over de aanvraag van de werkgever tot erkenning
Biz. 696, voetnoot 2, laatste regei :
Het « nr. 573 » dient te worden vervangen door
voetnoot dient te worden geiezen als voigt :

«

nr. 57.3 "• zodat deze

(2) Cfr. E. GUTT en A.M. STRANARD, « Examen de Jurisprudence concernant le droit judiciaire prive "• R.CJ.B., 1974, 697, nr. 153;
R.P.D.B., Cpl. VI, Appel en matiere civiele, sociale et commerciale, nr. 24; A. LEPAIGE,
Rechtsmiddelen, 51, nr. 57.3.

(Deze gewijzigde teksten kunnen eventueel over de oorspronkelijke
teksten worden geplakt.)
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het Hof van Beroep te Gent gewezen;
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KAMER -

1 december 1987

I. Op de voorziening van Eddy
Opalfvens:

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING
RECHTSMACHT - OMVANG - BETWISTING
UITGESLOTEN DOOR DE CONCLUSIES VAN DE
PARTIJEN.

2° CASSATIE -

RECHTSPLEGING - STRAFZAKEN- OMVANG- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - REGELMATIGE VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR - CASSATIE OP DE VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR - VERNIETIGING DAARUIT VOORTVLOEIENDE, VAN DE TEN AANZIEN VAN DE
BEKLAAGDE GEWEZEN BESLISSING - VOORWAARDEN.

1° Bij de uitspraak over de burgerlijke

rechtsvordering kan de strafrechter
geen geschil opwerpen dat de openbare orde niet raakt en dat door de conclusies van de partijen uitgesloten is
(1).

2° Wanneer de beklaagde en zijn vrijwil-

Jig tussengekomen verzekeraar zich regelmatig in cassatie hebben voorzien
tegen een arrest waarbij zij in solidum
zijn veroordeeld om de getroffene van
een ongeval schadeloos te stellen, en
de beslissing gewezen ten aanzien van
de verzekeraar op diens voorziening
wordt vernietigd, strekt de vernietiging zich uit tot de ten aanzien van de
beklaagde gewezen beslissing die door
dezelfde onwettigheid is aangetast, ook
al voert de beklaagde geen enkel middel aan (2).
{OPALFVENS, DE STER 1905 N.V. T. MERCATOR
N.V., VANDEN BUSSCHE; VANDENBUSSCHE
T. OPALFVENS, DE STER 1905 N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 1265)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1987 door
(1) Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3740
(A.C., 1984-85, nr. 197).
(2) Zie Cass., 7 okt. 1981 (A.C., 1981-82,
nr. 94) en 11 okt. 1983 (ibid., 1983-84, nr. 81).

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de N.V.
Mercator tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert :

II. Op de voorziening van de N.V.
De Ster 1905 :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de N.V.
Mercator tegen eiseres :
Over het middel: schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, van het algemeen beschikkingsbeginsel krachtens hetwelk de rechter niet
ambtshalve een punt mag inroepen dat
noch van openbare orde noch van dwingend recht is en dat de partijen uit de
betwisting gesloten hadden, van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging
van de rechten van de verdediging en
van de artikelen 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874, opgenomen in het
Wetboek van Koophandel, en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest eiseres als vrijwillig
tussengekomen partij in solidum met
haar verzekerde, beklaagde Opalfvens,
veroordeelt om aan de verweerster, de
N.V. Mercator, optredende als burgerlijke partij, als schadevergoeding een bedrag van 355.889 frank met interesten en
kosten te betalen, op grand van onder
andere volgende overweging (pagina 7,
alinea 3) : « Zowel de N.V. Mercator als
de N.V. De Ster zijn evenwel derden jegens beklaagden, vermits zij respectievelijke gesubrogeerd zijn in de rechten van
de N.V. Cobeca (of van de N.V. De Coster
en co?), eigenares van de door Vanden
Bussche bestuurde Audiwagen, en in de
rechten van Van Winckel Marcel, eigenaar van de door Opalfvens bestuurde
Mercedeswagen (- strafdossier/stukken
2/3 en 17; - besluiten/N.V. Mercator van
23 mei 1986 voor de eerste rechter/bladzijde 3 in fine: strafdossier/stuk 39) ''•
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terwijl, eerste onderdeel, voor de
appelrechters de partijen het erover eens
waren dat verweerster Mercator 355.889
frank had uitbetaald als verzekeraar eigen schade van de N.V. De Coster en Co,
die eigenares was van het voertuig Audi
dat beklaagde Vanden Bussche op het
ogenblik van het ongeval bestuurde ( ci
stuk 38, conclusie van Mercator op 23
mei 1986 in eerste aanleg neergelegd en
in hoger beroep hernomen); de partijen
het er aldus impliciet maar zeker over
eens waren dat verweerster Mercator de
schade dekte die bestuurder Vanden
Bussche had toegebracht aan het voertuig van verzekeringsneemster, de N.V.
De Coster en Co, en bestuurder Vanden
Bussche bijgevolg verzekerde van verweerster Mercator en geen derde ten opzichte van verweerster Mercator was; de
partijen het er bovendien eens over waren dat verweerster Mercator overeenkomstig artikel 22 van de wet van 11 juni 1874 optrad als gesubrogeerde (ci
voormeld stuk 39, pagina 4 bovenaan);
het arrest, door te beslissen zoals hager
vermeld, ambtshalve inriep dat verweerster Mercator - bij de beoordeling van
haar vordering tegen eiseres en diens
verzekerde beklaagde Opalfvens
moest beschouwd worden als derde (jegens beklaagde Vanden Bussche) en, impliciet, dat verweerster ten opzichte van
onder andere eiseres aldus recht had op
de vergoeding van al haar schade; het
arrest, door verweerster Mercator hier
als derde te aanzien, ambtshalve een
punt opwierp dat noch van openbare orde noch van dwingend recht is en dat
door de conclusies van de partijen uitgesloten was uit de betwisting, zodat het
arrest, door dit punt ambtshalve op te
werpen, schending inhoudt van artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en
van het algemeen beschikkingsbeginsel
krachtens hetwelk de rechter niet ambtshalve een punt mag inroepen dat noch
van openbare orde noch van dwingend
recht is en dat de partijen uit de betwisting hadden gesloten; het arrest daarenboven de partijen niet in de gelegenheid
stelde zich te verdedigen op voormeld
ambtshalve aangevoerd punt, zodat het
arrest tevens schending inhoudt van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging;
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 22 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874, opgenomen in het Wetboek van
Koophandel, de verzekeraar die de schade betaald heeft, in al de rechten treedt
van de verzekerde tegenover derden uit
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hoofde van deze schade; de verzekeraar
eigen schade die aan zijn verzekeringsnemer, die tevens verzekerde is, de schade betaalt die toegebracht werd aan
diens auto door een bestuurder die van
de verzekeringsnemer de toelating had
om met die auto te rijden, in al de rechten treedt van de verzekeringsnemer die
tevens verzekerde is; de bestuurder
waarvan sprake geen derde is ten opzichte van de verzekeraar eigen schade,
omdat deze laatste verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt
van de bestuurder voor wat de schade
betreft door die bestuurder toegebracht
aan het door hem bestuurde voertuig; de
verzekeraar eigen schade aldus wettelijk
niet in de rechten kan treden van de vergoede verzekeringsnemer tegenover de
toegelaten bestuurder, precies omdat deze laatste ten opzichte van de verzekeraar eigen schade niet als derde kan
aangezien worden; het arrest bijgevolg,
op grond van de vaststelling dat verweerster Mercator « gesubrogeerd (is) in
de rechten van de N.V. Cobeca (of van
de N.V. De Coster en Co?), eigenares van
de door Vanden Bussche bestuurde Audiwagen >> en op grand van de impliciete
maar zekere vaststelling dat verweerster
Mercator, als verzekeraar eigen schade,
aan verzekeringsneemster, de N.V. De
Coster en Co, de schade betaald had die
de toegelaten bestuurder Vanden Bussche aan haar auto toegebracht had, niet
wettelijk kon besluiten dat verweerster
een derde was « jegens beklaagden » en
- impliciet - dat verweerster Mercator
recht had op vergoeding van al haar
schade ten opzichte van eiseres, zodat
het arrest niet wettelijk verantwoord is
en schending inhoudt van artikel 22 van
de Verzekeringswet van 11 juni 1874, opgenomen in het Wetboek van Koophandel:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de partijen voor
de appelrechters niet hebben betwist dat verweerster, de N.V. Mercator, overeenkomstig artikel 22 van
de wet van 11 juni 1874 optrad als
gesubrogeerde verzekeraar van de
eigen schade van de eigenares van
het voertuig bestuurd door Roland
Vanden Bussche en dat zij aan haar
verzekeringneemster 355.889 frank
vergoeding voor eigen schade had
betaald; dat de partijen aldus impliciet maar zeker het erover eens waren dat verweerster de aansprake-
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lijkheid van de bestuurder Roland
Vanden Bussche dekte voor de door
hem aan het door verweerster verzekerde voertuig veroorzaakte schade, zodat die bestuurder geen derde
was ten aanzien van verweerster;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen zoals in het middel is
weergegeven, ambtshalve aanvoert
dat verweerster moet worden beschouwd als een derde ten opzichte
van Roland Vanden Bussche, bestuurder van het door haar verzekerde voertuig, en impliciet maar
zeker daarop de beslissing grondt
dat verweerster ten opzichte van eiseres recht heeft op vergoeding van
haar volledige schade;
Dat het onderdeel gegrond is;
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het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt Eddy Opalfvens en de
N.V. De Ster 1905 ieder in twee derde van de kosten van hun respectieve voorziening en de N.V. Mercator
in het overige gedeelte ervan; veroordeelt Roland Vanden Bussche in
de kosten van zijn voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
1 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Simont en Bayart.
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En overwegende dat de op het
cassatieberoep van de N.V. De Ster
1905, vrijwillig tussengekomen partij, uit te spreken vernietiging ook
geldt voor de op dezelfde onwettigheid berustende beslissing waarbij
Eddy Opalfvens, beklaagde, in solidum met de N.V. De Ster 1905, veroordeeld wordt tot betaling van
355.889 frank met interesten en kosten aan de N.V. Mercator, nu die beklaagde zich regelmatig in cassatie
heeft voorzien tegen die beslissing,
ook al voert hij geen enkel middel
aan;

2' KAMER - 1 december 1987

VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEZOEK TER
PLAATSE OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING NIET VASTGESTELD.

Wanneer, nadat de correctionele rechtbank zich ter plaatse heeft begeven,
noch het proces-verbaal nopens die onderzoeksmaatregel, noch het daarop
gegronde vonnis vaststellen dat de regels inzake openbaarheid van de terechtzittingen zijn in acht genomen of
dat wettig is bevolen de zaak met gesloten deuren te behandelen, is dat
vonnis nietig (1). (Art. 96 Gw.)

Om die redenen, zonder dat er
CODDENS T. VERDUERE)
grond is om het tweede onderdeel
van het door de eiseres N.V. De Ster
ARREST
aangevoerde middel te onderzoeken,
(A.R. nr. 1354)
verleent aan de N.V. De Ster 1905
en aan Roland Vanden Bussche akte van hun afstand; vernietigt het
HET HOF; - Gelet op het bestrebestreden arrest in zoverre het Ed- den vonnis, op 6 februari 1987 in hody Opalfvens en de N.V. De Ster ger beroep gewezen door de Correc1905 veroordeelt tot betaling van tionele Rechtbank te Gent;
355.889 frank met interesten en kos- l - - - - - - - - - - - - - - - ten aan de N.V. Mercator; verwerpt
(1) Cass., 2 okt. 1984, A.R. nr. 8064
de voorzieningen voor het overige;
1984-85, nr. 81); zie P. DE STEXHE, « L'inbeveelt dat van dit arrest melding (A.C.,
struction criminelle en mouvement "• in Journ.
zal worden gemaakt op de kant van des trib., 1982, b!z. 281.
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Over het tweede middel: schending
van de artikelen 153 en 190 van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het aangevochten vonnis is gewezen nadat op 19 december 1986 een
onderzoek ter plaatse plaatsvond, en het
« proces-verbaal van persoonlijke verschijning en onderzoek ter plaatse ''• na
de verklaringen afgelegd door getuige
Patrick Vermaut en door de bestuursters
Ann Coddens en Maria Verduere, te hebben aangegeven, vermeldt dat « na deze
verklaringen, die in het openbaar zijn afgelegd, (... ) het openbaar ministerie, de
partijen en hun raadslieden in de gelegenheid gesteld (werden) verdere vragen
en opmerkingen te doen gelden; de partijen en hun raadslieden verklaren geen
verdere opmerkingen te hebben "•
terwijl het geciteerde proces-verbaal
aldus aileen vermeldt dat de getuigen en
de betrokken bestuurders hun verklaringen in het openbaar aflegden, waarna de
partijen en raadslieden hun vragen en
opmerkingen konden doen gelden; deze
formulering impliceert dat de zitting van
19 december 1986 slechts gedeeltelijk
openbaar was, namelijk in zoverre de getuigen en de betrokken bestuursters hun
verklaringen aflegden; minstens, deze
formulering twijfels doet rijzen nopens
het al dan niet openbaar karakter van de
gehele zitting van 19 december 1986 der
Correctionele Rechtbank te Gent, zodat
het aangevochten vonnis, dat gewezen is
na een procedure waarbij een terechtzitting gedeeltelijk niet openbaar was en
waarbij minstens twijfel bestaat over het
al dan niet geheel openbaar karakter
van deze terechtzitting, nietig is (scherrding van de artikelen 153 en 190 van het
Wetboek van Strafvordering):

Overwegende dat het « proces-verbaal van persoonlijke verschijning
en onderzoek ter plaatse " van 19
december 1986, eensdeels, vermeldt
dat de rechtbank zich heeft begeven
naar Aalter, Loveldlaan, dit is de
plaats van het ongeval dat het voorwerp uitmaakt van de zaak, alwaar
zekere verrichtingen werden uitgevoerd, anderdeels, de verklaringen
van een getuige en de partijen weergeeft met de vermelding dat deze
verklaringen in het openbaar worden afgelegd;
Overwegende dat uit geen enkel
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, behalve wat betreft

de afgelegde verklaringen, de regels
betreffende de openbaarheid van de
terechtzittingen in acht zijn genamen voor de verrichtingen waartoe
op 19 december 1986 werd overgegaan;
Overwegende dat het niet vervullen van deze substantiele vormvereiste de nietigheid van de bestreden
beslissing voor gevolg heeft, nu de
rechtbank de bij gelegenheid van de
plaatsopneming verrichte vaststellingen niet heeft geweerd en haar
beslissing op die vaststellingen laat
steunen;

Om die redenen, en zonder dat er
grand is om het eerste middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de civielrechtelijke vordering
van eiser tegen verweerster; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hager
beroep.
1 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.
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1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERMIJNEN - JACHTMISDRIJF
- VLAAMSE GEWEST.

2° JACH'I R!NG -

WANBEDRIJF TERMIJN.

STRAFVORDE-
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3° VERJARING

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- TERMIJNEN- GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF.

4° JACHT -

MISDRIJF -

VERBEURDVER-

KLARING.

1° en 2° Aangezien art. 28 Jachtwet, wat
het Vlaamse Gewest betreft, is opgeheven door het decreet van 27 juni 1985,
bedraagt de verjaringstermijn van de
strafvordering wegens de in die wet
omschreven wanbedrijven drie jaar
voor dat gewest (1).
3° De verjaringstermijn van de strafvor-

dering bedraagt een jaar in geval van
contraventionalisering van een wanbedrijf (2). (Art. 21, tweede lid, wet 17
april 1878.)
4o De verbeurdverklaring van een wapen
wordt wettelijk verantwoord door de
vaststelling van de rechter dat de dader ervan gebruik gemaakt heeft om
een bij de Jachtwet bepaald' misdrijf te
plegen, met uitzondering van het in
art. 4, eerste lid, bepaalde geval.

(LOOIJMANS-PLAS)
ARREST

(A.R. nr. 1484)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 april 1987 in hoger
(1} Voor het Waalse Gewest bedraagt de verjaringstermijn een jaar (art. 37 Jachtwet, mgevoegd bij het decreet van 18 juli 1985). Aangezien de regels inzake de territoriale bevoegdheid niet zijn gewijzigd door de deereten, is het mogelijk dat een in een ~ewest
gepleegd jachtmisdrijf vervolgd wordt m het
ander gewest.
(2} Zie Cass., 8 jan. 1986, A.R. nr. 4502
(A.C., 1985-86, nr. 296}.
In de zaak die tot het van een noot voorziene arrest aanleiding heeft gegeven, had eiser
het geval van het gecontraventiona!iseerde
wanbedrijf verward met het geval waarin de
wet een straf bepaalt waarvan het maximum
een correctionele en het minimum een politiestraf is; in dit laatste geval is beslist dat de
verjaringstermijn zes maanden of drie jaar bedraagt, a! naargelang de rechter een politiedan wei een correctionele straf uitspreekt
(Cass., 9 maart 1964, Bull. en Pas., 1964, I, 736)
en 2 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1117 .)
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
1. dat de bestreden beslissing vooreerst
ten onrechte de feiten als niet verjaard
beschouwt; dat inderdaad, wanneer de
wet, zoals ten deze, een straf bepaalt
waarvan het minimum een politiestraf
en het maximum een correctionele straf
uitmaakt men slechts weet welke de
verjaring~termijn is op het ogenblik dat
de rechter zijn vonnis uitspreekt; dat ten
deze een politiestraf werd opgelegd, zodat de termijn zes maanden bedraagt;
dat dienvolgens bij de bestreden beslissing verjaring was ingetreden; 2. dat de
bestreden beslissing voorts is gesteund
op volgende overwegingen : dat de boswachter in zijn proces-verbaal nr. 43 van
2 maart 1986 vermeldt dat hij drie personen zag kort bij een plaats waar zich
eenden bevonden, en voorts dat eisers
gezellen ontkenden een wapen te hebben
gedragen; dat de bestreden beslissing uit
deze overwegingen een onweerlegbaar
vermoeden afleidt dat eiser jagende was
en drager van het wapen; dat voormelde
verklaringen van de boswachter en de
gezellen als zodanig echter niet in het
dossier zijn terug te vinden; dat de bestreden beslissing dan ook aan de verklaringen van het proces-verbaal een betekenis en draagwijdte toekent die ze
niet bezitten en zodoende de bewijskracht ervan miskent; 3. dat de bestreden beslissing tenslotte de verbeurdverklaring van het dubbelloops jachtgeweer
kaliber 16 niet motiveert :

Wat de eerste grief betreft:
Overwegende dat eiser werd vervolgd ter zake van op 2 maart 1986
de in de artikelen 4 en 6, eerste lid,
van de J achtwet omschreven misdrijven te hebben gepleegd;
Overwegende dat, enerzijds, de bij
de artikelen 4 en 6 van de J achtwet
bepaalde misdrijven met een correctionele straf worden beteugeld en
niet, zoals eiser het beweert, met
een straf waarvan het minimum een
politiestraf zou zijn;
Dat, anderzijds, artikel 28 van
voormelde wet, wat het Vlaamse Gewest betreft, werd opgeheven bij decreet van de Vlaamse Raad van 27
juni 1985, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 27 augustus
1985;
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Nr. 201

Dat de verjaringstermijn voor de Nr. 201
aan eiser ten laste gelegde wanbe2' KAMER - 1 december 1987
drijven derhalve drie jaar bedroeg;
Overwegende dat, krachtens artikel 21, tweede lid, van de voorafBESCHERMING VAN DE
MAATgaande titel van het Wetboek van
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERStrafvordering, de verjaringstermijn
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - WEDEROPvan de strafvordering een jaar is inNEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID
geval een wanbedrijf wordt omgezet
GESTELDE GEINTERNEERDE - RECHTSPLEin een overtreding;
GING.
Dat de aan eiser ten laste gelegde
wanbedrijven bij beschikking van Wanneer de commissie tot bescherming
van de maatschappij uitspraak doet
de raadkamer van de Rechtbank
over de wederopneming van een op
van Eerste Aanleg te Hasselt van 18
pmef in vrijheid gestelde gei'nterneerapril 1986 werden gecontraventionade, kan doch behoeft zij niet het adliseerd; dat derhalve ten deze de
vies in te winnen van een geneesheer;
verjaringstermijn van een jaar toeevenmin is het verslag van een maatschappelijk assistent vereist. (Artt. 16
passelijk is;
en 20, tweede lid, Wet Bescherming
Overwergende dat, v66r het verMaatschappij .)
strijken van deze termijn, de verjaring rechtsgeldig werd gestuit door
de betekening op 26 januari 1987,
(SMITS)
ten verzoeke van het openbaar ministerie, van het vonnis van de CorARREST
rectionele Rechtbank te Hasselt van
(A.R.
nr. 1912)
16 januari 1987, waarbij eiser bij
verstek werd veroordeeld wegens
voormelde gecontraventionaliseerde
HET HOF; - Gelet op de bestrewanbedrijven; dat de strafvordering den beslissing, op 13 oktober 1987
dus niet was verjaard op 3 april gewezen door de commissie tot be1987, datum van de uitspraak van scherming van de maatschappij, inhet bestrden vonnis;
gesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te AntwerDat de grief faalt naar recht;
pen;
En overwegende dat de substanW~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitt,~r Verslaggever : de h. Vervloet Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. G. Klok, Hasselt.

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing eiser
niet te ontslaan uit de door hem ondergane internering :
Over de middelen, door eiser als volgt
gesteld:
het derde : De commissie gaat voort op
vroegere verslagen en adviezen, die zeker geen steek meer houden met mijn
geestesgesteldheid. Waarom trouwens
stelde die zelfde C.B.M. van Antwerpen
mij dan op 18 juni 1987 in vrijheid op
proef? .. . To en was ik dan terug normaal
en een paar maanden nadien niet meer.
Zo ook heeft mijn sociale assistente
mevr. Lamoral, geen nieuw verslag over
mij uitgebracht voor de C.B.M. van Antwerpen, dat normaal toch ook wettelijk
moet gebeuren. Artikel 17 wet 1 juli 1964
op het sociaal verweer (Cass., 25 mei

Nr. 202
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1936, Pas., 1.270; R.D.P., 1936, 673). En artikel 18 wet 1 juli 1964 op het sociaal verweer is hier ook op van toepassing
(Cass., 8 april 1968, R.D.P., 1967-68, 319
- Raad van State, 25 jan. 1967, R. W.,
1967-68, 46). Ook de artikelen 14, 15 en
16 wet van 1 juli 1964 op het sociaal verweer heeft de C.B.M. van Antwerpen
niet nageleefd in mijn geval, ook niet artikel 20 van de wet van 1 juli 1964 op het
sociaal verweer werd niet nageleefd;

Om die redenen,
voorziening.

het vijfde: Ook heb ik geen psychiater
van de commissie gezien v66r of na de
zitting van 13 oktober 1987. Zodat zij, de
commissie, haar beslissing gemotiveerd
heeft op de verslagen en adviezen uitgaande van vroeger van de strafinrichting te Merksplas;

Nr. 202

Wat het derde en het vijfde middel betreft :
Overwegende dat de commissie,
wanneer zij, zoals ten deze, uitspraak doet met toepassing van artikel 20 van de wet op het sociaal verweer, ingevolge artikel 16 van die
wet het advies kan inwinnen van
een door haar gekozen geneesheer
die al of niet tot de administratie
behoort; dat zulks evenwel geen verplichting is; dat de wet evenmin de
verplichting inhoudt van een verslag
aan de commissie door een sociaal
assistent;
Dat de middelen falen naar recht;

verwerpt

de

1 december 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens Gel~jkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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2 december 1987

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - GEVOLGEN - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEPERKT TOT BEPAALDE
TELASTLEGGINGEN- BEVOEGDHEID VAN DE
APPELRECHTER - GRENZEN.

Wanneer een beklaagde wegens verscheidene telastleggingen tot afzonderlijke straffen is veroordeeld, neemt de
appelrechter, op het hager beroep van
het openbaar ministerie dat beperkt is
tot de beslissing over een van die telastleggingen, alleen kennis van die
beslissing (1). (Art. 202 Sv.)

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BJ,.
ROEP TE LUIK T. LEGER)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6058)

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 10 februari 1987 en
28 april 1987 gewezen door het Hof
van Beroep te Luik;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing tot plaatsing van eiser te Merksplas B.G. :

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 10 februari 1987 :

Overwegende dat tegen die beslissing, die slechts een modaliteit van
uitvoering van de internering betreft, geen cassatieberoep openstaat;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Over de middelen,
het eerste : schending van de artikelen
202, 203 en 203bis van het Wetboek van
Strafvordering,
(1) Cass., 13 mei 1957 (A.C., 1957, 762); 12
jan. 1971 (ibid., 1971, 457).
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doordat het hof van beroep uitspraak
heeft gedaan over de strafvordering wegens de telastleggingen 1 en 2,
terwijl, bij ontstentenis van hager beroep vanwege het openbaar ministerie
en de beklaagde, de strafvordering niet
bij het hof aanhangig was; de procureur
des Konings te Aarlen zijn hager beroep
uitdrukkelijk had beperkt tot de telastlegging 3; het hager beroep van het
openbaar ministerie weliswaar tot gevolg
heeft dat de strafvordering in haar geheel voor de appelrechters wordt gebracht; nochtans, wanneer beklaagde, zoals ten deze, wegens verschillende telastleggingen tot afzonderlijke straffen is
veroordeeld, het tot de beslissing over
een van de telastleggingen beperkte hager beroep van het openbaar ministerie
aileen de kennisneming van die ene telastlegging opdraagt aan de appelrechters;
het tweede: miskenning van het rechterlijk gewijsde en schending van artikel
199 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep uitspraak
gedaan heeft over de strafvordering uit
hoofde van de telastleggingen 1 en 2,
terwijl, bij ontstentenis van een regelmatig hager beroep, het gedeelte van het
beroepen vonnis dat op de twee telastleggingen betrekking had, in kracht van gewijsde was gegaan; beklaagde (thans
verweerder) werd vervolgd, onder meer
wegens het feit: 1) dat hij met geweld of
bedreiging documenten en autosleutels
heeft gestolen, 2) dat hij met behulp van
de weggenomen sleutels een auto heeft
gestolen, 3) dat hij dat voertuig heeft bestuurd ofschoon hij niet had voldaan aan
de voorschriften van artikel 18 van de
wet van 1 juli 1956; de procureur des Konings te Aarlen als enige hager beroep
heeft ingesteld en dat beroep enkel gericht heeft tegen de beslissing van het
vonnis in verband met het gebrek aan
verzekering; het hof van beroep niettemin ook in zulks in strijd met artikel 199
van het Wetboek van Strafvordering kennis genomen heeft van de overige feiten
waarover definitief uitspraak was gedaan:

Overwegende dat de verweerder
Christian Leger ingevolge een op 17
mei 1985 gewezen beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Aarlen naar
de correctionele rechtbank is verwezen wegens 6 telastleggingen, die
onder de nrs. 1 tot 6 staan opge-

Nr. 202

somd; dat de correctionele rechtbank de telastleggingen 4 en 5 niet
bewezen heeft verklaard en verweerder wegens de telastleggingen 1
en 2 samen (diefstal door middel
van geweld of bedreiging en zware
diefstal), wegens de telastlegging 3
(gebrek aan verzekering) en wegens
de telastleggingen 6a en 6b samen
(overtreding van het Wegverkeersreglement) veroordeeld heeft tot afzonderlijke straffen;
Overwegende dat het arrest, op
het enkel hoger beroep van het
openbaar ministerie, dat uitsluitend
gericht is tegen de beslissing over
de feiten van de telastlegging 3, beslist « dat de in die telastlegging
vermelde feiten alsook de feiten van
de telastleggingen 1 en 2, gesteld al
dat ze bewezen waren, de uitvoering
zijn van een enkel opzet; dat bijgevolg het openbaar ministerie zijn
hoger beroep niet mocht beperken
of splitsen, zoals het gedaan heeft »,
en dat « het hoger beroep van het
openbaar ministerie moet worden
geacht ook tegen de telastleggingen
1 en 2 te zijn ingesteld »; dat het arrest bijgevolg de « heropening der
debatten beveelt ten einde de partijen in de gelegenheid te stellen verweermiddelen voor te dragen betreffende de telastleggingen 1, 2 en 3 »;
Overwegende dat, wanneer een
beklaagde wegens verschillende feiten tot afzonderlijke straffen is veroordeeld, het tot de beslissing over
een van die telastleggingen beperkte
hoger beroep van het openbaar ministerie aileen de kennisneming van
die beslissing aan de appelrechter
opdraagt; dat het hof van beroep
derhalve niet bevoegd was in hoger
beroep kennis te nemen van de beslissing over de telastleggingen 1 en
2, aangezien die beslissing in kracht
van gewijsde was gegaan;
Dat de middelen gegrond zijn;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 28 april
1987:
Overwegende dat de vernietiging
van het op 10 februari 1987 gewezen

Nr. 203

arrest de vernietiging ten gevolge
heeft van het op 28 april 1987 gewezen arrest, waarbij verweerder wegens de telastleggingen 1, 2 en 3 tot
een enkele straf wordt veroordeeld,
aangezien laatstgenoemde beslissing
voortvloeit uit eerstgenoemde;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
derde middel van eiser, dat niet tot
ruimere cassatie kan leiden, vernietigt de bestreden arresten; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van ieder
van de vernietigde arresten; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 december 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

Nr. 203
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMENE BEGR!PPEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTER VERHINDERD DE UITSPRAAK VAN HET VONNIS
BIJ TE WONEN - VERVANGING- VASTSTELLING.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STUITING VERSCHEIDENE VERDACHTEN DAGVAARDING VAN EEN VAN HEN - STUITING VAN DE VERJARING TEN AANZIEN VAN
DE ANDEREN- VOORWAARDEN.

rechter te vervangen op de dag van de
uitspraak van het vonnis of arrest (1).
2• De daden van onderzoek of van vervolging ten aanzien van een van de
verdachten, met name de dagvaarding,
stuiten de verjaring van de strafvordering ten aanzien van de medeverdachten wanneer het gaat om hetzelfde feit
of om feiten die onderling verbonden
zijn door intrinsieke samenhang (2).
(Art. 22 wet 17 april 1878.)
(AL AJJAZ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6123)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 779 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vermeldt: « Gelet
op de beschikking van de heer eerste
voorzitter waarbij voor de uitspraak van
het arrest mevr. de raadsheer Lumen
wordt aangewezen ter vervanging van de
heer raadsheer Parmentier, die wettig
verhinderd is, maar aan het beraad deelgenomen heeft "•
terwijl het arrest de datum van die beschikking niet vermeldt, zodat elke controle op de wettigheid ervan mogelijk is :

Overwegende dat blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting
van 6 mei 1987 het rechtscollege samengesteld was uit de voorzitter
Van De Walle en de raadsheren de
le Court en Parmentier; dat de op
die terechtzitting behandelde zaak
in beraad is gehouden en voor uitspraak van het arrest is verdaagd
naar de terechtzitting van 3 juni
1987;
Overwegende dat bij de op 3 juni
1987 door de eerste voorzitter van
het Hof van Beroep te Brussel ge-

1° In geval van toepassing van art. 779, 1--------------~~
tweede lid, Ger. W. behoeft het vonnis
(1) Cass., 2 ma~rt 1971 (A.C., 1971, 633).

of arrest niet de datum te vermelden
waarop een rechter wordt aangewezen
om een andere, wettig verhinderde

(2) Cass., 23 nov 1982,
(A.C., 1982-83, nr 182).

A.R.

nr

7475
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wezen beschikking, waarvan een
eensluidend afschrift is gevoegd bij
het dossier, de raadsheer Lumen
met toepassing van artikel 779,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek is aangewezen ter vervanging van de raadsheer Parmentier,
die verhinderd was de uitspraak bij
te wonen van het arrest aan het beraad waaraan hij had deelgenomen;
Overwegende dat zowel uit de vermeldingen van het proces-verbaal
van de terechtzitting als van het arrest van 3 juni 1987 blijkt dat het
arrest is uitgesproken door de voorzitter Van De Walle en de raadsheren de le Court en Lumen;
Overwegende dat in geval van toepassing van artikel 779, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek geen
enkele wetsbepaling voorschrijft dat
in het vonnis of arrest melding zou
worden gemaakt van de datum van
aanwijzing van de rechter die een
andere rechter vervangt op het
ogenblik van de uitspraak van dat
vonnis of arrest;

Overwegende dat de daden van
onderzoek of van vervolging die zijn
verricht ten aanzien van een van de
beklaagden, de verjaring van de
strafvordering stuiten ten aanzien
van de anderen, als het gaat om hetzelfde feit of om feiten die door samenhang naar hun aard onderling
nauw verbonden zijn;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, erop wijst dat de verjaringstermijn van de strafvordering regelmatig is gestuit ingevolge de op 8
juni 1984 aan de beklaagde Dehaut
betekende dagvaarding om voor de
correctionele rechtbank te verschijnen;
Dat derhalve de strafvordering
niet verjaard was op de dag van de
uitspraak van het arrest;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel: schending van
artikel 21 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep het op 23
november 1981 gepleegde feit dat in de
telastlegging C8 wordt vermeld, aanmerkt als het laatst gepleegde feit,
terwijl eiser van die telastlegging was
vrijgesproken, zodat 17 september 1981
als laatste datum had moeten worden
aangemerkt; de strafvordering bijgevolg
verjaard was;

Overwegende dat het arrest eiser
tot een hoofdgevangenisstraf van
zes maanden en tot een geldboete
van honderd frank veroordeelt wegens valsheid in geschrifte, gepleegd
op 16 september 1981 (telastlegging
A 1 f) en op 17 september 1981 (telastlegging A 1 g); dat uit het arrest
blijkt dat de medebeklaagde Dehaut
met name wegens dezelfde feiten is
vervolgd en veroordeeld;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Maquet, Brussel.

Nr. 204
2"

KAMER -

1° LENING -

2 december 1987

BEG RIP

Nr. 204

HOF VAN CASSATIE

2° BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

ART. 23BIS, § 3,
VAN K.B. NR. 7 VAN 27 DEC. 1977 MET BETREKKING TOT DE INVOER VAN GOEDEREN- T!JDELIJKE INVOER VAN VOERTUIGEN - VRIJSTELLING - VERBOD HET VOERTUIG UIT TE
LENEN AAN EEN VERBLIJFHOUDER IN BELGIE - LENING - BEGR!P.

1o Bruikleen is de handeling waarbij een
persoon aan een ander kosteloos een
zaak afgeeft om daarvan gebruik te
maken, onder verplichting die terug te
geven, zelfs als die zaak te allen tijde
op eenvoudig verzoek van de eigenaar
kan worden teruggevraagd (1). (Art.
1875 B.W.)
2o Wanneer een voertuig tijdelijk in Bel-

gie wordt ingevoerd en de vrijstelling
geniet, bepaald in art. 23bis, § 3, KB.
nr. 7 van 27 dec. 1977 met be trekking
tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegelfoegde waarde, mag dat voertuig
niet, zelfs niet voor korte tijd en zelfs
niet ter bede, uitgeleend worden aan
iemand die zijn normale 11erblijfplaats
heeft te Jande.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. RYMENANTS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6136)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
011er het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1875 van het
Burgerlijk Wetboek, 56 en 157 van de algemene wet inzake douane en accijnzen
(koninklijk besluit van 18 juli 1977, bekrachtigd bij de wet van 6 juli 1978, artikel 1), 51, §§ 1 en 2, 68, §§ 2 en 3, van de
wet van 3 juli 1969 tot invoering van het
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en 23bis, § 3, tweede lid,
van het koninklijk besluit nr. 7 van 27
december 1977 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing
van de belasting over de toegevoegde
waarde,
(1) DE PAGE, Tra1te elementan·e de drOit ClVll
beige, 2e mtg., 1975, b V, blz 138, nr 129
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doordat het arrest verweerder vrijspreekt van de telastlegging van bedrieglijke invoer in Belgie van een motorvoertuig, op grond : " ... dat ten deze niet
wordt gesteld dat de eigenaar van het litigieuze voertuig dat voertuig overgedragen of verhuurd heeft; dat bovendien het
louter dat voertuig voor korte tijd ter beschikking stellen van (verweerder), terwijl de eigenaar op gelijk welk ogenblik
de beschikkingsmacht erover kon terugkrijgen, niet kon worden aangemerkt als
een lening zoals in de telastlegging
wordt vermeld >>,

tweede onderdeel, het bovenaan in het
middel aangehaalde artikel 23, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 7 van 27 december 1977 bepaalt dat voor personenvoertuigen, caravans, enz., die tijdelijk
worden ingevoerd door personen die hun
normale verblijfplaats in het buitenland
hebben, bij de invoer volledige vrijstelling van belasting wordt verleend voor
een duur van niet meer dan zes maanden per tijdvak van twaalf maanden (...);
artikel 23bis, § 3, tweede lid, evenwel bepaalt dat « deze vervoermiddelen niet
mogen worden overgedragen, noch verhuurd, noch uitgeleend aan een persoon
die hier te lande zijn normale verblijfplaats heeft >>; met andere woorden, de
vrij stelling van aangifte bij de invoer in
Belgie (artikelen 56 en 157 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977) en van
de belasting op het binnenbrengen van
het goed in het land (artikelen 51, §§ 1
en 2, en 68, §§ 2 en 3, van het BTW-Wetboek) onderworpen is aan de uitdrukkelijke voorwaarde dat de in het buitenland ingeschreven personenvoertuigen
niet zullen worden uitgeleend aan een
verblijfhouder; de bruikleen een contract
is waarbij de ene partij aan de andere
een zaak afgeeft om daarvan gebruik te
maken, onder verplichting voor degene
die de zaak ontvangt, die terug te geven
na daarvan gebruik te hebben gemaakt
(artikel 1875 van het Burgerlijk Wethoek); uit die definitie volgt dat wie een
zaak die hem toebehoort ter beschikking
stelt van een ander om daarvan gebruik
te maken, al is het maar voor korte tijd,
die zaak uitleent; de omstandigheid dat
de uitlener op gelijk welk ogenblik " de
beschikkingsmacht >> over het voertuig
kon terugkrijgen, geenszins onverenigbaar is met het begrip lening, maar een
bruikleen " ter bede >> wordt genoemd;
voormeld artikel 23bis, § 3, geen enkel
onderscheid maakt tussen een lening
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van lange en een lening van korte duur;
het de toekenning van vrijstelling bij de
invoer onderwerpt aan de voorwaarde
dat het goed niet wordt uitgeleend; artikel 23bis trouwens gemakkelijk zou kunnen worden omzeild als de buitenlander,
die een voertuig met vrijstelling van
recht invoert, dat voertuig « voor een
korte tijd » (voor hoelang?) ter beschikking kon stellen van een verblijfhouder;
het arrest bijgevolg, nu het verklaart dat
het "voor korte tijd" een met vrijstelling
van recht ingevoerd voertuig ter bede ter
beschikking stellen van verweerder,
geen lening is, het wettelijk begrip lening miskent en aan artikel 23, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 7 van 27 december 1977 een onderscheid toevoegt
dat die bepaling uitsluit (schending van
artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek
en van artikel 23bis, § 3); de beslissing
waarbij verweerder vrijgesproken wordt
van de telastlegging van bedrieglijke invoer van een voertuig, bijgevolg niet
naar recht verantwoord is (schending
van de bovenaan in het middel aangehaalde bepalingen, artikel 97 van de
Grondwet uitgezonderd) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het kosteloos afgeven van een zaak aan een ander
opdat laatstgenoemde daarvan gebruik zou kunnen maken, doch met
de verplichting haar terug te geven,
een bruikleen is, ook al kan het
goed op eenvoudig verzoek van de
eigenaar op gelijk welk ogenblik
worden teruggevraagd;
Dat het onderdeel gegrond is;
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KAMER -

2 december 1987

1° UITLEVERING -

ONREGELMATIGHEDEN AANGEVOERD TEGEN AKTEN VAN EEN
BUITENLANDSE REGERING OF GERECHT UITSPRAAK VAN EEN BELGISCH RECHTSCOLLEGE OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS
BEVOEGDHEID - GRENZEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDINGVERDACHTE ZONDER VERBLIJFPLAATS IN
BELGIE - REDENGEVING.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - VEREISTE VERMELDINGEN.

4° RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 5.2
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- RECHT VAN DE GEDETINEERDE OM IN EEN
TAAL DIE HIJ VERSTAAT, OP DE HOOGTE TE
WORDEN GEBRACHT VAN DE REDENEN VAN
ZIJN ARRESTATIE EN VAN ALLE BESCHULDIGINGEN WELKE TEGEN HEM ZlJN INGEBRACHT.

5° VOORLOPIGE HECHTENIS-

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDINGGEEN INZAGE VAN HET DOSSIER DOOR DE
VERDACHTE OF DIENS ADVOCAAT - WETTIGHEID.

6° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - GEEN INZAGE VAN
HET DOSSIER DOOR DE VERDACHTE OF
DIENS ADVOCAAT - WETTIGHEID.

lo De Belgische rechtscolleges zijn bij de

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

uitspraak over de voorlopige hechtenis
niet bevoegd om onregelmatigheden
na te gaan, die door een buitenlandse
regering of gerecht begaan zijn in de
akten betreffende een uitleveringsprocedure (1). (Art. 107 G.W.)
2o Het onderzoeksgerecht dat een bevel

tot aanhouding bevestigt op grand van
de vaststelling dat de verdachte geen
2 december 1987 _ 2, kamer _ Voorvaste verblijfplaats heeft in Belgie, bezitter : de h. Screvens, voorzitter _ Verhoeft niet na te gaan of hij een woonslaggever : de h. Ghislain _ Gelijklui- 1--p-la_a_t_s_h_e_ef_t_J_·n_h_e_t_b_u_i_te_n_I_a_n_d_n_o_ch_o_n_dende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
(1) Cass., 5 nov 1986, A.R. nr 5396
(A.C., 1986-87, nr. 145).
Bruyn.
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der welke omstandigheden hij Belgie
is binnengekomen (2). Art. 1 Wet Voorlopige Hechtenis.)
3" Het bevel tot aanhouding moet het

misdrijf vermelden dat aan de verdachte wordt verweten, maar niet de
datum waarop het is gepleegd en evenmin de feiten waarop de telastlegging
berust (3}. (Art. 96 Sv.)
4" Art. 5.2 Europees Verdrag Rechten

van de Mens schrijft geen vertaling
voor van het bevel tot aanhouding dat
verleend wordt tegen een persoon die
de taal van de rechtspleging niet verstaat, aangezien de verdachte tach een
afschrift ontvangt van dat bevel met
de vermelding van het hem verweten
misdrijf waarover hij door de onderzoeksrechter is ondervraagd met de
bijstand van een talk, en hij aldus op
de hoogte is gebracht van de redenen
van zijn arrestatie en van de tegen
hem ingebrachte beschuldigingen (4).
5" en 6" Geen miskenning van het recht

van verdediging valt af te leiden uit de
enkele omstandigheid dat van het dossier noch aan de verdachte noch aan
diens advocaat inzage is gegeven ten
tijde van de bevestiging van het aanhoudingsbevel door de raadkamer (5}.
(Artt. 4 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis.)

(REED)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6304)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 en 107 van de Grondwet,
doordat het bevel tot aanhouding, zoals eiser vermeldde in zijn conclusie van
(2) Cass., 17 sept.
(A.C., 1980-81, nr. 44).

1980,

A.R.

nr.

1319

(3) en (4) Cass., 24 juli 1986, A.R. nr 5521
(A.C, 1985-86, nr. 690).
(5) Cass., 21 jan. 1987,
(A. C., 1986-87, nr 298).

A.R.

nr

5591
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11 september 1987, geen enkele verwijzing bevat naar de procedure die is gevolgd om eiser voor de onderzoeksrechter te brengen; dat de kamer van
inbeschuldigingstelling niet ten genoege
van recht geantwoord heeft op die verweermiddelen; dat zij door te antwoorden dat de Belgische rechtscolleges niet
bevoegd zijn om de regelmatigheid van
een uitleveringsprocedure te beoordelen,
niet heeft verantwoord waarom het bevel
tot aanhouding geen enkele verwijzing
bevat naar de gevolgde procedure, en
verzuimd heeft alsook zich het recht ontzegd heeft om, overeenkomstig artikel
107 van de Grondwet, de wettigheid van
de uitvoeringsbesluiten v66r de toepassing ervan na te gaan; dat het hof van
beroep verzuimd heeft en zich het recht
ontzegd heeft na te gaan of eiser niet onrechtmatig van zijn vrijheid is beroofd
om voor de onderzoeksrechter te worden
gebracht; dat het hof van beroep daardoor het arrest niet met redenen heeft
omkleed naar het vereiste van artikel 97
van de Grondwet :

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat de hoven en
rechtbanken inzake voorlopige hechtenis niet bevoegd zijn om kennis te
nemen van de onregelmatigheden
waardoor akten van een buitenlandse regering of gerechtelijke overheid
in verband met een uitleveringsprocedure gebeurlijk zijn aangetast;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat eiser in zijn conclusie voor de
raadkamer aanvoerde dat « de aldus gevolgde procedure zowel tegen het internationaal als tegen het Belgisch recht indruist, met name in zoverre (eiser)
hierdoor in de positie van " persoon zonder vaste woonplaats " wordt gedrongen
en de motiveringsplicht op een onrechtmatige wijze wordt omzeild »; dat de kamer van inbeschuldigingstelling als granden voor haar arrest opgeeft : « dat
artikel 1, tweede lid, van de wet van 20
april 1874 bepaalt dat, indien de verdachte zijn verblijf in Belgiii heeft, de onderzoeksrechter geen aanhoudingsbevel tegen hem kan verlenen dan in ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden, wan
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neer die maatregel in het belang van de
openbare veiligheid vereist is; dat derhalve a contrario uit het niet hebben van
een verblijf in Belgie niet dwingend
volgt dat die maatregel in het belang van
de openbare veiligheid vereist is, voor
zover uiteraard de overige voorwaarden
voor het verlenen van een bevel tot aanhouding vervuld zijn; dat derhalve bij
ontstentenis van dat wettelijk vereiste
de omschrijving van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken en waarvan de
aard trouwens zonder belang is, overbodig is en zelfs indruist tegen de geest
van de wet; dat het, gelet op de wet op
de voorlopige hechtenis, evenmin van belang is de omstandigheden te kennen die
ten gevolge hadden dat een verdachte
geen verblijf in Belgie had op het ogenblik van het verlenen van het aanhoudingsbevel, aangezien met de enkele
vaststelling van die feitelijke toestand is
voldaan aan de vereisten van die wet, zodat ze het verlenen van het aanhoudingsbevel en de bevestiging ervan zonder verdere motivering mogelijk maakt "•

terwijl het hof van beroep hiermee het
middel omzeilt, doch niet antwoordt op
het argument dat « de aldus gevolgde
procedure zowel tegen het internationaal
als tegen het Belgisch recht indruist » en
weigert na te gaan of eiser wei degelijk
ten gevolge van een juridische spitsvondigheid « in de positie van persoon zonder vaste woonplaats » is gedrongen, en
dit terwijl eiser een vaste woonplaats
heeft in Groot-Brittannie en zelfs niet
eens de gelegenheid gekregen heeft zich
in Belgie te vestigen, aangezien hij onder dwang naar Belgie is gebracht om
hem in die positie te dringen :

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige
hechtenis;
Dat het middel, in zoverre het op
die bepaling is gegrond, faalt naar
recht;
Overwegende dat het arrest, zonder te betwisten dat eiser een woonplaats heeft in Groot-Brittannie,
vaststelt dat hij geen vast verblljf in
Belgie heeft en beslist << dat het, gelet op de wet op de voorlopige hechtenis, van geen belang is de omstandigheden te k.ennen die ten gevolge
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hadden dat een verdachte op het
ogenblik van het verlenen van het
verblijfaanhoudingsbevel
geen
plaats in Belgie heeft »;
Dat het aldus de beslissing dat
<< met de enkele vaststelling van die
feitelijke toestand voldaan is aan de
vereisten van die wet , regelmatig
met redenen omkleedt en naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde en vierde middel, het
derde : schending van de artikelen 5.2
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 1, tweede lid, van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis,
doordat eiser te zijner verdediging
heeft aangevoerd dat « het bevel de feiten niet omschrijft en zelfs de datum ervan niet aangeeft; het aldus de ondubbelzinnige bepalingen van artikel 5.2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamen..
tele Vrijheden schendt »; dat de kamer
van inbeschuldigingstelling van het hof
van beroep als gronden voor haar arrest
heeft opgegeven : « dat volgens een vaste
rechtspraak het Wetboek van Strafvordering, meer bepaald artikel 96, of de wet
op de voorlopige hechtenis geen volledige omschrijving van de ten laste gelegde
feiten of opgave van de datum ervan in
het aanhoudingsbevel vereisen, aangezien de verdachte geacht wordt die feiten
tot in alle bijzonderheden te kennen ingevolge zijn ondervraging vooraf door de
onderzoeksrechter, waarnaar het aanhoudingsbevel uitdrukkelijk verwijst; er
om die reden en in die stand van de
rechtspleging geen sprake kan zijn van
een schending van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden », terwijl
artikel 5.2 van het Verdrag bepaalt dat
« iedere gearresteerde, onverwijld en in
een taal welke hij verstaat, op de hoogte
moet worden gebracht van de redenen
van zijn arrestatie en van aile beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht "• dat het aanhoudingsbevel weliswaar uitdrukkelijk verwijst naar de eerste ondervraging van verdachte, maar
dat het proces-verbaal van dle ondervraging niet bij het aanhoudingsbevel is gevoegd en dat noch verdachte noch diens
raadsman in die stand van de rechtspleging het recht hebben daarvan afschrift
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te nemen; dat, voor zover hem bekend,
uit die ondervraging evenmin kon worden opgemaakt aan wie eiser verdacht
wordt « slagen en verwondingen ,, te
hebben toegebracht met de verschillende
in het aanhoudingsbevel vermelde verzwarende omstandigheden; dat hij hierdoor in de onmogelijkheid verkeerde zijn
verweer voor te bereiden over concrete
feiten, hetgeen nochtans de bestaansgrond is van artikel 5.2 van het Verdrag;
dat het geen twijfel lijdt dat dit Verdrag
door de kamer van inbeschuldigingstelling moet worden toegepast, en zeker in
een zaak waarin een buitenlander betrokken is die de landstalen niet machtig
is; dat de eerste vraag die eiser na zijn
ondervraging door de onderzoeksrechter
aan zijn advocaten gesteld had de dag
na zijn aanhouding op 10 september 1987
luidde : « waarvan word ik beschuldigd? », dat da.aruit blijkt dat eiser niet
naar behoren op de hoogte gebracht was
van de gronden van zijn aanhouding, zoals het Verdrag vereist, dat noch de bewoordingen van het aanhoudingsbevel
en van de daaropvolgende rechterlijke
beslissingen, noch de onnauwkeurige
omschrijving van de feiten, eiser of zijn
verdediging in staat stellen concrete antwoorden te geven op de beschuldigingen;
dat hij in de fase van de bevestiging van
het aanhoudingsbevel niet het recht
heeft inzage te nemen van het dossier en
het aanhoudingsbevel niet duidelijk aangeeft aan wie of wanneer hij slagen of
verwondingen zou hebben toegebracht
met de in het aanhoudingsbevel vermelde omstandigheden;
het vierde : schending van artikel 5.2
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

doordat eiser te zijner verdediging
heeft aangevoerd dat « het bevel tot aanhouding uitsluitend in het Frans gesteld
is, dat er geen enkele vertaling naar het
Engels is bijgevoegd, zodat het duidelijk
in strijd is met de door artikel 5.2 opgelegde verplichting om iedere gearresteerde, onverwijld en in een taal die hij verstaat, op de hoogte te brengen van de
redenen van zijn arrestatie en van alle
tegen hem ingebrachte beschuldigingen »; dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep de volgende gronden heeft opgegeven voor
haar arrest : « noch de wet op de voorlopige hechtenis noch enige andere wettekst schrijven voor dat bij het in een
der landstalen gestelde aanhoudingsbevel een vertaling moet worden gevoegd
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naar een taal die de verdachte verstaat,
aangezien hij reeds vooraf door de onderzoeksrechter in aanwezigheid van
een tolk is ondervraagd en hierdoor op
de hoogte is gebracht van de feiten die
hem worden verweten en van de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht; dat verdachte bovendien ten tijde
van de bevestiging van het aanhoudingsbevel door de raadkamer alsook bij zijn
verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling bijgestaan werd door
een tolk die zijn taal sprak; dat dus is
voldaan aan het vereiste van artikel 5.2
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden »,
terwijl in de in het derde middel gegeven uiteenzetting is aangetoond dat eiser
niet naar behoren, zoals het Verdrag vereist, op de hoogte gebracht was van de
redenen van zijn arrestatie; noch uit het
proces-verbaal van het eerste verhoor,
voor zover eiser bekend, noch uit het bevel tot aanhouding en de rechterlijke beslissingen waarbij dat bevel is bevestigd,
kan worden opgemaakt of de welbepaalde feiten die aan eiser worden verweten
hem zijn medegedeeld in een taal die hij
verstaat:

Overwegende dat artikel 5.2 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betrekking heeft
op de inlichtingen die aan de gearresteerde zo spoedig mogelijk en in
een taal die hij verstaat, moeten
worden verstrekt betreffende de redenen van zijn arrestatie en betreffende alle tegen hem ingebrachte
beschuldigingen; dat het niet van
toepassing is op de beslissingen die
achteraf door de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis worden gewezen;
Dat die bepaling niet impliceert
dat verdachte door een vermelding
in het aanhoudingsbevel of door de
voeging van het proces-verbaal van
ondervraging bij dat bevel op de
hoogte moet worden gebracht van
de feitelijke gegevens die aan de telastlegging ten grondslag liggen;
Overwegende dat aan die bepaling
van het Verdrag is voldaan wanneer
de verdachte, na vooraf door de onderzoeksrechter te zijn ondervraagd,
een afschrift van het aanhoudings-
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bevel ontvangt met daarop de vermelding van het hem verweten misdrijf;
Dat geen enkele wetsbepaling vereist dat het aanhoudingsbevel de datum zou vermelden van het aan de
verdachte verweten misdrijf;
Dat uit het arrest en uit de gedingstukken blijkt dat eiser, die op
9 september 1987, om 15 uur 15, ter
beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, door die magistraat is
ondervraagd in aanwezigheid van
een tolk en hierdoor v66r het verlenen van het aanhoudingsbevel op 10
september 1987 binnen de wettelijke
termijn van 24 uur op de hoogte is
gebracht van de hem verweten feiten en van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen;
Dat derhalve voldaan is aan het
vereiste van artikf'l 5.2 van het Verdrag;
Dat de middeler niet kunnen worden aangenomen;
Ov~r het vijfde middel: schending van
artikel 6.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
doordat eiser te zijner verdediging
heeft aangevoerd dat « het dossier hem
niet is medegedeeld en dat de inquisitoriale en geheime aard van het onderzoek
in strijd is met (zijn) strafrechtelijk personeelstatuut; het proces dus op oneerlijke wijze is gevoerd en het beginsel
van de gelijkwaardigheid van verdediging en beschuldiging niet in acht genamen is, aangezien eiser in een ongunstige positie verkeerde waardoor zijn recht
van verdediging is miskend »; dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het
hof van beroep de volgende gronden
heeft opgegeven voor haar arrest : « uit
artikel 4, samengelezen met artikel 5,
laatste lid, van de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtenis blijkt dat de
wetgever gewild heeft dat het onderzoek
tijdens de rechtspleging tot bevestiging
van het aanhoudingsbevel geheim zou
zijn; immers, ondanks de talrijke omwerkingen van de tekst, geeft die wet in die
fase van de rechtspleging nog steeds aan
de verdachte of diens raadsman niet het
recht om, a! was het maar ten dele, inzage te nemen van het dossier; de niet-mededeling niet als een miskenning van het
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recht van verdediging kan worden aangemerkt, aangezien dat recht trouwens
in die stand van de rechtspleging gewaarborgd wordt door het verslag van de
onderzoeksrechter in raadkamer en, in
hager beroep, door de schriftelijke vorderingen van de procureur-generaal alsook
door diens verslag in de kamer van inbeschuldigingstelling; het door de verdachte bij conclusie aangevoerde begrip
"strafrechtelijk personeel statuut" inzake strafrechtspleging behoort nog tot het
domein van abstracte nieuwe ideeen die
nog geen ingang hebben gevonden in het
Belgisch strafrecht of strafprocesrecht;
een dergelijk statuut laat zich trouwens
moeilijk indenken, gelet niet alleen op
het feit dat de Belgische regels van strafprocesrecht van dwingende aard zijn en
zulks eveneens ten aanzien van de
vreemdelingen, die derhalve dezelfde
waarborgen genieten, maar ook gelet op
de kennelijke onmogelijkheid om een
dergelijk begrip toe te passen in een
strafproces waarin gebeurlijk, zoals ten
deze, verschillende beklaagden van verschillende nationaliteiten betrokken zijn:
het bf' roep op een dergelijk be grip komi
ten deze neer op een complete verwarring wat de toepasselijke regels in strafzaken betreft »,
terwijl eiser zijn bevel tot aanhouding
niet begrepen heeft; hij niet eens wist
voor welke feiten hij precies was aangehouden; de advocaten van eiser, na aldie
miskenningen van het recht van verdediging, niet de mogelijkheid gekregen hebben om het dossier van eiser door te nemen, wat tot gevolg heeft dat zij aan
hun client evenmin hebben kunnen uitleggen welke bezwaren precies tegen
hem bestonden; zulks duidelijk genoeg
aantoont dat de advocaten de verdediging van hun client niet op een behoorlijke marrier hebben kunnen voorbereiden, dat die miskenningen van het recht
van verdediging, die verboden zijn door
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet kunnen worden aangenomen door de kamer van inbeschuldigingstelling om de redenen die zij aanhaalt; dat er geen enkele rechtvaardiging
bestaat voor het feit dat het recht van
verdediging is miskend; er nergens,
evenmin in de tekst van de Belgische
wet, een rechtvaardiging te vinden is
voor de miskenning van het door het
Verdrag gewaarborgde recht van verdediging; artikel 6.3 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden is
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geschonden, omdat het voorschrijft dat
ieder beschuldigde onder meer het recht
heeft om : a) onverwijld, in een taal welke hij verstaat en in bijzonderheden op
de hoogte te worden gesteld van de aard
en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; b) te beschikken
over voldoende tijd en faciliteiten welke
nodig zijn voor de voorbereiding van zijn
verdediging; het geen twijfel lijdt dat
verdachte de boven aangehaalde rechten
niet heeft genoten :

Overwegende dat artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden in de regel enkel
betrekking heeft op de uitoefening
van het recht van verdediging voor
de vonnisgerechten en niet op de
rechtspleging
inzake
voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de
rechter het recht van verdediging
moet eerbiedigen, de wetgever niet
verbiedt de uitoefening van het
recht van verdediging in bepaalde
aangelegenheden, zoals de voorlopige hechtenis, aan een bijzondere regeling te onderwerpen;
Dat uit artikel 4, samengelezen
met artikel 5, laatste lid, van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis blijkt dat de wetgever niet
enkel heeft gewild dat in de fase
van de bevestiging van het aanhoudingsbevel het dossier aan de verdediging zou worden medegedeeld; dat
de verdachte en diens raadsman
van de stand van de rechtspleging
op de hoogte worden gebracht door
het verslag dat voor de raadkamer
wordt uitgebracht door een onbevooroordeelde en onpartijdige rechter, de onderzoeksrechter; dat derhalve uit de enkele omstandigheid
dat de wet de mededeling van het
dossier aan de verdachte of diens
raadsman niet toestaat in die fase
van de rechtspleging, geen miskenning van het recht van verdediging
kan worden afgeleid;
Dat het middel faalt naar recht;
Over bet zesde middel: schending van
de artikelen 79 van het Verdrag tot Be-
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scherming van de Rechten van de Mens,
1, 2 en 5 van de wet op de voorlopige
hechtenis,
doordat eiser te zijner verdediging
heeft aangevoerd dat " er geen voldoende aanwijzingen van schuld bestaan die
de voorlopige hechtenis kunnen rechtvaardigen; dat de beschuldigingen even
vaag als onduidelijk zijn en gegrond zijn
op het begrip collectieve sanctie dat zowel in het Belgische als in het Engelse
strafrecht onbekend is "• dat de kamer
van inbeschuldigingstelling haar arrest
hierop heeft gegrond dat er tegen de verdachte ernstige aanwijzingen bestaan
dat hij schuldig is aan de in het aanhoudingsbevel vermelde feiten,

terwijl artikel 1, tweede lid, van de wet
op de voorlopige hechtenis van 20 april
1874 bepaalt: " de rechter kan geen bevel tot aanhouding verlenen dan in ernstige en uitzonderlijke omstandigheden,
wanneer die maatregel in het belang van
de openbare veiligheid vereist is >>; overeenkomstig artikel 2 van die wet, het bevel tot aanhouding de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken, nauwkeurig moet omschrijven; overeenkomstig artikel 5 van
die wet, de raadkamer de beschikking
waarbij het aanhoudingsbevel wordt bevestigd, met redenen moet omkleden; de
beschikking de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare
veiligheid raken en op grond waarvan de
hechtenis moet worden gehandhaafd,
nauwkeurig moet omschrijven onder vermelding van de gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte; noch het aanhoudingsbevel, noch
de beschikking van de raadkamer, noch
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling melding maken van die ernstige en uitzonderlijke omstandigheden;
het niet voldoende is aan te geven dat er
ernstige schuldaanwijzingen bestaan,
maar de onderzoeksgerechten tevens
moeten aangeven welke dat zijn; het hof
van beroep anders tekort komt aan de
verplichting om het arrest met redenen
te omkleden en de conclusie te beantwoorden;

Overwegende dat het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden 66 artikelen telt; dat het middel,
in zoverre het de schending van artikel 79 van dat Verdrag aanvoert,
geen voorwerp heeft en dus niet
ontvankelijk is;
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Overwegende dat de artikelen 1,
tweede lid, en 2 van de wet van 20
april 1874 op de voorlopige hechtenis het geval regelen dat de verdachte zijn verblijfplaats in Belgie
heeft, hetgeen, zoals uit het antwoord op het tweede middel blijkt,
niet het geval is met eiser;
Overwegende dat de bepalingen
van artikel 5 van die wet enkel betrekking hebben op de beslissingen
van de onderzoeksgerechten inzake
handhaving van de hechtenis en
niet op die inzake bevestiging van
het aanhoudingsbevel;
Dat het middel, in zoverre het de
schending aanvoert van de artikelen
1, tweede lid, 2 en 5 van bovenstaande wet, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. Tytgat, Gent.
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1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) VERJARING - TOEPASSING VAN DE ARTT.
2271 TOT 2275 B.W.

2° VERJARING TERMIJ!\EN TOEPASSING.

BURGERLIJKE ZAKEN ARTT. 2271 TOT 2275 B.W. -

1o en 2° De artt. 2271 tot 2275 B. W. houdende de gemeenschappelijke regels
inzake sommige korte verjaringen zijn
niet toepasselijk op de verjaring waarvan sprake is in art. 18B MB. van 14
okt. 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen la.stenkohier van
de overeenkomsten van de Staat uitmaken (1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER·
KEN T. BERLANGER P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5593)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 mei 1986 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel: schending van artikel 18B van het ministerieel besluit van
14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier
van de overeenkomsten van de Staat uitmaken en, voor zoveel nodig, van artikel
18, § 2, van het ministerieel besluit van
10 augustus 1977 houdende vaststelling
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van
werken, leveringen en diensten, en van
artikel 2275 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat de werken, waarvan verweerster de betaling eist, voorlopig goedgekeurd werden op 12 mei 1977,
de door eiser tegen de dagvaarding van
29 september 1982 ingeroepen exceptie
van rechtsverval verwerpt door te beslissen dat korte verjaringen gegrond zijn
op een vermoeden van betaling en bijgevolg niet kunnen ingeroepen worden
door een schuldenaar die het bestaan
van de schuld loochent en daardoor bekent dat hij de schuld niet betaald heeft,
terwijl de door artikel 18B van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964,
evenals artikel 18, § 2, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, ingestelde vervaltermijn niet gegrond is op
(1) Zie Cass., 27 juni 1983, A.R. nr. 3895
(A.C., 1982-83, nr. 598); DE PAGE, Traite, dl. VII,
nrs. 1351 en 1355; M.A. FLAMME, P. MATHE'i en
P. FLAMME, Commentaii·e pratique de la regie·
mentation des marches publics, 5de dr., 1986,
biz. 824, nr. 346.
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een vermoeden van betaling, zodat het
rechtsverval door de opdrachtgever kan
ingeroepen worden, zelfs indien uit zijn
houding blijkt dat hij de schuld niet betaald heeft :

Overwegende dat, krachtens artikel 58 van het koninklijk besluit van
22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten,
de v66r 1 januari 1978 aangekondigde opdrachten onderworpen blijven
aan de wetten en verordeningen die
van kracht waren op het tijdstip van
de bekendmaking van de berichten;
Overwegende dat artikel 18B van
het ministerieel besluit van 14 oktober 1964, dat in het onderhavig geval van toepassing is, bepaalt : « In
elk geval moet iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst,
op straffe van verjaring, ( ... ) door de
aannemer worden ingediend, ten
laatste een jaar na de voorlopige
keuring van de gezamenlijke werken of na de volledige keuring van
de gezamenlijke leveringen »;
Overwegende dat het bestreden
.vonnis, door te verwijzen naar het
beroepen vonnis, vaststelt, eensdeels, dat verweerster, bij deurwaardersexploot van 29 september 1982,
eiser dagvaardde tot betaling van
33.881 frank, volgens factuur van 17
augustus 1977 met betrekking tot de
door haar voor rekening van eiser
uitgevoerde herstellingswerken en,
anderdeels, dat de bedoelde werken
reeds op 12 mei 1977 voorlopig waren gekeurd;
Overwegende dat de appelrechter
de door eiser opgeworpen exceptie
van verval verwerpt, op grand dat
de in artikel 18B van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 bepaalde verj aring « niet kan ingeroepen worden door een schuldenaar
die, tot betaling aangesproken zijnde, rechtstreeks of onrechtstreeks,
terzelfder tijd als hij de verjaring
opwerpt, bekent dat hij de schuld
niet heeft betaald »;
Overwegende echter dat, anders
dan de verjaringen bedoeld in de artikelen 2271 tot 2275 van het Burger-

lijk Wetboek, de onderwerpelijke
verjaring van een jaar niet het vermoeden inhoudt dat de schuldenaar
betaald heeft; dat de eed of bekentenis, dat niet betaald werd, de uitdoving door verjaring niet verhindert;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
3 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaat: mr. van Heeke.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - INCIDENTEN I.V.M. DE VERDELING VAN EEN ZAAK IN EEN ZELFDE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- BEG RIP.

Incidenten in verband met de verdeling
van een zaak tussen de beslagrechter
en een andere kamer van de rechtbank van eerste aanleg worden geregeld volgens de rechtspleging van art.
88, § 2, Ger. W. (1}.
(1) Zie Cass., 11 mei 1984, AR. nr. 4314
(A.C., 1983-84, nr. 520); A. FETTWEIS, « Une disposition legale souvent meconnue : !'article 88,
§ 2, du Code judiciaire "• in IVIelanges en hommage au professeur Jean Baugniet, biz. 263 tot
279; D. CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoires et saisies-execution, biz. 69.
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roep van 24 januari 1986 aanvoerde dat
de verdeling van de hurgerlijke zaken
onder de afdelingen, kamers en rechters
van eenze!fde rechthank van eerste aanleg niet heschouwd wordt als een hevoegdheidsincident, doch client opgelost
overeenkomstig de hepalingen van artikel 88, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek; dat het heroepen vonnis werd uitgesproken door de hevoegde rechthank
in zake hewarend beslag en tenuitvoerlegging, krachtens de artikelen 568 en
569, 5°, van ditzelfde wethoek, en dat onderhavig verdelingsincident niet in hoger
beroep kan worden opgeworpen en het
feit dat de rechthank van eerste aanleg
over de zaak heeft geoordeeld, niet meer
kan worden hetwist (hlz. 2-3); zodat het
hof van heroep, dat in geen enkele van
zijn consideransen op dit verweer antwoordt, zijn heslissing niet regelmatig
motiveert (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

(ASWEBO N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. 5641)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 79, eerste
lid, 88, § 2, als gewijzigd hij artikel 9 van
de wet van 15 juli 1970, 568, eerste lid,
569, 5°, 643, als gewijzigd hij artikel 8
van de wet van 24 juni 1970, 660, eerste
lid, en 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het hof van heroep voor recht
zegt dat de vordering van eiseres niet
toelaathaar is wegens onhevoegdheid ratione materiae, onder meer op grond :
wat verweerder " de onhevoegdheid van
de eerste rechter in heroepsconclusies
opwerpt en voorhoudt dat ingevolge de
toepassing ter zake van artikel 1451 van
het Gerechtelijk Wethoek alleen de beslagrechter hevoegd is ( ... ); (... ) dat in onderhavig geval de vordering tot schadevergoeding wel degelijk (steunt) op een
bewarend beslag of een middel van tenuitvoerlegging, meer hepaald de schade
beweerd opgelopen of ondergaan door de
miskenning van een hewarend heslag
onder derden dat, luidens artikel 1451
van het Gerechtelijk Wetboek, in handen
van appellant werd gelegd; (... ) dat de beslagrechter ontegensprekelijk hevoegd is
om de gevolgen van de miskenning van
elke bewarende maatregel of middel van
tenuitvoerlegging te heoordelen; dat de
gewone rechtsmacht dan ook onhevoegd
is om kennis te nemen van de gevolgen
van deze miskenning, hepaaldelijk de er
uit voortvloeiende ondergane schade; dat
inderdaad de hevoegdheid van de heslagrechter exclusief en algemeen is en tevens van openhare orde ( ... ); (... ) dat het
ingeroepen middel van appellant pertinent is, zodat het heroep gegrond voorkomt; dat de eerste rechter zich ten onrechte ratione materiae hevoegd verklaarde; dat het hof (van heroep) evenmin bevoegd is om in hoger heroep ten
gronde kennis te nemen, als feitenrechter, van de gevolgen van een hewarende
of uitvoerende maatregel, in casu de ondergane schade »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar aanvullende conclusie in hoger be-

Nr. 207

tweede onderdeel, de heslagrechters,
krachtens onder meer artikel 79, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wethoek, deel
uitmaken van de rechthank van eerste
aanleg die, krachtens artikel 569, 5', van
dat wetboek, zelf bevoegd is om kennis
te nemen van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten
en daarenboven, krachtens artikel 568,
over een volheid van rechtsmacht heschikt, waaruit volgt dat, overeenkomstig
artikel 88, § 2, in hoger heroep niet kan
worden ingeroepen dat de zaak, waarover de rechtbank van eerste aanleg
heeft geoordeeld, hij de beslagrechter
had moeten worden aanhangig gemaakt;
zodat het hof van heroep onwettig heslist, na te hebben vastgesteld dat verweerder « in beroepsconclusies '' de onbevoegdheid van de eerste rechter opwerpt en voorhoudt dat aileen de beslagrechter hevoegd is, dat de « gewone
rechtsmacht » onbevoegd is om kennis te
nemen van de vordering van eiseres, dat
de eerste rechter zich ten onrechte ratione materiae bevoegd verklaarde, dat de
beslagrechter ter zake bevoegd is en dat
de vordering van eiseres om die reden
niet toelaatbaar is (schending van de artikelen 79, eerste lid, 88, § 2, 568, eerste
lid, en 569, 5', van het Gerechtelijk Wethoek);

I

derde onderdeel, het hof van beroep,
rechter in hoger beroep van de beslissing zowel van de beslagrechter als van
de rechtbank van eerste aanleg, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger
beroep hij toepassing van artikel 1068
van het Gerechtelijk Wethoek, ertoe ge-
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houden was over het geschil zelf uitspraak te doen, zonder dat de bepalingen
van artikel 643 van dat wetboek afbreuk
doen aan die van voormeld artikel 1068;
zodat het hof van beroep, na overigens
in gebreke te zijn gebleven de zaak naar
de bevoegde rechter te verwijzen (schending van de artikelen 643 en 660, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek), zijn
beslissing niet wettig laat steunen op de
grond « dat het hof (van beroep) evenmin bevoegd is om in instantie van hoger beroep ten gronde kennis te nemen,
als feitenrechter, van de gevolgen van
een bewarende of uitvoerende maatregel,
in casu de ondergane schade » (schending van artikel 1068, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de verdeling van
de burgerlijke zaken onder de rechters van dezelfde rechtbank, ten deze de toebedeling aan de beslagrechter of aan een andere kamer van
dezelfde rechtbank, geen bevoegdheidsconflict uitmaakt, doch een incident als bedoeld in artikel 88, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat zodanige incidenten v66r ieder ander middel door
een van de partijen of bij de opening van de debatten ambtshalve
dienen te worden uitgelokt; dat derhalve de toekenning van de zaak
aan de rechter voor wie zij aanhangig wordt, definitief is indien het incident niet tijdig werd opgeworpen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de bevoegdheid van
de eerste rechter door verweerder
voor het eerst in hoger beroep werd
be twist;
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat « de eerste rechter
zich ten onrechte ratione materiae
bevoegd verklaarde (en) dat het hof
(van beroep) evenmin bevoegd is om
in (... ) hoger beroep ten gronde kennis te nemen, als feitenrechter, van
de gevolgen van een bewarende of
uitvoerende maatregel », de artikelen 79, eerste lid, 88, § 2, 568, eerste

lid, en 569, 5°, van het Gerechtelijk
Wetboek 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; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.

I

3 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Bi.itzler.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG-

BURGERLIJKE ZAKEN PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - FAILLIETVERKLARING - GEFAILLEERDE NIET INGESCHREVEN IN DE BEVOLKINGSREGISTERS IN BELGIE OF IN HET
BUITENLAND - GEFAILLEERDE DIE IN EEN
BELGISCHE GEMEENTE VERBLIJFT EN ER
ZIJN COMMERCIELE HOOFDACTIVITEIT UITOEFENT - FAILLIETVERKLARING DOOR DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN HET
ARRONDISSEMENT WAARTOE DEZE GEMEENTE BEHOORT - WETTIGHEID.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLIETVERKLARING - GEFAILLEERDE NIET INGESCHREVEN
IN DE BEVOLKINGSREGISTERS IN BELGIE OF
IN HET BUITENLAND - GEFAILLEERDE DIE
IN EEN BELGISCHE GEMEENTE VERBLJJFT EN
ER ZIJN COMMERCIELE HOOFDACTIVITEIT
UITOEFENT- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN HET ARRONDISSEMENT WAARTOE DEZE GEMEENTE BEHOORT.
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1" en 2" Wanneer een gefailleerde ten tijde van de staking van zijn betalingen
noch in Belgie, noch in het buitenland
in de bevolkingsregisters is ingeschl'even, doch in een Belgische gemeente
verblijft en er zijn commerciele hoofdactiviteit uitoefent, is de rechtbank
van koophandel van het arrondissement waal"toe deze gemeente behoort,
plaatselijk bevoegd vool' de faillietverklaring (1). (Artt. 36 en 631 Ger.W.; art.
440 Kh.)
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Over het tweede middel: schending
van de artikelen 36 en 631 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest oordeelt dat de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen ratione loci bevoegd is om het faillissement van eiser uit te spreken, nu eiser
geen bewijs !evert dat hij een woonplaats heeft in de zin van de artikelen
36, eerste lid, en 631 van het Gerechtelijk Wetboek in Belgie of in Israel, maar
dat hij wei in Antwerpen verblijft en hij
er zijn commerciele hoofdactiviteit uitoefende, op grand: « ( ... ) dat (eiser) nog
steeds een inschrijving heeft in het handelsregister van Antwerpen, hetgeen hij
overigens niet betwist; dat eveneens onbetwistbaar vaststaat dat (eiser) ten tijde
van de faillissementsverklaring op zijn
persoonlijke naam was ingeschreven in
de telefoongids, eenmaal op het adres
Schupstraat 1, te Antwerpen, waar hij
blijkbaar handel dreef (althans aldaar
heeft hij nooit gewoond), en eenmaal op
het adres Drakenhoflaan 15, te Deurne;
(...) dat de minderjarige zoon van (eiser),
waar (eiser) hem regelmatig bezoekt,
nog steeds in Antwerpen ingeschreven
is; dat (eiser) aanzienlijke zakentransacties deed in Antwerpen in 1983 en 1984,

zoals blijkt uit zijn correspondentie met
(verweerster); dat bovendien (eiser) nog
een vennootschap stichtte te Antwerpen
in mei 1984, waarvan hij de meerderheid
der aandelen bezat en waarin hij actief
en intensief werkte; dat het geheel van
deze omstandigheden ten genoege van
recht aantoont dat (eiser) regelmatig in
Antwerpen verbleef en hij er zijn hoofdactiviteit uitoefende; dat, nu gebleken is
dat (eiser) op het tijdstip van de staking
van zijn betalingen, noch in Belgie noch
in het buitenland, enig gekende woonplaats had, maar in Antwerpen verbleef
en er zijn commerciele hoofdactiviteit
uitoefende, de rechtbank van Antwerpen
territoriaal bevoegd was om de faillietverklaring uit te spreken; dat de omstandigheid dat (eiser) ook in Israel en in de
Verenigde Staten een activiteit ontplooide, hieraan geen afbreuk doet (biz. 3,
laatste al., blz. 4) >>,
terwijl, overeenkomstig de artikelen
631 en 36 van het Gerechtelijk Wetboek,
wanneer een gefailleerde op het tijdstip
van de staking van betalingen, noch in
Belgie noch in het buitenland enige gekende woonplaats heeft, maar in een
Belgische gemeente verblijft en er zijn
commerciele hoofdactiviteit uitoefent, de
rechtbank van koophandel van zijn verblijfplaats territoriaal bevoegd is om de
faillietverklaring uit te spreken; nu aldus
de rechtbank van koophandel van de
verblijfplaats bevoegd is mtione loci, dit
begrip « verblijfplaats >>, alsook het begrip « verblijven in een Belgische gemeente >> client ge1nterpreteerd in de zin
van artikel 36 van het Gerechtelijk Wethoek, namelijk een vestiging of plaats
waar een persoon feitelijk doch voortdurend en bestendig verblijft, zodat, nu uit
de feitelijke gegevens en vaststellingen
die het arrest inhoudt, niet kan afgeleid
worden dat eiser op het ogenblik van de
staking van betaling bestendig en voortdurend te Antwerpen verbleef, het arrest
niet wettig kon oordelen dat de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen territoriaal bevoegd was het faillissement
van eiser uit te spreken; het arrest aldus
miskenning inhoudt van het wettelijk begrip << verblijfplaats >> in de zin van artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van de wettelijk aan de rechtbank
toegekende territoriale bevoegdheid inzake faillietverklaring en van het begrip
« woonplaats >> overeenkomstig artikel
631 van het Gerechtelijk Wetboek:

(1) Cass., 30 sept. 1976 (A.C., 1977, 128) met
voetnoot 1, R.D., op biz. 130.

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 36 en 631 van het Gerech-

(WINKLER T. CASTILLE, AMRO BANK, AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5662)

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

Nr. 209

HOF VAN CASSATIE

telijk W etboek, de rechtbank van
koophandel die territoriaal bevoegd
is om de faillietverklaring uit te
spreken, de rechtbank is van de
plaats waar de gefailleerde op de bevolkingsregisters is ingeschreven als
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf
op het tijdstip van de staking van
betaling;
Overwegende dat, wanneer een
gefailleerde, op het tijdstip van de
staking van zijn betalingen, noch in
Belgie, noch in het buitenland enige
gekende woonplaats heeft, maar in
een Belgische gemeente verblijft en
er zijn commerciele hoofdactiviteit
uitoefent, de rechtbank van koophandel van zijn verblijfplaats territoriaal bevoegd is om de faillietverklaring uit te spreken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser « nog steeds een
inschrijving heeft in het handelsregister van Antwerpen (en) ... dat, op
het tijdstip van de faillissementsverklaring, op zijn eigen naam was ingeschreven in de telefoongids, eenmaal op het adres Schupstraat 1, te
Antwerpen, waar hij blijkbaar handel dreef (althans daar he eft hij
nooit gewoond), en (ander)maal op
het adres Drakenhoflaan 15, te
Deurne (... ) »;
Dat het arrest verder constateert
dat eiser << aanzienlijke zakentransacties deed te Antwerpen in 1983 en
1984, zoals blijkt uit zijn correspondentie met (verweerster) », en
dat hij nog in 1984 te Antwerpen
een vennootschap stichtte waarvan
hij niet allen de meerderheid der
aandelen bezat maar waarin hij ook
actief en intensief werkte;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van die vaststellingen wettig oordelen dat eiser op het tijdstip
van de staking van betaling << in
Antwerpen verbleef en er zijn commerciele hoofdactiviteit uitoefende »;
dat het arrest wettelijk beslist dat
de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen ratione loci bevoegd WaS
om de faillietverklaring uit te spreken;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Gryse en Dassesse.
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1e KAMER - 4 december 1987
CASSATIEMIDDELEN -

ONDU!DELIJKE

MIDDELEN - TOELICHTING.
Wat in de toelichting bij de onderdelen
van een cassatiemiddel gezegd of ontwikkeld wordt, vermag het gebrek aan
nauwkeurigheid van de onderdelen
zelf niet te verhelpen (1).

DEROEP T. R.T.T.)
(A.R. nr. 5289)

4 december 1987 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca:
ten : mrs. van Heeke en De Gryse.
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1• KAMER - 4 december 1987
AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKOHIERING- NIET MET TOEPASSING VAN EEN VERJARINGSREGEL NIETIG VERKLAARDE AANSLAG - VERPLICHTING VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE _ NIEUWE AANSLAG.

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

1---------------(1) Raadpl. Cass., 21 mei 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 547, noot 2).
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2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP VASTSTELLING VAN DE BELASTINGSCHULDVOORWAARDE.

1' Ad. 260 W.I.B. legt de belastingadmi-

nistratie de verplichting op, binnen de
in dat artikel bepaalde termijnen, een
niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag te
vervangen door een nieuwe aanslag
ten name van dezelfde belastingplichtige en op grand van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan
(1).

2' Het hof van beroep, waarbij een voor-

ziening tegen de beslissing van de directeur der belastingen aanhangig is
gemaakt vermag slechts de belastingschuld {;ast te stellen en de uit die
vaststelling eventueel volgende teruggave van de gestorte bedrijfsvoorheffing te bevelen, voor zover het aanneemt dat de litigieuze aanslag als
titel overeenkomstig de wettelijke vorme~, regelmatig tot stand is gekomen
(2).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. GYSELAERS)
ARREST

(A.R. nr. F 1330 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over de beide middelen samen :
het eerste middel: schending van de
artikelen 97, 112 van de Grondwet, 2, 20,
2', 26, 80, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 303,
260, 203, 205 en 277, § 3, (aile als van toepassing voor het aanslagjaar 1979) van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 15 en 23 van het Verdrag tot vermijding van dubbele belasting en van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gesloten tussen
de Verenigde Staten van Amerika en het
Koninkrijk Belgie op 9 juli 1970, goedge(1) Cass., 5 sept. 1967 (A.C., 1968, 23); 3
maart 1970 (ibid., 1970, 613).
(2) Raadpl. Cass., 31 jan. 1956 (A.C, 1956,
433); 17 jan. 1961 (Pas., 1961, I, 532); 10 old.
1986, A.R. nr. F 1274 N (A.C., 1986-87, nr. 75).
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keurd door de wet van 14 augustus 1972
(Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1972),

doordat het arrest de integrale terughetaling heveelt van de ingehouden en
gestorte bedrijfsvoorheffingen, op gron~ :
dat enerzijds, de aangevochten heshssing van de door de gewestelijke directeur te Leuven gedelegeerde ambtenaar niet ingaat op het hezwaar van
verweerder nopens de helasthaarheid in
Belgie van zijn in de Verenigde. ~taten
van Amerika verworven hezold1gmgen
en de terughetaling van de door zijn
Belgische wetgever ingehouden hedrijfsvoorheffingen, dit hezwaar daardoor Impliciet afgewezen zijnde, en dat,_ anderzijds door de beslissing van de d1recteur
de h~streden aanslag reeds werd vernietigd zonder dat - overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenhelastingen - een nieuwe aanslag
werd vastgesteld voor het aanslagjaar
1979, terwijl in die heslissing evenmin de
fiscale toestand van verweerder werd geregulariseerd op grond van artikel 277,
§ 3, van hetzelfde wetboek; het arrest aldus impliciet maar zeker oordeelt dat de
administratie voormelde hedrijfsvoorheffingen hehield zonder wettige titel en die
hedragen uit dien hoofde moet terugbetalen, ook al zou de helastingplichtige
nog enkele weken einde 1978 tewerkgesteld zijn geweest in Belgie,
terwijl, eerste onderdeel, wan~e~r
geen rechtsverval wegens prescnptie
voorhanden is ten aanzien van de vaststelling van de belasting, de administratie met betrekking tot de, op zichzelf
niet door een bezwaar aangevochten, bedrijfsvoorheffingen een wettige titel
heeft om deze voorheffingen als dusdanig te hehouden, ondanks de gehele nietigverklaring van de aanslag wegens een
andere reden dan prescriptie, nu door
deze nietigverklaring, in samenhang met
en krachtens artikel 260 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, de
administratie teruggeplaatst wordt op de
datum waarop de nietig verklaarde aanslag werd vastgesteld en alsdan over een
bijkomende aanslagtermijn heschikt om
een nieuwe aanslag vast te stellen op
(een gedeelte van) de aanvankelijk helaste elementen, mits verrekening, overeenkomstig de artikelen 186 en 203 van
voormeld wethoek, van de ingehouden
en gestorte hedrijfsvoorheffingen, die zij
na de nietigverklaring opnieuw behoudt
als voorschot op een later nog vast te
stellen belasting, krachtens. de artikelen
2 en 180 tot 184 van meervermeld wethoek, zodat het arrest, met miskenning
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van de artikelen 2, 180, 181, 182, 183, 184
en 303juncto artikel 260 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, waaruit de
administratie de titel put om de ingehouden bedrijfsvoorheffing te innen en als
dusdanig te behouden met het oog op de
vaststelling van een vervangende aanslag, de integrale terugbetaling ervan
heeft bevolen en zodoende tevens deze
bedragen onttrekt aan hun wettelijke bestemming, aangeduid in de artikelen 186
en 203 van voormeld wetboek (schending
van deze wetsbepalin?en);

tweede onderdeel, wanneer het arrest
van oordeel is dat, in plaats van de eenvoudige vernietiging van de bestreden
aanslag wegens vormgebrek, de fiscale
toestand van verweerder had moeten
worden geregulariseerd, maar, ingevolge
de nietigverklaring door de beslissing
van de directeur, impliciet de onmogelijkheid vaststelt om zelf de fiscale toestand te regulariseren en derhalve de
grand van het geschil niet beslecht en
evenmin rechtsverval constateert, het arrest daaruit de consequentie moet trekken en de voorziening afwijzen, zodat de
overwegingen van het arrest waaruit, bij
gebrek aan onderzoek ten grande en bij
ontstentenis van vaststelling van rechtsverval, de afwezigheid van belastingschuld niet blijkt, onverenigbaar en tegenstrijdig zijn met de gevolgtrekking
en het dispositief waarbij de volledige terugbetaling van alle ingehouden bedrijfsvoorheffingen wordt bevolen en die de
afwezigheid van elke belastingschuld impliceren (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
derde onderdeel, nu de bestreden aanslag werd vastgesteld binnen de wettelijke aanslagtermijn en er derhalve
geen rechtsverval voorhanden is, de als
bedrijfsvoorheffing
ge1nde
bedragen
slechts kunnen worden teruggegeven in
de mate dat zij het bedrag van de werkelijk verschuldigde belasting overtreffen;
ter zake personenbelasting en aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is op
de bezoldigingen die betrekking hebben
op de arbeidsprestaties in loondienst die
door verweerder werden geleverd in Belgie, waarbij die belasting dient te worden berekend tegen het belastingtarief
dat van toepassing zou zijn geweest op
die inkomsten indien de in de Verenigde
Staten van Amerika verworven bezoldigingen niet waren vrijgesteld, zodat de
bevolen terugbetaling van het volledig
bedrag van de gestorte bedrijfsvoorheffingen resulteert in een volledige vrijstelling van belasting, ook ter zake van de
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in Belgie verworven bezoldigingen, met
miskenning van de artikelen 20, 2°, a, 26
en 80 (zoals van toepassing voor aanslagjaar 1979) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van de artikelen
15 en 23 van het verdrag tot vermijding
van dubbele belasting gesloten tussen de
Verenigde Staten van Amerika en Belgie, waarbij tevens, met miskenning van
de artikelen 205 (zoals van toepassing
voor het aanslagjaar 1979) en 277, § 3,
van voormeld wetboek, meer dan het
wettelijk terugbetaalbaar saldo of overschot van voorheffingen wordt toegekend
en, ten slotte, in strijd met artikel 112
van de Grondwet, aan verweerder een
onwettelijke vrijstelling wordt verleend;

het tweede middel: schending van artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van het algemeen
rechtsbeginsel van de terugwerkende
kracht van de nietigverklaring van
rechtshandelingen,
doordat het arrest, na te hebben beslist dat het volledig bedrag van de ingehouden en gestorte bedrijfsvoorheffingen, na vernietiging van de bestreden
aanslag, client te worden terugbetaald,
beslist dat op de aldus terug te betalen
bedragen moratoriumintresten verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van de
maand volgend op de datum van inkohiering van de aanslag waarmee deze bedrijfsvoorheffingen werden verrekend,
op grond dat door deze verrekening de
terug te betalen bedragen hun aard van
voorheffingen hebben verloren en moeten worden beschouwd als betaling van
belastingen,
terwijl door de vernietiging van de
aanslag de ingehouden en gestorte bedrijfsvoorheffingen niet meer als betaling van de belastingschuld kunnen worden beschouwd, nu door de nietigverklaring tevens de inningsdaad ten aanzien
van de voorheffingen, die gematerialiseerd wordt in het kohier, wordt vernietigd en, derhalve, de administratie moet
worden geacht die voorheffingen opnieuw als voorschot op een later vast te
stellen, vervangende aanslag te behouden, derwijze dat de terugbetaling - om
welke reden ook - van die voorheffingen onmogelijk als een terugbetaling
van belastingen kan worden aangezien,
zodat, met miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de terugwerkende
kracht van de nietigverklaring van
rechtshandelingen, zij het de administratieve rechtshandelingen van vaststelling
van de aanslag en verrekening van de
voorheffingen, de bevolen terugbeta!ing
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ten onrechte als een terugbetaling van
belastingen wordt aangemerkt en, derhalve, met schending van artikel 308 v~m
het Wetboek van de lnkomstenbelastmgen, moratoriumintresten worden toegekend op de terugbetaling van sommen
die geen belastingen zijn:

Overwegende dat verweerder tegen
de
aanslag,
kohierartikel
027568, aanslagjaar 1979, bezwaar
indiende, op grond van: 1" een
schending van artikel 251 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 2" een ten onrechte gedane starting door zijn Belgische werkgever
van de bedrijfsvoorheffing en een
schending van het verdrag gesloten
tussen BelgH~ en de Verenigde Staten van Amerika ter vermijding van
dubbele belasting; dat verweerder
om de integrale teruggave verzocht
van de gestorte bedrijfsvoorheffing,
vermeerderd met de moratoire rente;
Dat de directeur van de gewestelijke directie te Leuven, ingevolge
verweerders bezwaar, op 24 november 1980 de betwiste aanslag nietig
verklaarde wegens schending van
artikel 251 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, daar die aanslag was vastgesteld zonder dat een
kennisgeving van wijziging van de
door verweerder aangegeven inkomsten en andere gegevens was toegezonden; dat de beslissing van de directeur ook nog outlasting verleende
ten bedrage van 21.220 frank en vermeldde dat een vervangende aanslag kon worden vastgesteld met
toepassing van artikel 260 van het
wetboek;
Overwegende dat verweerder in
zijn voorziening voor het hof van
beroep de teruggave vorderde van
de gestorte bedrijfsvoorheffing vermeerderd met de moratoire rente;
Dat het arrest beslist zoals in de
middelen is weergegeven;
Wat het eerste en het derde onderdeel van het eerste middel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de litigieuze aanslag terecht nietig werd verklaard omdat
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hij was vastgesteld met miskenning
van de vormen voorgeschreven door
artikel 251 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen;
Overwegende dat artikel 260 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de administratie de verplichting oplegt een niet met toepassing van een verjaringsregel nietig
verklaarde aanslag te vervangen
door een nieuwe aanslag ten name
van dezelfde belastingplichtige en
op grond van dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan, hetzij
binnen drie maanden te rekenen
van de datum waarop de beslissing
van de directeur der belastingen
niet meer vatbaar is voor een voorziening bij het hof van beroep, hetzij binnen zes maanden te rekenen
van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is
voor een voorziening in cassatie;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het hof van beroep
het bestaan en het bedrag van de
belastingschuld slechts vermag vast
te stellen, en uit die vaststelling
eventueel volgende teruggave van
de
gestorte
bedrijfsvoorheffing
slechts vermag te bevelen, voor zover de rechters aannemen dat de litigieuze aanslag als titel, overeenlwmstig de wettelijke vormen, regelmatig tot stand is gekomen;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve, nu het vaststelt dat
de betwiste aanslag, wegens scherrding van artikel 251 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen,
nietig is, en het niet uitsluit dat verweerder nog enige tij d in Belgie was
tewerkgesteld, niet zonder scherrding van de ten deze toepasselijke
tekst van de artikelen 80, 186, 203,
205 en 260 van het wetboek de teruggave aan verweerder beveelt van
de som van 303.276 frank, dit is het
bedrag van de gestorte bedrijfsvoorheffing;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing tot teruggave van
de som van 303.276 frank de vernietiging meebrengt van eisers veroordeling tot betaling van moratoire interesten op dat bedrag;

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS - BELASTINGZAKEN - GEEN M!DDEL NOPENS DE
TOEPASSING VAN EEN BEPALING VAN OPENBARE ORDE - VERMOEDEN DAT DE RECHTER
OVER DAT PUNT HEEFT BESLIST - li\IIPLICIETE BESLISSING - REDENGEVING.

1" en 2" Art. 97 Gw. verplicht het hof van

beroep niet in zijn arrest te antwoorden op het advies dat het openbaar ministerie ingevolge art. 764, U!, Ger. W.
ter zake van vorderingen inzake belastingen geeft.

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord
door verweerder ter griffie van het
Hof neergelegd op 27 juni 1986, dit
is buiten de in artikel 290 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde termijn, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J.P. Lagae, Brussel.
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KAMER -

4 december 1987

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS - INKOMSTENBELASTINGJ>N
VOORZIENING
VOOR HET HOF VAN BEROEP - AD VIES VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - REDENGEVING

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIE!\:ING VOOR HET HOF VAN BEROEPAD VIES VAN HET OPE!\:BAAR MIKISTERIE REDENGEVING

3" De rechters worden geacht ambtshal-

ve te hebben beslist over de excepties
die de openbare orde raken en die de
partijen voor hen niet hebben opgeworpen (1).
(SWIERS-DE PRYCKER
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1361 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 235, § 1, inzonderheid tweede lid,
235, § 3, als ingevoerd door artikel 3 van
het koninklijk besluit nr. 23 van 23 mei
1967 en waarvan de nummering werd gewijzigd in § 4 door artikel 35, 2", van de
wet van 8 augustus 1980, 245, 246, 278
van het W etboek van de Inkomstenbelastingen en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het beroep van eiser ontvankelijk maar ongegrond verklaart op de navolgende gronden : « Deze
bedragen (belastingsupplementen) hebben betrekking op meerinkomsten, die
zouden geboekt zijn in de " zwarte"
boekhouding van de P.V.B.A. Al-Asfalt te
Alken, wat zou blijken uit een penaal
dossier door het parket te Tongeren geopend op klacht van de medevennoten
van (eiser) in die P.V.B.A., namelijk Govaerts en Vananroye. De bepaling van
het bestaan van het bedrag van deze hogere belastingschuld alsmede de grotendeels afwijzende beslissing van de ge(1) Cass., 30 pn 1981 (A.C., 1980-81, nr
13 nov 1981 (ib1d., 1981-82, nr 175).

~23),
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westelijke directeur steunden op twee
gronden : enerzijds de gegevens geput
uit een penale bundel, en anderzijds de
inlichtingen bekomen bij wege van een
administratief getuigenverhoor. 1. Op 10
januari 1979 liet de bevoegde inspecteur
aan de procureur des Konings van Tongeren een aangetekend schrijven geworden met volgende inhoud : " Door voornoemde (eiser) werd een bezwaarschrift
ingediend tegen zijn aanslagen (... ). De
taxatie is gesteund op vermoedens, geput
uit een boekhouding welke door de heer
L. Van Aerschot, commissaris voor gerechtelijke opdrachten, op 2 januari 1976
in beslag werd genomen en ter beschikking werd gesteld van de administraties
der directe belastingen en BTW voor opsporing van ontdoken rechten. (Eiser)
ontkent de juistheid van deze geschriften wat betreft door hem gedane geldopname (...). Kan mij (... ) de inhoud van de
door de heren Govaerts en Vananroye
neergelegde klacht worden medegedeeld" (stuk 60}. Bij schrijven van 16 januari 1979 werd toelating gegeven " inzage te nemen van het desbetreffend
dossier" (siuk 62). In het fiscaal dossier
zijn twee bladen eigenhandig geschreven
nota's aan te treffen, die op 23 januari
1979 werden genomen (stukken 63 en
64). De strafbundel werd geseponeerd.
2. Op 13 februari 1979 werd tot getuigenverhoor overgegaan van twee bedienden
van de P.V.B.A. Thys Gerarda, echtg. Govaerts en Voets Marie-Louise, echtg.
Poncelet (... ). Van precieze bedragen is
echter geen sprake. Omtrent de bedragen maakte de taxerende ambtenaar de
redenering dat hij, aan de hand van de
documenten die het parket hem had laten inzien, had kunnen reconstrueren
welke het globaal aandeel was van de inkomstenjaren 1974 en 1975 op de zwarte
inkomsten lopende over de periode van
juli 1973 tot einde 1975 in de P.V.B.A.,
waar (eiser) zaakvoerder was; waarop de
ambtenaar dan aftrok wat, volgens zijn
bevindingen, diende gei:mputeerd te worden ten laste van twee medevennoten
van (eiser); waarna hij tot een ex aequo
verdeling bij helften overging voor de
beide jaren 1975 en 1976 van een ten laste van (eiser) te belasten saldo meerwinst van 1.907.296 frank (zie stukken
123 en 5). (...) dat geen enkel stuk dat
zich in het fiscaal dossier bevindt, van
valsheid wordt beticht; dat trouwens, behoudens in casu noch geleverd noch aangeboden tegenbewijs, mag worden aangenomen dat de onderhandse stukken
niet vals zijn; dat het aan de rechtsmachten behoort ze dan op hun bewijs-
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krachtigheid te beoordelen op grond van
hun inhoud; 1. (... ) dat, zo de in de overgelegde onderhandse nota's gekopieerde
bedragen en verklaringen juist zijn, het
geen enkele twijfellaat dat (eiser) inderdaad aan een georganiseerde belastingontduiking heeft gedaan en nog wel op
grate schaal; dat er geen enkele reden is
om te twijfelen aan de juistheid van deze door (verweerder) voorgehouden thesis die hij betwist, niet alleen aan de
hand van de nota's die hij overlegt maar
daarenboven door een onder ede gehouden getuigenverhoor (stukken 7-112) »,
terwijl, in het kader van de procedure
bepaald in artikel 251 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, verweerder, krachtens artikel 245 van hetzelfde
wetboek, gehouden is het bewijs te leveren van de gegevens die hem toelaten
een belastingsupplement vast te stellen,
niet alleen naar hun juistheid in hoegrootheid, maar ook naar de regelmatigheid waarop hij kennis heeft genomen
van die gegevens; verweerder ten deze
voor de betwiste aanslagen steunt op elementen door hem geput uit een strafonderzoek en aangewend als feitelijk vermoeden in de zin van artikel 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
waartegen eiser in zijn conclusies ten
gronde echter opwierp dat geen geldig
bewijs werd voorgelegd, stellende :
« (Verweerder) beweert dat zijn aangestelden het dossier hebben ingezien, dat
dit niet volstaat als bewijs » en « bij afwezigheid van de bewijsstukken faalt
(verweerder) in zijn bewijsvoering >>
(bladzijde 2), hierin gesteund door het
schriftelijk advies van de procureur-generaal, neergelegd ter zitting van 25 november 1985 stellende : « Dat het hof
(van beroep) voor de onmogelijkheid
wordt geplaatst het al of niet willekeurig, en alzo regelmatig karakter van de
taxatie na te gaan. Dat bovendien uit de
stukken niet blijkt dat de administratie
inzage kreeg van stukken en akten van
een gerechtelijk onderzoeksdossier met
uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal en met het doel de zetting of de
invordering van de belasting te verwezenlijken. Dat het hof (van beroep) derhalve evenmin kan nagaan of de administratie de gegevens waarop zij haar
aanslagen steunt, op regelmatige wijze
heeft verkregen (artikel 235 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen) >>, zodat het arrest, door niet na te gaan of de
gegevens geput uit het strafdossier,
waarop de aanslagen, zowel wat het
principe als wat de bedragen betreft,
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vastgesteld zijn overeenkomstig artikel
235, §§ 1 en 3 (nu § 4), met toelating van
de procureur-generaal door verweerder
werden hekomen, en of de aanslagen hijgevolg al dan niet wettig zijn, de conclusies van eiser en het advies van de procureur-generaal niet heantwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet),
en, niettegenstaande het schriftelijk advies van de procureur-generaal, dat uitdrukkelijk wees op de schending van artikel 235 van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen, tekort is gekomen
aan de verplichting van de rechters in
het kader van een voorziening tegen een
heslissing van de directeur aile elementen na te gaan van de aanslag, inhegrepen de wettelijke grondslag ervan
(schending van artikel 278 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen), en
aldus het Hof in de onmogelijkheid stelt
de wettigheid van de heslissing te controleren, in zoverre niet uit te maken is
of de rechters al dan niet heschouwd
hehhen dat de gegevens in het strafdossier op wettige wijze werden verkregen
en adus een geldig regelmatig hewijsmiddel uitmaken (schending van de artikelen 235, §§ 1 en 3 (nu § 4), 245 en 246
van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen), de appelrechters althans, door
hij wijze van hevestiging van de hestreden heslissing, aanslagen gevestigd op in
strijd met artikel 235 van gezegd wethoek hekomen gegevens goed te keuren,
de wettelijke hewijsregelen voorgeschreven door de artikelen 235, §§ 1 en 3 (nu
§ 4), 245 en 246 van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen miskennen en dus
die wetshepalingen schenden :

Overwegende dat het middel, in
zoverre het schending van artikel 97
van de Grondwet aanvoert, ervan
uitgaat dat eiser bij conclusie had
aangevoerd dat verweerders bewijslevering ongeldig was omdat zij
steunde op gegevens geput uit een
strafdossier, hoewel het door artikel
235 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vereiste verlof tot
inzage niet was verleend door de
procureur-generaal;
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie stelde dat verweerder
noch een geldige kopie van het
strafdossier, noch de, naar beweren,
bestaande zwarte boekhouding voorlegde; dat eiser dienaangaande opwierp : « Dat (verweerder) beweert
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dat zijn aangestelden het dossier
hebben ingezien, dat dit niet volstaat als bewijs, dat zij immers verklaringen door partijen gedaan,
naar goeddunken kunnen interpreteren en alleszins niet in het voordeel
van het Ministerie van Financien, in
wiens dienst zij zijn » en dat « ten
overstaan van de afwezigheid van
deze stukken, de werkelijke bewijzen ontbreken, te meer dat (eiser)
niets afweet van de boekhouding »;
dat eisers conclusie het in het middel beweerde verweer niet bevat;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet het hof van beroep
niet verplicht in zijn arrest te antwoorden op het advies dat het open··
baar ministerie, ingevolge artikel
764, 10°, van het Gerechtelijk Wethoek, ter zake van vorderingen inzake belastingen geeft;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat uit het antwoord
op de eerste grief van het middel
blijkt dat eiser in zijn conclusie
geen schending van artikel 235 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen had aangevoerd en dat bedoeld artikel niet noodzakelijk het
fundament van het door hem voor
het hof van beroep gevoerde verweer uitmaakte;
Overwegende dat de rechters geacht worden ambtshalve te hebben
beslist over de excepties die de
openbare orde raken en die de partijen voor hen niet hebben opgeworpen;
Dat het arrest derhalve niet expliciet behoeft vast te stellen dat de inzage van het strafdossier op de gegevens waarvan de betwiste aanslagen steunen, met het uitdrukkelijk
verlof van de procureur-generaal gebeurde; dat het arrest dus de ter zake aangevoerde schending van artikel 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen niet bevat;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
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Overwegende dat het middel ten
slotte een schending van de artikelen 235, §§ 1 en 3, 245 en 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen aanvoert, gegrond op het feit
dat de betwiste aanslagen berusten
op gegevens die in strijd met het
voorschrift van het tweede lid van
§ 1 van artikel 235 werden verkregen;
Overwegende dat het arrest weliswaar melding maakt van een op 16
januari 1979 door de procureur des
Konings te Tongeren aan verweerder verleende toelating tot inzage
van het nog niet geseponeerde strafdossier, maar dat die vermelding als
zodanig niet noodzakelijk de feitelijke vaststelling inhoudt dat verweerder inzage nam zonder het uitdrukkelijk verlof van de procureurgeneraal;
Dat het middel derhalve het Hof
zou verplichten tot <>en onderzoek
van feiten waarvom het · niet bevoegd is;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 december 1987 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Delahaye.
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7 december 1987

RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS BIJ VERSTEK - VORDERING AFGEWEZEN - VONI\'IS GEGROI\'D OP
DE ONWETTIGEEID VAN EEN DOOR ElSER

AANGEVOERD BEDING VAN EEN OVEREENKOMST.

De rechter miskent het recht van verdediging wanneer hij bij verstek uitspraak doet en een vordering afwijst
op grand dat het door eiser aangevoerde beding van een overeenkomst ongeoorloofd is, hoewel over die beweerde
onwettigheid geen debat is gevoerd.
{CONDOR N.V. T. EVRARD)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7866)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 december 1985 in
hager beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers;
Gelet op de beschikking van 19
oktober 1987 van de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de derde
kamer V\-ordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 1131,
1133, 1134, 1152, 1184 van het Burgerlijk
Wetboek, miskenning van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de exceptie van niet-uitvoering van de
overeenkomst;
doordat de rechtbank in hager beroep,
na erop te hebben gewezen dat verweerster het bedrag van de premies niet binnen de in de aangetekende brief van 17
juni 1983 aangegeven termijn van veertien dagen had betaald en dat de beslissing van de eerste rechter niet kon worden goedgekeurd, heeft beslist dat : « ..•
ge!ntimeerde (verweerster) evenwel, zij
het met vee! vertraging, haar premies
heeft betaald aan appellante (eiseres) die
ze heeft ontvangen en behouden; (... ) dat
(eiseres) derhalve niet heeft gekozen
voor de beeindiging van de overeenkomst ten laste van haar verzekerde, maar
integendeel de uitvoering ervan vraagt;
(... ) dat (eiseres) thans de terugbetaling
vordert van haar betalingen die, uiteindelijk, wat haar betreft, de uitvoering
zijn van haar eigen verbintenissen die
overeenstemmen met de betaling van de
premies door de verzekerde; (...) dat artikel 12 van de algemene voorwaarden
weliswaar bepaalt dat de niet-betaling
van de premies binnen de termijn van
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veertien dagen na het versturen van een
aangetekende brief de dekking schorst
met terugwerkende kracht tot de vervaldag van de premie, en dat het gedeelte
van de betaalde premie dat betrekking
heeft op niet gelopen risico ,,, aan de
maatschappij als boete wegens verwijl is
verschuldigd; (... ) dat dit beding evenwel
duidelijk een strafbeding is dat, inzonderheid met betrekking tot zijn vergoededend karakter, a an de beoordeling van
de rechtbank is onderworpen; (... ) dat de
verzekeringsmaatschappij er, bij een
dergelijk beding, belang bij heeft dat de
verzekerde zijn premies niet tijdig betaalt, aangezien zij daardoor een grotere
winst verwerft dan die waarop zij aanspraak had kunnen maken als die overeenkomst normaal en regelmatig zou
zijn uitgevoerd; ( ...) dat dit beding duidelijk onwettig is, want strijdig met de artikelen 6 en 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek; (...) dat de verzekeringsmaatschappij, als zij de uitvoering van
de overeenkomst verkiest, niet kan eisen
dat haar medecontractant zijn verbintenissen uitvoert zonder zelf haar overeenkomstige verbintenissen na te komen;
(...) dat (eiseres) ten deze de uitvoering
van de overeenkomst heeft verkozen en
verkregen van (verweerster), zodat zij,
derhalve, niet gelijktijdig het bedrag van
haar betalingen kan terugvorderen en aldus aan haar eigen verplichtingen ontkomen « waardoor zij op aile fronten zou
winnen >>; dat uit die gegevens en overwegingen volgt dat de eerste rechter
niettemin, zij het op grond van andere
motieven die, zoals werd uiteengezet,
niet in aanmerking kunnen worden genomen, de oorspronkelijke rechtsvordering (van eiseres) terecht heeft afgewezen; dat het bestreden vonnis dus dient
te worden bevestigd »;

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig het algemeen beginsel van het recht
van verdediging, de rechter die ambtshalve een middel, zelfs een middel van
openbare orde, opwerpt, de partijen voordien de mogelijkheid moet bieden daarover een debat te voeren; daaruit volgt
dat de rechtbank, nu verweerster verstek
heeft laten gaan en eiseres in haar conclusie de geldigheid van artikel 12 van
haar algemene voorwaarden niet heeft
betwist, maar integendeel de toepassing
ervan heeft gevraagd, ambtshalve het
middel, afgeleid uit de zogezegde « onwettigheid ,, van dat beding, heeft opgeworpen, zonder eiseres vooraf de mogelijkheid te bieden dienaangaande een
standpunt in te nemen, waardoor zij al-
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dus het algemeen beginsel van het recht
van verdediging miskent;
tweede onderdeel, onmogelijk kan worden bepaald of de rechtbank, bij het aanvoeren van het bestaan van een strafbeding, naar heel het mechanisme van dat
artikel 12 verwees of enkel naar de omstandigheid dat het gedeelte van de betaalde premie, dat betrekking heeft op
niet gelopen risico's, aan eiseres als boete wegens verwijl was verschuldigd;
daaruit volgt dat de overwegingen van
de bestreden beslissing aan dubbelzinnigheid, of althans aan vaagheid lijden
en dat het vonnis dus niet naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen
6, 1131, 1133, 1135, 1152, 1184 van het
Burgerlijk Wetboek en miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel inzake de
exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst) of althans niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, de rechter, overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, aan elke overeenkomst de uitwerking moet toekennen die zij wettig
tussen de partijen heeft, volgens de uitlegging die hij eraan geeft,
en terwijl artikel 12 van de ten deze
toepasselijke algemene voorwaarden bepaalt, zoals de rechtbank heeft vastgesteld, dat de niet-betaling van de premies binnen de termijn van veertien
dagen na het versturen van een aangetekende brief de dekking schorst met terugwerkende kracht tot de vervaldag van
de premie en dat het gedeelte van de betaalde premie dat betrekking heeft op
niet gelopen risico's aan de maatschappij, als boete wegens verwijl is verschuldigd; daaruit volgt dat de rechtbank, in
zoverre zij enkel de bepaling van genoemd artikel 12, waarbij eiseres niettegenstaande de schorsing van de verzekeringsovereenkomst, het gedeelte van de
betaalde premie dat betrekking heeft op
niet gelopen risico's, mag ontvangen, als
een strafbeding aanmerkt, niet zonder
schending van de artikelen 6, 1131, 1133,
1134 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek
en, bij ontstentenis van elke andere motivering, kon beslissen dat die onwettigheid van dat gedeelte van het beding
gold voor het geheel van genoemd artikel 12 van de algemene voorwaarden, en
dat de rechtbank, op grond van die nietigheid, de schorsing van de verzekeringsovereenkomst en van de daarop gegronde rechtsvordering tot terugbetaling
van eiseres kon afwijzen; daaruit volgt
dat de rechtbank, in zoverre zij zou he!?-
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ben beslist dat geheel artikel 12 van de
algemene voorwaarden een strafbeding
uitmaakt, de artikelen 11a4, 1152, 1184
van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden en het algemeen rechtsbeginsel inzake de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst heeft miskend, aangezien de rechtbank, nu zij had
vastgesteld dat, overeenkomstig genoemd artikel 12, door de niet-betaling
van de premies binnen de termijn van
veertig dagen na het versturen van een
aangetekende brief de dekking was geschorst, daaruit niet naar recht kon afleiden dat het een strafbeding betrof, nu
dat beding integendeel een toepassing
was van de exceptie van niet-uitvoering
van de overeenkomst (schending van de
artikelen 11a4, 1152, 1184 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel inzake de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis afwijzend beschikt op de vordering van eiseres tot terugbetaling
van de schadevergoeding die zij, als
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, had betaald
aan de getroffene door een verkeersongeval, waarvoor verweerster,
haar verzekerde, aansprakelijk werd
verklaard; dat eiseres die vordering
deed steunen op artikel 12 van de
algemene voorwaarden van de verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid, dat bepaalt dat nietbetaling van de premies binnen de
termijn van veertien dagen na het
versturen van een aangetekende
brief de dekking schorst met terugwerkende kracht tot de vervaldag
van de premie en dat het gedeelte
van de betaalde premie, dat betrekking heeft op niet gelopen risico's
aan de maatschappij is verschuldigd
als boete wegens verwijl;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de aanspraak van eiseres te verwerpen op grond dat dit
artikel 12 onwettig is, terwijl verweerster verstek had laten gaan,
zonder dat over de onwettigheid van
dat beding een debat was gevoerd,

het algemeen beginsel van het recht
van verdediging miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting houdend in hoger
beroep.
7 december 1987 - a· kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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7 december 1987
OVERLEVINGSPEN-

ZELFSTANDIGEN - GELIJKSTELLING MET EEN PERIODE VAN BEROEPSBEZIGHEID - ZIEKTE - VEREISTE.

OVERLEVINGSPEN-

ZELFSTANDIGEN - GELIJKSTELLING MET EEN PERIODE VAN BEROEPSBEZIGHEID - ZIEKTE - HOEDANIGHE!D VAN ZELFSTANDIGE - BEWIJS.

1' Om de gelijkstelling van een peri ode
van ziekte met een periode van beroepsbezigheid te genieten, moet de
zelfstandige bewijzen dat hij, sedert
ten minste negentig dagen beschouwd
op het tijdstip van de gelijkstelling,
een bezigheid heeft uitgeoefend die
het recht op rustpensioen als zelfstandige kan doen ontstaan. (Artt. 28, § 2,
en 29, § 1, K.B. 22 dec. 1967.)
2' De hoedanigheid van zelfstandige se-

dert ten minste negentig dagen op het
tijdstip van de gelijkstelling, vereist
om een periode van ziekte gelijk te
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stellen met een periode van beroepsbezigheid, moet worden bewezen volgens
de regelen vastgesteld bij art. 15 Pensioenwet Zelfstandigen. (Art. 28, ~ 3,
K.B. 22 dec. 1967.)
(FRIARD T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE
VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7873)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1986 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1, § 2, 14, § 1, 15, inzonderheid
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 72 van
10 november 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen der zelfstandigen, 4 van de wet van 15 juni 1983 tot
wijziging van sommige bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen, 28, inzonderheid §§ 1, 2, 3 en 4, 29,
§ 1, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, 97 van
de Grondwet en, voor zoveel nodig, 3 van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen en 2 van het
koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement, in uitvoering van het voornoemd koninklijk besluit van 27 juli 1967, zoals dat artikel 2
van toepassing was voor zijn wijziging
door het koninklijk besluit van 20 september 1983,
doordat het arrest enerzijds verweerders beslissing van 15 december 1982 bevestigt, waarbij deze de gelijkstelling
van de periode van ziekte die op 1 oktober 1977 is begonnen met een periode
van beroepsbezigheid als zelfstandige afwijst, en anderzijds beslist dat de voorwaarden waaraan eiser moet voldoen om
vanaf 1 januari 1978 het voordeel van die
gelijkstelling te kunnen genieten, op die
datum niet vervuld zijn, hoofdzakelijk op
grand: 1' dat eiser, nu hij voor de periode van 1 oktober tot 31 december 1977
niet heeft kunnen aantonen dat hij zijn
mandaat als gedelegeerd bestuurder van
de cooperatieve vennootschap " Les Silos
du Borinage » kosteloos heeft uitgeoefend, geacht wordt tijdens het vierde
kwartaal 1977 " een bezigheid als zelfstandige te hebben behouden >>, en des-
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wege voor die periode sociale bijdragen
moest betalen; 2' dat eiser " sedert 1 oktober 1977 niet meer de hoedanigheid
van zelfstandige bezit, aangezien hij zijn
sociale verplichtingen voor het vierde
kwartaal 1977 niet is nagekomen >>; 3' dat
derhalve de voorwaarde gesteld in artikel 29, § 1, 1', van het koninklijk besluit
van 22 december 1967 om de gelijkstelling te kunnen genieten, niet is vervuld :
eiser " had niet de hoedanigheid van
zelfstandige sedert ten minste negentig
dagen op het ogenblik waarop de gelijkstelling een aanvang heeft genomen, dat
wil zeggen op 1 januari 1978 >>; 4' dat, sedert 4 oktober 1983, datum waarop de wet
van 15 juni 1983 in werking is getreden,
de bijdragen bedoeld onder het 2' en 3'
van artikel 15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 niet in
aanmerking komen wanneer zij werden
betaald op een datum waarop de schuldenaar zich op de verjaring had kunnen
beroepen, en de in die omstandigheden
bedoelde bijdragen aan de belanghebbende worden teruggestort; 5' dat eisers
toestand dus " in een impasse zit >>, aangezien hij " geen bijdragen meer kan betalen om zijn toestand voor het vierde
kwartaal van het jaar 1977 te regulariseren >> en " evenmin zijn eigen onjuiste
aangiften en de daaruit voortvloeiende
gelijkstellingsmaatregelen te zijnen voordele kan aanvoeren om de in artikel 4
van de wet van 15 juni 1983 vermelde
schorsing van de verjaring te verantwoorden >>; 6' dat daaruit volgt dat eiser
zich niet kan beroepen op de gelijkstelling op 1 oktober 1977, " aangezien hij op
die datum nog een bezigheid als zelfstandige had >>, en hij zich evenmin kan beroepen op de gelijkstelling op 1 januari
1978, " aangezien hij niet kan aantonen
dat hij sedert ten minste negentig dagen
op het ogenblik waarop de mogelijkheid
tot gelijkstelling een aanvang heeft genamen, de hoedanigheid van zelfstandige
bezit >>,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is te zeggen, enerzijds, dat eiser
" wordt geacht tijdens het vierde kwartaal van 1977 een bezigheid als zelfstandige te hebben behouden >> en dat hij
" zich niet kan beroepen op de gelijkstelling op 1 oktober 1977, aangezien hij op
die datum nog een bezigheid als zelfstandige had >>, en anderzijds dat eiser « sedert 1 oktober 1977 niet meer de hoedanigheid van zelfstandige bezit >> en dat
hij " zich evenmin kan beroepen op de
gelijkstelling op 1 janauri 1978, aangezien hij niet kan bewijzen dat hij sedert
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ten minste negentig dagen op het ogenblik waarop de mogelijkheid tot gelijkstelling een aanvang heeft genomen, de
hoedanigheid van zelfstandige bezit »;
een dergelijke tegenstrijdigheid tussen
de motieven gelijkstaat met het ontbreken van motieven (schending van artikel
97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest, door de
vordering tot gelijkstelling van de periode van ziekte met een periode van beroepsbezigheid vanaf 1 januari 1978 af te
wijzen, op grond dat eiser « niet kan bewijzen dat hij sedert ten minste negentig
dagen op het ogenblik waarop de mogelijkheid tot gelijkstelling een aanvang
heeft genomen, de hoedanigheid van
zelfstandige bezit "• eiser verplicht aan
te tonen dat hij voldoet aan een gelijkstellingsvereiste - te weten dat vervat
in artikel 29, § 1, eerste lid, 1°, van het
koninklijk besluit van 22 december 1967
- waarvan het bewijs dat eiser eraan
voldoet, reeds zou blijken, zoals het arrest zelf vaststelt, uit de omstandigheid
dat eiser werd geacht tijdens het vierde
kwartaal 1977 een bezigheid als zelfstandige te hebben behouden en op 1 oktober
1977 een bezigheid als zelfstandige bleef
uitoefenen (schending van de artikelen 1,
§ 2, 15, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 72 van 10 november 1967, 28, § 2, 29,
§ 1, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 en 4 van de wet van 15 juni
1983);

derde onderdeel, de gelijkstelling van
een periode van inactiviteit wegens ziekte met een periode van beroepsbezigheid, ingevolge artikel 29, § 1, van het
koninklijk besluit van 22 december 1967,
met name onderworpen is aan de voorwaarde dat de belanghebbende bewijst
dat hij de hoedanigheid van zelfstandige
heeft bezeten sedert ten minste negentig
dagen v66r de aanvang van de gelijkstelling; de bezigheid als zelfstandige, die
bepalend is voor het recht op gelijkstelling, luidens artikel 28, § 2, van hetzelfde
koninklijk besluit, moet worden bewezen
volgens de regelen vastgelegd door het
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967; deze regels, zowel die bepaald
bij artikel 15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 72, gewijzigd bij artikel 4 van de
wet van 15 juni 1983, luidens welke het
bewijs van de beroepsbezigheid als zelfstandige vanaf 1968 kan worden geleverd
door de betaling der bijdragen verschuldigd krachtens het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967, omvatten als die
bepaald ingevolge artikel 1, § 2, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
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bij voornoemd koninklijk besluit nr. 38
om de personen te bepalen die een beroepsbezigheid hebben, welke de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen meebrengt, inzonderheid het
vermoeden van de uitoefening van een
zelfstandige beroepsbezigheid, dat, behoudens het bewijs dat het mandaat kosteloos wordt uitgeoefend, volgt uit de uitoefening van een functie van bestuurder
in een vennootschap; daaruit volgt dat
het arrest, nu het vaststelt dat eiser,
aangezien hij niet heeft aangetoond dat
hij zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder voor de periode van 1 oktober
1977 kosteloos heeft uitgevoerd, wordt
geacht een bezigheid als zelfstandige tijdens het vierde kwartaal 1977 te hebben
behouden en dat hij op 1 oktober 1977
verder een bezigheid als zelfstandige uitoefende, onwettig beslist dat eiser niet
voldoet aan de voorwaarden vanaf 1 januari 1978 om de periode van ziekte met
een periode van beroepsbezigheid gelijk
te stellen, « aangezien hij zijn hoedanigheid van zelfstandige gedurende ten
minste negentig dagen, op het ogenblik
waarop de mogelijkheid van gelijkstelling een aanvang heeft genomen, niet
kan bewijzen » (schending van aile in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in dit onderdee! aangevoerde grief van tegenstrijdigheid erop neerkomt het arrest een verkeerde toepassing te
verwijten van de wettelijke begrippen « bezigheid als zelfstandige » en
« hoedanigheid van zelfstandige "•
en van de regels inzake het bewijs
van die bezigheid en hoedanigheid,
en van de << gelijkstelling »;
Dat die grief niets te maken heeft
met artikel 97 van de Grondwet;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 29, § 1,
van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen met name bepaalt dat de belanghebbende, om zich te kunnen
beroepen op de gelijkstelling van de
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periodes van ziekte met de periodes
van beroepsbezigheid « de hoedanigheid van zelfstandige » moet bezitten sedert ten minste negentig dagen op het ogenblik waarop de
gelijkstelling een aanvang neemt;
Overwegende dat het middel eigenlijk betoogt dat een bezigheid als
zelfstandige ipso facto betekent dat
diegene die ze uitoefent, de « hoedanigheid van zelfstandige » bezit in
de zin van artikel 29 van het koninklijk besluit van 22 december
1967;
Dat evenwel uit artikel 28, § 2,
van dat besluit volgt dat zulks enkel
het geval is wanneer het gaat om
een bezigheid die het recht op een
rustpensioen als zelfstandige kan
doen ontstaan en die wordt bewezen
volgens de regels vastgesteld door
die tekst;
Dat het onderdeel naar recht
faalt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 28, § 2,
van het koninklijk besluit van 22 december 1967, door te bepalen dat de
bezigheid als zelfstandige die als
voorwaarde wordt gesteld voor de
opening van het recht op gelijkstelling, wordt bewezen volgens « de regels vastgesteld door het koninklijk
besluit nr. 72 van 10 november
1967 >>, artikel 15 van het koninklijk
besluit nr. 72 bedoelt, dat de modaliteiten van het bewijs van de beroepsbezigheid als zelfstandige vaststelt; dat het niet artikel 1, § 2, van
het koninklijk besluit nr. 72 bedoelt,
nu die bepaling niet de vaststelling
van dergelijke regels beoogt;
Dat dit onderdeel naar recht faalt;

telijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
7 december 1987 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Gerard.
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7 december 1987

SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
- BIJDRAGEN - K.B. NR. 111 VAN 15 DEC. 1982
TOT TIJDELIJKE VERMINDERING VAN DE
WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID - NIEUWE WERKGEVER - BEGRIP.

De werkgever die in de rechten en verplichtingen is getreden van een werkgever die de tijdelijke vermindering
van de werkgeversbijdragen, bepaald
bij K.B. nr. 111 van 15 dec. 1982 tot tJjdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid
ten voordele van sommige natuurlijke
of rechtspersonen die voor het eerst
een werknemer in dienst nemen, heeft
genoten, kan die vermindering slechts
genieten als hij aan de bij dat besluit
bepaalde voorwaarden voldoet.

T.

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
BENOIT MAERTENS P.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7883)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 1986 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die verweerder, zonder medewerking van een
advocaat bij het Hof van Cassatie,
naar de griffie heeft gestuurd, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerech-

Over het middel: schending van de artikelen 1, § 1, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, §§ 1, 2 en 3, en 2 van het koninklijk besluit nr. 111 van 15 december 1982
tot tijdelijke vermindering van de werk-
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geversbijdragen voor sociale zekerheid
ten voordele van sommige natuurlijke of
rechtspersonen die voor het eerst een
werknemer in dienst nemen,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, afwijzend beschikt op eisers rechtsvordering tot betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid met de desbetreffende opslagen en
ve~ijlinteresten, betreffende de t~:v-erk
stelling van de werknemer P.G. tlJdens
de vier kwartalen van het jaar 1984, op
grond dat de verwerende vennootschap,
die bij haar oprichting op 22 december
1983 de bouwonderneming van M.B.M.
had overgenomen, tot het einde van het
achtste kwartaal na de indienstneming
van M.P.G., een uitkeringsgerechtigde
volledig werkloze, door M.B.M. op 1 september 1983 de vermindering genoot van
de werkgev~rsbijdragen voor sociale zekerheid, bepaald bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 111 van 15 december
1982 ten voordele van sommige natuurlijke of rechtspersonen die voor het eerst
een werknemer in dienst nemen; het arrest overweegt: « dat er weliswaar juridisch een wijziging is geweest van de
persoon van de werkgever, maar de o~
derneming in feite volledig dezelfde 1.s
gebleven, nu de ene zonder meer de actlviteit van de ander heeft voortgezet aangezien alleen de vorm is gewijzigd : een
rechtspersoon in de plaats van ee~ natuurlijke persoon; dat de P.V.B.A. m de
rechten en verplichtingen is getreden
van de natuurlijke persoon, die vennoot
met een ruime meerderheidsparticipatie
wordt en de vennootschap bestuurt,
waarbij zowel de vestigingsplaats als ~et
materiaal identiek zijn en de benammg
zelfs die van de natuurlijke persoon
overneemt (... ); dat er dus een klaarblijkelijke vermenging is, omdat sociaal-economisch gezien het dezelfde onderneming is die haar activiteit voortzet >>; het
arrest uit het feit dat het dezelfde onderne~ing betreft, afleidt dat op het tijdstip van indienstneming van M.P.G. door
M.B.M. de toepassingsvoorwaarden voor
de aan de « nieuwe werkgever » toegekende vermindering van de bijdragen
vervuld moesten zijn, en met name
moest bestaan de hoedanigheid van « uitkeringsgerechtigde volledig werkloze "
van de « werknemer " die overeenkomstig artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit nr. 111 in dienst werd genomen,
terwijl artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit nr. 111 van 15 december 1982
bepaalt : « Dit besluit is van toepassing
op de onder§ 2 bedoelde nieuwe werkge-
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vers uit de private sector die, uit hoofde
van de indienstneming van een onder § 3
bedoelde eerste werknemer, onderworpen worden aan de wet van .27 juni 1969
ter herziening van de beslmtwet van 28
december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers »; artikel 1,
§ 2, van hetzelfde ~esluit bepaalt : «.In de
zin van dit beslmt worden als meuwe
werkgevers beschouwd, de natuurlijke of
rechtspersonen die na 31 december 1982
overgaan tot de (... ) ind~~nstneming van
een voor onbepaalde tlJd gesloten arbeidsovereenkomst van een onder § 3 bedoelde eerste werknemer (... ), en die:
a) (... ) nooit onderwerpen gewees~ zijn
aan de voornoemde wet van 27 jum 1969
... »; de term << werkgever " dus door dit
koninklijk besluit nr. 111 wordt omschreven als de natuurlijke of rechtspersoon
die met een werknemer door een arbeidsovereenkomst is verbonden; het koninklijk besluit nr. 111 al~us v~~ij.st
naar het begrip werkgever m de JUrldlsche en niet in de sociaal-economische betekenis overeenkomstig artikel 1, § 1,
van vo~rnoemde wet van 27 juni 1969,
dat bepaalt : << Deze wet vindt toepassing
op de werknemers en de werkge':~rs die
door een arbeidsovereenkomst Z!Jn verbonden ,. verweerster, een rechtspersoon derhalve een werkgever was die juridis~h onderscheiden was van de persoon van M.B.M.; artikel 1, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 111 op beperkende
wijze de personen opsomt die << als eerste werknemer " kunnen worden aangemerkt· onder die personen sub a de « uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. »
wordt vermeld; derhalve voor de vermmdering van de werkgeversbijdragen zowel de werkgever als de werknemer aan
bepaalde voorwaa~den m?,esten voldoen;
nu die vermindermg afwlJkt van de regels van de wetgeving inzake ~e s?ciale
zekerheid betreffende de verphchtmgen
van de werkgever, die van dwingend
recht en van openbare orde zijn, de voorwaarden voor de toepassing van die vermindering zeer strikt moeten worden nageleefd; M.P.G., een uitkeringsger.~chtig
de volledig werkloze was toen hlJ door
M.B.M. in dienst werd genomen, maar
niet meer toen hij bij verweerster in
dienst trad, aangezien hij voordien door
een andere werkgever, M.B.M., werd tewerkgesteld; hij derhalve, in de zin van
het koninklijk besluit nr. 111, geen « eerste werknemer " was van de « nieuwe
werkgever "• zijnde verweerster; daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
verweerster, niettegenstaande een andere persoon werkgever was geworden in
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de zin van de voornoemde wettelijke bepalingen en M.P.G. in dienst was van
M.B.M., een natuurlijke persoon, net
voor hij door verweerster, een rechtspersoon, in dienst werd genomen, en derhalve, bij zijn indienstneming door laatstgenoemde, geen uitkeringsgerechtigde volledig werkloze was, aanspraak kon rnaken op vermindering van de werkgeversbijdragen die alleen maar wordt toegekend aan de nieuwe werkgevers die een
« eerste werknemer » in dienst nemen
onder de in artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit nr. 111 bepaalde voorwaarden, het begrip werkgever, in de zin
van de wet van 27 juni 1969 (schending
van artikel 1, § 1, van die wet) en van
het koninklijk besluit nr. 111 van 15 december 1982 (schending van artikel 1,
§ 1, en 2, van dat besluit), miskent, evenals het begrip « eerste werknemer » in
de zin van voornoemd koninklijk besluit
(schending van artikel 1, § 3 ervan) en
verweerster aldus op onwettige wijze het
voordeel van de tijdelijke vermindering
van de werkgeversbijdragen, bepaald bij
hetzelfde koninklijk besluit, toekent
(schending van artikel 2 ervan) :

Overwegende dat het arrest erop
wijst dat Benoit Maertens op 1 september 1983 een eerste werknemer,
volledig werkloze, in dienst nam en
zodoende de bij het koninklijk besluit nr. 111 van 15 december 1982
bepaalde vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerbeid beeft genoten, dat bij op 22 december 1983 met twee andere personen de besloten vennootscbap met
beperkte aansprakelijkbeid << Entreprise g€merale du Batiment Benoit
Maertens » opricbtte, die in feite de
werkzaambeden voortzette welke tot
dan toe in zij n eigen naam war en
uitgevoerd en dat laatstgenoemde
tot zaakvoerder van de vennootscbap werd benoemd; dat bet arrest
daaruit afleidt << dat bet sociaal-economisch gezien dezelde onderneming is die haar activiteit voortzet >>
en dat verweerster derhalve recht
heeft op dezelde vermindering van
de bijdragen als Benoit Maertens;
Overwegende dat het koninklijk
besluit nr. 111 van 15 december 1982
bepaalt dat, onder zekere voorwaarden, een tijdelijke vermindering van
de werkgeversbijdragen voor sociale

zekerheid kan worden toegekend
aan de werkgever die voor het eerst
een werkloze loontrekkende in
dienst neemt;
Overwegende dat, hoewel in artikel 2, tweede lid, van dat koninklijk
besluit sprake is van het geval
waarin, gedurende de periode van
de vermindering, een andere werknemer in dienst wordt genomen ter
vervanging van de eerste, die tekst
geen bijzondere regels bevat voor
het geval de werkgever, tijdens die
periode, door een andere natuurlijke
of rechtspersoon wordt vervangen;
Overwegende dat, bij wijziging
van werkgever, de nieuwe werkgever, om aanspraak te kunnen rnaken op de voordelen bepaald bij het
koninklijk besluit nr. 111, aan de
daarin bepaalde voorwaarden moet
voldoen; dat het feit dat hij << sociaal-economisch gezien dezelfde onderneming >> exploiteert als de eerste, op zichzelf niet volstaat om hem
aan de vorige werkgever toegekende
vermindering toe te staan;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
7 december 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.
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VOORZIENING IN CASSATIE PJ.TC'l!TZAKEN -

VORM -

VEREISTE.

DIENST
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Een voorziening in dienstplichtzaken is
niet ontvankelijk wanneer zij bij een
niet aangetekende brief aan de griffie
van het Hof van Cassatie is gezonden
(1). (Art. 51, §§ 2 en 4, Dienstplichtwet.)
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STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD - BESLISSING WAARBIJ BOVEND!EN WEGENS EEN
VAN DIE MISDRIJVEN DE BEKENDMAKING
VAN DE UITSPRAAK EN DE TERUGKEER TOT
DE BOEDEL WORDT BEVOLEN - MIDDEL DAT
OP DIE BESLISSING BETREKKING HEEFT ONTVANKELIJKHEID.

(H ... )

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - ALLERLEI - ON-

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. M 442 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 september 1987
door de herkeuringsraad van de provincie Namen gewezen;
Overwegende dat eiser zijn voorziening niet bij ter post aangetekende brief aan de griffie van het Hof
heeft gezonden;
Dat die vormvereiste op straffe
van nietigheid is voorgeschreven bij
artikel 51, § 2 en 4, van de gecoordineerde dienstplichtwetten;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt
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3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - ALLERLEI - TERUGKEER TOT DE FAILLIETE BOEDEL VAN GOEDEREN, RECHTEN OF RECHTSVORDERINGEN
DIE BEDRIEGLIJK ZIJN ONTVREEMD - ART.
579, EERSTE LID, 1', KH. - TOEPASSINGSGEB!ED.

4° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN - TERUGKEER TOT DE
FA!LLIETE BOEDEL VAN GOEDEREN, RECHTEN OF RECHTSVORDER!NGEN DIE BEDRIEGLIJK ZIJN ONTVREEMD - ART. 579, EERSTE
LID, 1', KH. - TOEPASSINGSGEBIED.

5° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTEde ·
LIJK AKKOORD - ALLERLEI - SALA-

7 december 1987 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal.

2'

TROUW VAN DE CURATOR IN ZIJN BEHEER
- BEGR!P.

9 december 1987

1° CASSATIEMIDDELEN-

STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN

Nota arrest nr. 215 :
(1) Cass., 2 dec. 1963 Bull. en Pas., 1964, I,
395).

RIS VAN DE CURATOR -

BEGROTING.

1' Wanneer een enkele hoofdgevangenisstraf en geldboete, die is uitgesproken
wegens ontrouw van de curator in zijn
beheer en wegens verduistering door
een ambtenaar, naar recht verantwoord is door laatstvermeld misdrijf
en het arrest bovendien wegens het
misdrijf ontrouw de bekendmaking
van de beslissing en de terugkeer tot
de failliete boedel van alle bedrieglijk
ontvreemde goederen, rechten of
recl1tsvorderingen beveelt, is het middel betreffende de strafvordering aileen ontvankelijk in zoverre het tegen
Jaatstvermelde bevelen gerecht is (1).
2' Bij het strafbaar stellen van de on-

trouw van de curator in het beheer
van het faillissement bedoelde de wetNota's arrest nr. 216 :
(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen aangehaald
in cone!. O.M (Bull. en Pas., 1988, nr. 216).
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gever die handelingen van de curator
te hestraffen die door eigenhelang of
hehzucht zijn ingegeven en die afhreuk doen aan de helangen waarvan
de hescherming door het instituut van
het failissement wordt heoogd, onder
meer de helangen van de schuldeisers
(2). (Art. 490, vijfde lid, Sw., en art.
575, eerste lid, 4", Kh.)
3" en 4• Art. 579, eerste lid, 1·, Kh., val-

gens hetwelk in de gevallen hepaald
hij artt. 575, 577 en 578 van dat wethoek het hof of de rechthank waarvoor
de zaak aanhangig is, zelfs in geval
van vrijspraak, amhtshalve heslist
over de terugkeer tot de failliete hoedel van alle goederen, rechten of
rechtsvorderingen die hedrieglijk zijn
ontvreemd, is van toepassing op de curator die zich schuldig gemaakt heefi·
aan ontrouw in zijn heheer.
5• Hoewel in heginsel het salaris van de

curators wordt geregeld door de rechthank van koophandel hij de heeindiging van het faillissement, verhindert
niets dat, wanneer de vereffening lang
aansleept en aanzienlijke kosten of
talrijke verrichtingen noodzakelijk
maakt, reeds in de loop van de verrichtingen door de rechthank zelf een provisie wordt toegekend (3). (Art. 461
Kh.)
(!..., R. .. , C ... , D... T. JACOBS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6028)

HET HOF; - Gelet op de arresten: 1. van 20 oktober 1986 van bet
Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling; 2. van
17 april 1987 van bet Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer;
Overwegende dat de eisers ... en

W ... D ... zich enkel in cassatie voorzien tegen bet arrest van 17 april
1987 en in zoverre dat arrest op hen
betrekking heeft;

(2) en (3) Zie nota 1 op vorige biz.

461

IV. Op de voorziening van W ...
D ... , beklaagde :

A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
1) waarbij eiser vrijgesproken
wordt van de telastleggingen I, 1, 2,
5; II, 1, gedeeltelijk, en III :
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
be lang;
2) waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens de overige telastleggingen :
Over het middel: schending van de artikelen 97, 107 van de Grondwet, 461,
575, 579 van het Wetboek van Koophandel, 2, 240, 490 van het Strafwetboek, 6,
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 6 van het Gerechtelijk Wetboek
en 7 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, miskenning van
het legaliteitsbeginsel, alsook van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest eiser wegens verduistering en ontrouw veroordeelt tot
een gevangensstraf van twaalf maanden
en tot een geldboete van tweehonderd
frank, en de terugkeer tot de failliete
boedel van alle goederen, rechten of
rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn
ontvreemd, alsook de bekendmaking van
het arrest beveelt; dat de terugkeer en
de bekendmaking bijkomende sancties
zijn voor het misdrijf ontrouw, dat door
het arrest bewezen wordt verklaard, wat
de telastleggingen II.l (voor de feiten bedoeld in 1.3 en 4), 2, 3, 4 en 5 betreft, op
grand « dat ontrouw bestaat in het zich
schuldig maken aan slordigheden of nalatigheden uit berekend eigenbelang; dat
zij een objectief element bevat, namelijk
een fout, onverschillig of het een zware
of een lichte fout betreft; dat zij eveneens een subjectief element vereist, namelijk het feit dat de curator onrechtmatige winsten najaagt; dat de in de
telastlegging I, 3, 4 bedoelde feiten daden van ontrouw zijn in de hierboven
aangegeven betekenis, hetgeen echter
niet het geval is met de in de telastleggingen I, 1, 2 en 5 omschreven feiten; dat
bijgevolg de telastlegging II, 1, slechts
ten dele gegrond is; dat de telastlegging
II, 2, 4 en 5 betrekking heeft op de praktijk waarbij de beklaagde van tijd tot
tijd voorschotten op lonen opneemt zon-
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der de voorafgaande begroting ervan aan
te vragen; dat het door de curatoren gevorderde loon in beginsel en op grand
van de faillissementen door de rechtbank van koophandel moet worden begroat; dat de wetgever daarmee heeft
willen voorkomen dat de curatoren het
actief van de failliete boedel zouden uitputten, indien ze vrij zouden zijn om
naar eigen inzicht te handelen, te meer
daar, wat de voorschotten op lonen betreft, de gelden die uit de failliete boedel
gebruikt worden om de curator te betalen, geen interest meer opbrengen te rekenen van de inning ervan door de gerechtigde; dat de inning van de voorschotten bij wijze van vooruitbetaling
van het loon nooit aan het eigen goeddunken van de gerechtigde mocht worden overgelaten; dat op zijn minst een
zekere vorm van toezicht op de inning
van de lonen noodzakleijk moest schijnen voor de rechtbank en voor iedere
rechter-commissaris; dat aldus de Rechtbank van Koophandel te Nijvel een reglement uitvaardigde dat door aile betrokkenen aldus wordt uitgelegd dat de
voorschotten op het loon door de rechtercommissaris moeten worden begroot; dat
beklaagde zich ten dele aan dat " reglement" gehouden heeft en van tijd tot
tijd de begroting van de voorschotten die
hij wilde opnemen, heeft aangevraagd;
dat hij zulks echter aileen gedaan heeft
als het hem voordelig uitkwam, meer bepaald wanneer hij er wegens het enorme
bedrag van het voorschot beter aan deed
zich veilig te stellen (verklaring D ...
met name van 29 oktober 1985); dat hij
dat niet deed in de in de telastlegging
opgesomde gevallen; dat de omstandigheid dat in het arrondissement Nijvel geregeld begrotingen werden aangevraagd,
bewijst dat de curatoren zich wei bewust
waren van hun plicht een begroting aan
te vragen; dat, zo mr. D... dat niet
deed, zulks was met de bedoeling onmiddellijk geld los te krijgen zonder een begrating te moeten afwachten (conclusie
in fine, biz. 7) of nog omdat het systeem
hem onttrok aan elke controle door een
oplettend rechter-commissaris; dat door
dat systeem tevens elke beoordeling van
de voorschotten vermeden werd; dat het
loontarief van Nijvel trouwens niets bepaalt aangaande het bedrag van de voorschotten; dat, zo de rechtmatigheid van
de toekenning van voorschotten door de
rechter-commissaris impliciet aanvaard
lijkt te zijn, niets erop wijst dat zij strikt
volgens het voor de lonen bepaalde percentage konden worden berekend; dat de
omstandigheid dat in tal van faillisse-
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menten die tot 1985 te Nijvel werden
beeindigd, voorschotten werden vermeld
in de rekeningen zonder dat zulks aanleiding gaf tot opmerkingen vanwege de
rechtbank of de procureur des Konings,
niet doorslaggevend is; dat de wanorde
die in de rechtbank heerste geen vrijbrief
kon zijn voor de curator om onwettige
handelingen te verichten waaruit hij een
klaarblijkelijk voordeel haalde; dat, meer
bepaald wat de telastlegging II, 2, betreft, de omstandigheid dat de rechtercommissaris - de heer Leonard - het
dagboekblad voor akkoord heeft getekend nadat de voorschotten waren opgenomen, de ontrouw niet dekt; dat zij een
paging is om achteraf een toestand te regelen waarvan de onregelmatigheid door
beklaagde moeilijk kon worden betwist;
dat, wat de overige telastleggingen II, 4
en 5, betreft, aan beklaagde niet wordt
verweten dat hij eventueel buitensporige
bedragen heeft voorafgenomen, maar dat
hij zulks heeft gedaan zonder dat enige
begroting hem daartoe machtigde; dat
beklaagde niet zo maar op grand van
een subjectieve interpretatie van de loonschaal een bedrag kon voorafnemen en
vervolgens daarvan een gedeelte kon terugbetalen, al naargelang zijn belang of
interpretatie van de loonschaal het hem
ingaf; dat ten slotte in de telastlegging
II, 3, aan mr. D... wordt verweten
dat hij in het faillissement Fabelta een
aanvraag tot begroting van voorschotten
heeft ingediend die door de vaagheid ervan en door de aard van de aan de rechtbank verstrekte inlichtingen de rechtbank kon misleiden; dat beklaagde, valgens de interpretatie die de Rechtbank
van Koophandel te Nijvel aan haar reglement gaf, recht had op loonvoorschotten, berekend op een percentage (2%)
van het omzetcijfer (of 1% voor elke curator); dat beklaagde niet onbekend kon
zijn met het feit dat algemeen wordt erkend dat het begrip omzetcijfer naar gemeen recht moet worden opgevat in de
zin die het koninklijk besluit van 12
(lees 8) oktober 1976 eraan geeft; dat de
nalatigheid en de nonchalance waarmee
hij gehandeld heeft, van die aard waren
dat ze hem voordeel opleverden, van
welk feit hij zich terdege bewust was;
dat beklaagde zelfs zijn aanvraag op een
listige wijze heeft ingekleed; dat hij, om
een aanvraag in te dienen die de rechtbank moest misleiden, gespeculeerd
heeft op het feit dat de door de failliete
onderneming verstrekte boekhoudkundige gegevens berekend waren B.T.W. inbegrepen en verrichtingen bevatten die
met het omzetcijfer niets te maken had-
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den; dat hij bovendien, door de rechtbank geen enkele aanwijzing te geven
waardoor zij toezicht had kunnen uitoefenen, de begroting van een buitensporig
bedrag in de hand heeft gewerkt, te
meer daar het vertrouwen dat tussen de
curator en de voorzitter van de rechtbank bestond, laatstgenoemde deed afzien van een nauwlettende controle »,
terwijl, eerste onderdeel, de bestanddelen van het misdrijf ontrouw - met name de vereiste handeling of verzuim niet zijn omschreven door de Strafwet
en derhalve aan de enkele beoordeling
van de rechter zijn overgelaten, waaruit
volgt dat het arrest, nu het een straf
oplegt op grond van een wet waarin de
bestanddelen van het misdrijf niet zijn
omschreven, artikel 7 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
schendt en het legaliteitsbeginsel alsook
het beginsel van het recht van verdediging;
tweede onderdeel, artikel 579 van het
Wetboek van Koophandel bepaalt dat, in
de gevallen voorzien bij de artikelen 575,
577 en 578 van dat wetboek, de rechter
beslist over de terugkeer tot de failliete
boedel van aile goederen, rechten of
rechtsvorderingen die « bedrieglijk zijn
ontvreemd >>; die maatregel aileen kan
worden bevolen wanneer er bedrieglijke
ontvreemding is in de zin van de artikelen 575, 1, en 577, 2", van het Wetboek
van Koophandel of, althans, bedrieglijke
wegneming in de strafrechtelijke betekenis van het woord, namelijk het ontvreemden of wegnemen van een zaak buiten het weten en tegen de wil van de
eigenaar, door een persoon die reeds bij
de wegneming het oogmerk heeft die
zaak niet terug te geven aan de eigenaar
ervan, doch erover te beschikken; het arrest ten deze eiser niet schuldig acht aan
bedrieglijke ontvreemding, noch in de
zin van de artikelen 575, 1, en 577, 2",
van het Wetboek van Koophandel, noch
in de algemene strafrechtelijke betekenis van het woord; het arrest bijgevolg,
nu het de terugkeer tot de failliete hoedel van aile goederen, rechten of rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn ontvreemd, beveelt, zonder te hebben vastgesteld dat eiser zich schuldig heeft
gemaakt aan de een of andere vorm van
bedrieglijke wegneming, artikel 579 van
het Wetboek van Koophandel schendt;

vierde onderdeel, wat de telastleggingen II, 2, 4 en 5 betreft, artikel 461 van
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het Wetboek van Koophandel bepaalt dat
het salaris door de rechtbank van koophandel wordt geregeld en geen bepaling
bevat over de inning van voorschotten,
die per definitie worden geregeld op het
moment van de eindafrekening van het
salaris, zodat het arrest, door te beslissen dat eiser zich aan ontrouw schuldig
heeft gemaakt door, in strijd met artikel
461 van het Wetboek van Koophandel,
voorschotten te innen zonder de voorafgaande betroting ervan door de rechtercommissaris, die wetsbepaling schendt;

Overwegende dat het arrest eiser
wegens de telastleggingen I, 3 en 4
(verduistering door ambtenaar), en
II, 1, binnen de aangegeven grenzen
(ontrouw) veroordeelt tot een enkele
straf van twaalf maanden gevangenis met uitstel en tot een geldboete
van tweehonderd frank;
Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op de telastlegging van ontrouw; dat de aan eiser
opgelegde straf naar recht verantwoord is door het bewezen verklaarde misdrijf verduistering door een
ambtenaar, zodat het middel niet tot
cassatie kan leiden;
Dat het derhalve in dat opzicht
niet ontvankelijk is;
3) waarbij de bekendmaking bij
uittreksel van de veroordelende beslissing op de door artikel 583 van
het Wetboek van Koophandel bepaalde wijze alsook de terugkeer tot
de failliete boedel van alle bedrieglijk ontvreemde goederen, rechten of
rechtsvorderingen worden bevolen :
Over het hierboven weergegeven
middel:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser
op grond van de artikelen 490 van
het Strafwetboek en 575 van het
Wetboek van Koophandel we gens
ontrouw in het beheer van het faillissement waarvan hij curator was,
veroordeelt ter zake dat hij geldbedragen die hij onder zich had, hetzij
op grand van, hetzij uit hoofde van
zijn ambt heeft verduisterd ten nadele van de failliete naamloze vennootschap Fabelta Tubize (telastleg-
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ging II, 1), dat hij naar aanleiding en de Fundamentele Vrijheden
van de voorzetting van de handels- schendt, noch de in het middel aanactiviteiten van die failliete vennoot- gegeven algemene rechtsbeginselen;
schap onrechtmatig salariss~n heeft
Dat het onderdeel niet kan worge1nd waarvan het bedrag met voor- den aangenomen;
af door de rechtbank van koophanWat het tweede onderdeel bedel was begroot of die wel waren be- treft :
groat maar berekend waren op een
Overwegende dat artikel 579 van
overgewaardeerd omzetcijfer (telastlegging II, 2 en 3), dat hi~, naar aan- het Wetboek van Koophandel beleiding van de vereffenmg van de paalt dat, in de gevallen voorzien bij
naamloze vennootschap Anciennes de artikelen 575, 577 en 578, het hof
Filatures Van Hoegaerden-Boonen, of de rechtbank waarvoor de zaak
geldbedragen heeft opgenomen die aanhangig is, zelfs in geval van vrijniet door de rechtbank van koop- spraak, ambtshalve beslist over de
handel waren begroot (telastlegging terugkeer tot de failliete boedel van
II, 4) en dat hij, naar aanl_ei~ing van alle goederen, rechten of rechtsvorde vereffening van het fallhssement deringen die bedrieglijk zijn ontHuveneers, door het doen van voor- vreemd; dat het in dat tweede onafnemingen waartoe hij niet ge- derdeel gemaakte onderscheid geen
machtigd was, aanzienlijke ~e~ra steun vindt in de algemene beP.:en aan interesten voor de fmlhete woordingen van dat artikel; dat voor
boedel heeft doen verloren gaan (te- het overige de omschrijving van het
begrip ontrouw inhoudt dat de deslastlegging II, 5);
betreffende goederen, rechten en
Overwegende dat de artikelen 490, · rechtsvorderingen bedrieglijk zijn
vijfde lid, van het Strafwetboek en ontvreemd ten nadele van de faillie575, eerste lid, 4°, van het Wetboek te boedel, in de zin van de wetsbevan Koophandel de ontrouw van ~e paling waarvan de schending wordt
curator in zijn beheer als een mis- aangevoerd;
drijf aanmerken;
Dat het tweede onderdeel faalt
Dat de door de wet niet nader om- naar recht;
schreven ontrouw samenvalt, zoals
Wat het derde onderdeel betreft:
in de omgangstaal, met de fout die
uit eigenbelang of hebzucht begaan
wordt in de uitoefening van een
Wat het vierde onderdeel betreft :
ambt, betrekking of taak; dat de
Overwegende dat het middel het
wetgever, door de ontrouw va~ ~e arrest bekritiseert in zoverre het
curator in het beheer van de fmlhe- heeft beslist dat artikel 461 van het
te boedel als een misdrijf aan te Wetboek van Koophandel van toemerken, de curator heeft willen passing was op de aan de curator
straffen die, door daden welke aan toegekende voorschotten op het sabovenstaande omschrijving beant- laris;
woorden, gehandeld heeft in strijd
Overwegende dat, zo in beginsel
met de belangen die het instituut
het
salaris van de curatoren door de
van het faillissement tot doel heeft
te beschermen, zoals onder meer de rechtbank van koophandel wordt begroat bij de beeindiging van het failbelangen van de schuldeisers;
lissement, niets nochtans verhindert
Overwegende dat het arrest, waar dat, wanneer de vereffening lang
het beslist dat de in de telastlegging duurt en aanleiding geeft tot heel
II 1 tot 5 omschreven feiten de on- wat kosten of tot tal van verrichtintr~uw zij~ die bedoeld wordt in en gen, de rechtbank zelf reeds met
die gestraft wordt door de bovenge- toepassing van artikel 461 een voornoemde wetsbepalingen, noch arti- schot toekent;
kel 7 van het Verdrag tot BescherDat het onderdeel faalt naar
ming van de Rechten van de Mens recht;
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Wat het vijfde, zesde, zevende,
achtste en negende onderdeel betreft:

- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING
- VOORWAARDEN.

1" Het bevel tot onmiddellijke aanhou-

En overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft,
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerster Marie-Louise
Jacobs tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat het arrest de
vordering niet ontvankelijk verklaart en de kosten ten laste van
verweerster laat;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.

ding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling is een titel van
voorlopige hechtenis die dient om de
uitvoering van de straf te waarborgen
zolang deze niet definitief geworden is
(1). (Art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis.)
2" Het cassatieberoep van een beklaagde

tegen het veroordelend arrest waarbij
zijn onmiddellijke aanhouding wordt
bevolen, is niet ontvankelijk als niet
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk
in hechtenis bevond op het ogenblik
dat hij die voorziening instelde (2).
(Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866.)

{DIERICK T. PLIER, VERKIST, MASSON E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6093)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1987 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Gelet op het door het Hof op 9 oktober 1985 gewezen arrest (3);

ON-

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het bestreden
arrest, dat wat de telastlegging zelf
betreft, op tegenspraak is gewezen,
vaststelt dat eiser de uitspraak niet
heeft bijgewoond en dat ervoor
moet worden gevreesd dat hij zich
aan de uitvoering van zijn straf zal
pogen te onttrekken, en vervolgens
diens onmiddellijke aanhouding beveelt;
Overwegende dat het bevel tot onmiddellijk aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, geen beslissing is die los

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WOR
DEN INGESTELD
VEROORDELEND ARREST

(1) en (2} Cass., 29 sept. 1987, A.R. nr. 1840,
supra, nr. 67, en 25 nov. 1987, A.R. nr. 6205, supra, nr 191 met concl. adv.-gen. Piret in Bull.
en Pas., 1988, I, nr. 191.
(3) Niet gepubliceerd.

9 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - GelijkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye.
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staat van de veroordelende beslissing zelf; dat genoemd bevel een titel van voorlopige hechtenis is die
moet dienen om de uitvoering van
de veroordeling te waarborgen zolang deze niet definitief geworden
is;
Overwegende dat krachtens de artikelen 421 van het Wetboek van
Strafvordering en 2 van de wet van
10 februari 1866 het cassatieberoep
van de beklaagde die zich ten tijde
van het arrest dat hem veroordeelt
in voorlopige hechtenis bevindt, aileen ontvankelijk is als de insteller
van het cassatieberoep zich werkelijk in hechtenis bevindt; dat immers uit de voorbereiding van de
wet van 10 februari 1866 blijkt dat,
ook al zijn de veroordeelden die zich
niet in voorlopige hechtenis bevinden, voortaan ontslagen van de verplichting zich gevangen te geven om
een ontvankelijke voorziening te
kunnen instellen, zulks niet het geval is voor hen die zich wel in voorlopige hechtenis bevinden en aan
wie de voorlopige invrijheidstelling
niet is verleend;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie
een bevel tot onmiddellijke aanhouding is verleend, wel degelijk op
grond van dat bevel is aangehouden;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders, burgerlijke
partijen, tegen eiser, beklaagde, ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen die door eiser
zijn aangevoerd in de door diens
raadsman neergelegde memorie, nu
die middelen enkel kritiek oefenen

op de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering en geen
betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening in zoverre ze tegen die beslissing gericht is,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
9 december 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Delahaye, Brussel.
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HOGER

BEROEP STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - ARREST OP VERZET.

In de gevallen waarin eenstemmigheid is
vereist, moet ze worden vastgesteld
door de appelrechter die op verzet uitspraak doet, zelfs als die, rechtdoende
bij verstek, de eenstemmigheid reeds
had vastgesteld (1). (Art. 21lbis Sv.)
(GEORGE T. SERVAIS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6197)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 21lbis van het Wetboek
van Strafvordering :

Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik eiser had vrijge(1) Cass., 23 dec. 1986,
(A. C., 1986-87, nr 256).

A.R.

nr.
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sproken van de hem ten laste gelegde feiten;
Overwegende dat het hof van beroep, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie en de burgerlijke partij, eiser bij het op 22 april
1987 op verstek gewezen arrest, met
eenparige stemmen van alle leden,
tot een gevangenisstraf heeft veroordeeld;
Overwegende dat het bestreden
arrest, na het verzet van eiser ontvankelijk te hebben verklaard, beslist dat het op 19 juni 1987 ter griffie van het hof van beroep neergelegde verzoekschrift tot heropening
van de debatten niet gegrond is en
dat het arrest waartegen verzet is
gedaan, volle werking zal krijgen
met de enige wijziging dat voor de
gevangenisstraf van drie maanden
uitstel gedurende vijf jaar zal worden verleend;
Overwegende dat het appelgerecht, wanneer het, na de ontvankelijkverklaring van het verzet van beklaagde tegen een verstekvonnis of
-arrest waarbij de door de eerste
rechter vrijgesproken eiser tot een
straf veroordeeld wordt, over de gegrondheid van het verzet uitspraak
doet, de beklaagde geen straf kan
opleggen tenzij met eenparige stemmen van alle leden en mits die eenparigheid wordt vastgesteld door het
op verzet gewezen vonnis of arrest;
dat die regel geldt, zelfs als het verstekvonnis of -arrest die eenparigheid had vastgesteld;
Overwegende dat het bestreden
arrest, nu het na het verzet van eiser tegen het bij verstek gewezen
arrest ontvankelijk te hebben verklaard, bij wege van een nieuwe beschikking dezelfde straf oplegt als
het bij verstek gewezen arrest, met
de wijziging dat uitstel van uitvoering wordt verleend, zonder daarbij
vast te stellen dat die nieuwe beslissing is gewezen met eenparige
stemmen van alle leden van het hof
van beroep, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging ten gevolge heeft van de beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die het
gevolg is van de eerstgenoemde beslissing;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
door eiser aangevoerde middel dat
niet kan leiden tot cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden
arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat;
verwij st de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
9 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Rappe, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Firket, Luik.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORM - AANGIFTE INCIDENTEEL
IN DE VOORZIENING GEDAAN

De aangifte die incidenteel in een voorziening gedaan wordt, moet, behalve
wanneer ze uitgaat van de beklaagde,
geschieden bij een verzoekschrift dat
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend (1).

1--------.,..-------(1) Zie Cass., 9 dec
(A.C., 1987-88, nr 220).

1987, A.R. nr

6419
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(NOEL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6416)

HE'l HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-genraal,
Gelet op de door de heren Philippe Leonard en Philippe Cuvelier ingestelde voorzieningen, nr. 6028 van
de algemene rol van het Hof;
Gelet op de aangifte die de heer
Fernand Noel verklaard heeft, op
grond van artikel 468, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering, incidenteel in die voorzieningen te doen bij een op 2 december
1987 ter griffie van het Hof ingediend verzoekschrift;
Overwegende dat een dergelijke
aanvraag, behalve wanneer zij uitgaat van de beklaagde, moet gebeuren in een verzoekschrift dat door
een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend;
Overwegende dat verzoeker niet
in de hoedanigheid van beklaagde
betrokken is bij de bij het Hof aanhangige zaak;
Overwegende derhalve dat de incidentele aangifte, nu ze door de verzoeker is gedaan zonder de bijstand
van een advocaat bij het Hof van
Cassatie, niet ontvankelijk is;

aangifte te verwerpen en eiser te
veroordelen in de kosten.
Brussel, 8 december 1987,
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Janssens de Bisthoven. »
Gelet op de door Fernand Noel ter
griffie van het Hof gedane incidentele aangifte in de zaak nr. 6028 die
aanhangig is bij de tweede kamer
van het Hof van Cassatie, met aanneming van de gronden van de vordering; gelet op de artikelen 425,
485, 486, 493, 502 van het Wetboek
van Strafvordering, 37 en 41 van de
wet van 15 juni 1935, rechtdoende in
raadkamer, verwerpt de incidenteel
genoemde aangifte; verwijst eiser in
de kosten.
9 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
Op dezelfde dag zijn drie arresten, nrs. 6418,
6420 en 6430 in zake Gemine, Sablon en Staumont, in dezelfde zin gewezen.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORM - AANGIFTE INCIDENTEEL
IN EEN VOORZIENING GEDAAN.

De door de burgerlijke partij incidenteel
in een voorziening gedane aangifte geschiedt bij een verzoekschrift dat door
een advocaat bij het Hof van Cassatie
wordt ondertekend en ter griffie van
het Hoi wordt neergelegd (1).

Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486 en 502 van het Wetboek van Strafvordering, 37 en 41
van de wet van 15 april 1935, vor- 1-----------~----~
dert dat het aan het Hof, tweede ka(1) Zie Cass., 18 juli 1984, AR. nr. 3672
mer, moge behagen om, na de
(A.C., 1983-84, nr. 624); 14 mei 1986, A.B..
raadsheer-verslaggever in zijn ver- nrs.
4843-1 en 4918 (ibid., 1985-86, nr. 561); 21
slag te hebben gehoord en recht- mei 1986, A.R. nr. 5070 (ibid., 1985-86, nr. 582),
doende in raadkamer, de incidentele en 9 dec. 1987, A.R. nr 6416, supra, nr 219.
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(JACOBS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6419)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,

De ondergetekende procureur-generaal,
Gelet op de door de heren Philippe Leonard en Philippe Cuvelier ingestelde voorzieningen, nr. 6028 van
de algemene rol van het Hof;
Gelet op de aangifte die mevr.
Marie-Louise
Jacobs
verklaard
heeft, op grond van artikel 486,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, incidenteel in die
voorzieningen te doen bij een op 3
december 1987 ter griffie van het
Hof ingediend verzoekschrift;
Overwegende dat verzoekster aileen in de hoedanigheid van burgerlijke partij betrokken is bij de bij
het Hof van Cassatie aanhangige
zaak;
Overwegende dat de incidentele
aangifte die in die hoedanigheid
wordt gedaan zonder de bijstand
van een advocaat bij het Hof van
Cassatie, niet ontvankelijk is;

te verwerpen en eiseres in de kosten te veroordelen.
Brussel, 8 december 1987.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Janssens de Bisthoven. »
Gelet op de « klacht die door Marie-Louise Jacobs op de griffie van
het Hof is ingediend in de vorm van
een incidentele aangifte in de bij de
tweede kamer van het Hof van Cassatie aanhangige zaak nr. 6028 »,
met aanneming van de gronden van
de vordering; gelet op de artikelen
425, 485, 493, 502 van het Wetboek
van Strafvordering, 37 en 41 van de
wet van 15 juni 1935, rechtdoende in
raadkamer, verwerpt de incidenteel
genoemde aangifte; verwijst eiseres
in de kosten.
9 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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ALGEMENE VERGADERING

10 december 1987

1° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP

(ALGEME-

2° RECHT VAN VERDEDIGING -

Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486 en 503 van het Wetboek van Strafvordering, 37 en 41
van de wet van 15 juni 1935, vordert
dat het aan het Hof, tweede kamer,
moge behagen om, na de raadsheerverslaggever in zijn verslag te hebben gehoord en rechtdoende in
raadkamer, de incidentele aangifte

GEEN
MEERVOUDIGE AANLEG - BERECHTING IN
EEN INSTANTIE - GEVOLG WAT RET RECHT
VAN VERDEDIGING BETREFT

3° RECHTERLIJKE TUCHT -

RECHTER
DIE TEKORT IS GESCHOTEN IN DE VERVULLING VAN DE PLICHTEN VAN ZIJN AMBT OF
DOOR ZIJN GEDRAG AFBREUK HEEFT GEDAAN AAN DE WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT
- TUCHTVORDERING- SCHORSING VAN EEN
JAAR,
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lo en 2° Er bestaat geen algemeen rechts-

beginsel dat recht geeft op een tweede
aanleg; de berechting in een instantie,
overeenkomstig de wet, staat de uitoefening van het recht van verdediging niet in de weg.
3° De rechter die strafrechterlijk werd

veroordeeld ter zake van, als bestuurder, op de openbare weg, met een motorvoertuig te hebben gereden terwijl
hij in staat van dronkenschap verkeerde, met de omstandigheid dat het feit
in staat van wettelijke herhaling werd
gepleegd, heeft door het gedrag dat tot
zijn veroordeling heeft geleid, ernstig
afbreuk gedaan aan de waardigheid
van zijn ambt en wordt door het Hoi
van Cassatie tot de tuchtstraf van een
jaar schorsing veroordeeld (1).

(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. D ... )
ARREST

(A.R nr. 5928)

HET HOF; - Gelet op de schriftelijke vordering van de procureur-generaal van 4 juni 1987 en zijn aanvullende vordering van 3 september
1987, die lui den als volgt :
<< Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal in dit Hof,
Aangezien de h. D ... tot voorziter
van de Rechtbank van Koophandel
te M... werd benoemd door koninklijk besluit van 12 oktober 1970; dat
hij op 28 oktober 1970 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 15 april 1987 door de eerste kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand en
een geldboete van vijfhonderd

(1) Het Hof van Cassatie 1s, m tuchtzaken,
bevoegd om, m verband met de feiten die de
betrokken rechter of raadsheer ten laste wor
den gelegd, een onderzoek te bevelen
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frank, verhoogd met vijfhonderd negentig opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden, met uitstel voor wat de
hoofdgevangenisstraf betreft gedurende vijf jaar, en met vervallenverklaring van het recht tot het
besturen van een voertuig met
eigen beweegkracht, gedurende een
maand, ter zake van : A. als bestuurder, op de openbare weg gereden te
hebben met een motorvoertuig zonder verlichting vooraan of achteraan
wanneer het gebruik van de lichten
verplicht is; B. als bestuurder die de
rijbaan volgt, niet zo dicht mogelijk
bij de rechterrand van die rijbaan
gebleven te zijn; C. op een openbare
plaats een voertuig te hebben bestuurd terwijl hij verkeerde in staat
van dronkenschap, met de omstandigheid dat hij in staat van herhaling verkeerde, veroordeeld geweest
zijnde binnen de drie jaar met toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968,
te weten door arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen van 26 november 1984 dat kracht van gewijsde had bekomen; D. een voertuig te
hebben bestuurd na alcoholische
dranken in zodanige hoeveelheid te
hebben gebruikt dat het alcoholgehalte van zijn bloed op het ogenblik
dat hij bestuurde ten minste 0,8
gram per liter bedroeg, te weten
2,08 gram, met de omstandigheid
dat hij in staat van herhaling verkeerde zoals bepaald onder C voormeld;
Aangezien uit het strafrechtelijk
onderzoek, waarover het hof van beroep zich heeft uitgesproken, is gebleken dat op 20 november 1986,
omstreeks 5.30 uur, de heer D... een
autovoertuig met gedempte lichten
bestuurde; dat hij zigzag reed, zodanig dat de politiewagen die hem
achtervolgde hem niet kon voorbijsteken, wegens de plotse afwijkingen van de achtervolgde wagen; dat
de h. D ... ook geen gevolg gaf aan
de llchtsignalen van de politie; dat,
toen hij zijn wagen tot stilstand had
gebracht en zijn portier opende, hij
zich aan de deur van zijn wagen
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moest vastklampen om niet ten val
te komen; dat een poging om de
ademtest af te leggen mislukte,
blijkbaar wegens dronkenschap; dat
de ontleding van de bloedstaal een
minimaal alcoholgehalte van 2,08 %
in het bloed op het ogenblik van de
vaststelling, dit was om 7.05 uur, uitwees;
Aangezien uit het verhoor van de
h. D ... is gebleken dat hij op de
vooravond van de feiten een receptie had bijgewoond en er bier had
gedronken; dat de feiten zelf te 5.40
des morgens werden vastgesteld;
Aangezien de h. D ... reeds in 1984
wegens soortgelijke feiten werd veroordeeld en uit dien hoofde reeds de
tuchtstraf van de enkele censuur
opliep;
Aangezien uit de veroordeling en
uit de aard en de zwaarte van de bestrafte feiten alsmede uit het gedrag
van de betrokkene blijkt dat hij afbreuk doet aan de waardigheid van
zijn ambt, zodat hij niet langer kan
deelnemen 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 h. D ... , voornoemd, uit zijn ambt
van ... ontzet en hem in de kosten
veroordeelt.
Brussel, 4 juni 1987,
(get.) E. Krings. »
<< Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof,
geeft te kennen :
Aangezien de h. D... ; hij, op 28 oktober 1970 op de openbare zitting
van het Hof van Beroep te Brussel,
de bij artikel 2 van de het decreet
van 20 juli 1831 voorgeschreven eed
heeft afgelegd;
Aangezien de h. D... bij een in
kracht van gewijsde gegaan arrest
van 15 april 1987 door de eerste kamer van het Hof van Beroep te Ant-
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werpen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand en
een geldboete van vijfhonderd
frank, verhoogd met vijfhonderd negentig opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden - met uitstel voor wat de
hoofdgevangenisstraf betreft gedurende vijf jaar, en met vervallenverklaring van het recht tot het besturen van een voertuig met eigen beweegkracht, gedurende een
maand, ter zake van : A. als bestuurder, op de openbare weg gereden te
hebben met een motorvoertuig zonder verlichting vooraan of achteraan
wanneer het gebruik van de lichten
verplicht is; B. als bestuurder die de
rijbaan volgt, niet zo dicht mogelijk
bij de rechterrand van die rijbaan
gebleven te zijn; C. op een openbare
plaats een voertuig te hebben bestuurd terwijl hij verkeerde in staat
van dronkenschap, met de omstandigheid dat hij in staat van herhaling verkeerde, veroordeeld geweest
zijnde binnen de drie jaar, met toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968,
te weten door arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen van 26 november 1984 dat in kracht van gewij sde was getreden; D. een voertuig te hebben bestuurd na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt dat het
alcoholgehalte van zijn bloed op het
ogenblik dat hij bestuurde, ten minste 0,8 gram per liter bedroeg, te
weten 2,08 gram, met de omstandigheid dat hij in staat van herhaling
verkeerde, zoals bepaald onder C
voormeld;
Aangezien uit het strafrechtelijk
onderzoek, waarover het hof van beroep zich heeft uitgesproken, is gebleken dat op 20 november 1986,
omstreeks 5.30 uur, de h. D ... een
autovoertuig met gedempte lichten
bestuurde; dat hij zigzag reed, zodanig dat de politiewagen die hem
achtervolgde, hem niet kon voorbijsteken, wegens de plotse afwijkingen
van de achtervolgde wagen; dat de
h. D ... ook geen gevolg gaf aan de
lichtsignalen van de politie; dat,
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toen hij zijn wagen tot stilstand had
gebracht en zijn portier opende, hij
zich aan de deur van zijn wagen
moest vastklampen om niet ten val
te komen; dat een paging om de
ademtest af te leggen, mislukte,
blijkbaar wegens dronkenschap; dat
de ontleding van de bloedstaal een
minimaal alcoholgehalte van 2,08 %
in het bloed op het ogenblik van de
vaststelling, dit was om 7.05 uur, uitwees;
Aangezien uit het verhoor van de
h. D ... is gebleken dat hij op de
vooravond van de feiten een receptie had bijgewoond en er bier had
gedronken; dat de feiten zelf om
5.30 uur des morgens werden vastgesteld;
Aangezien de h. D ... reeds in 1984
wegens soortgelijke feiten werd veroordeeld en uit die hoofde reeds de
tuchtstraf van de enkele censuur
opliep;
Aangezien bovendien blijkt dat de
h. D ... zwaar tekort is gekomen in
de uitoefening van zijn ambt van
voorzitter van de rechtbank van
koophandel;
Dat immers sedert j aren de h.
procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Antwerpen genoodzaakt
was veelvuldig de h. eerste voorzitter van dat hof te verzoeken in te
grijpen, ingevolge de herhaalde
klachten die werden ingediend zowel door gefailleerden als door advokaten in verband met het negatief
optreden van ... ter zake van niet te
verantwoorden vertraging in de afwerking van faillissementen, het
niet beantwoorden van talloze brieven, het niet naar behoren vervullen
van zijn taak als rechter-commissaris en, in bepaalde gevallen, het te
buiten gaan van die taak;
Dat o.m. in juni 1983 in het faillissement van de P.V.B.A. Gillis Ingeneering de h. D ... , in zijn hoedanigheid van rechter-commissaris en op
kosten van het faillissement zich
naar Jakarta (Indonesie) begaf, onder voorwendsel ter plaatse de
waarde van een door de gefailleerde
firma opgetrokken gebouw te bepa-
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len; enkele jaren voordien, in 1980,
was de h. D ... onder hetzelfde voorwendsel, in verband met het faillissement van de N.V. Roelants-Maltings, naar Denemarken gereisd;
aldus bleek dat de h. D ... zich rechtstreeks in het beheer van faillissementen inmengde, terwijl zijn taak
als rechter-commissaris, luidens artikel 443 van de Faillissementswet,
buiten de terechtzitting, zich hoofdzakelijk beperkt tot het bespoedigen
van en het toezicht houden op de
verrichtingen, het bestuur en de vereffening van het faillissement, des
te meer daar de reis naar Jakarta
ondernomen werd bij afwezigheid
van de curator;
Daarentegen heeft hij klaarblijkelijk geen toezicht uitgeoefend op andere faillissementen, die sinds j aren
zijn geopend en waarin geen verslagen door de curatoren werden ingediend; dit was o.m. het geval met
vier faillissementen die werden toevertrouwd als curator aan ... , respectievelijk in 1974 en 1980, waarin
het laatste verslag aan de rechtercommissaris dagtekent van 9 september 1980, terwijl voor de andere
drie faillissementen geen verslag bekend is;
Bovendien blijkt dat, in weerwil
van zijn wetenschap van het, op zijn
zachtst uitgedrukt, onzorgvuldig beheer van de faillissementen door curator B ... en de herhaalde klachten
die door advokaten, schuldeisers en
gefailleerden tot hem gericht werden, de h. D ... nooit gevolg gaf aan
de verzoeken tot afzetting van die
curator, doch hem onverstoorbaar
nieuwe faillissementen bleef toewijzen, tot op de dag dat hij onder bevel tot aanhouding werd geplaatst;
de stroom klachten had ... uiteraard
minstens tot een nauwlettend toezicht op die curator moeten doen besluiten, doch niettegenstaande die
kennis van zaken kreeg advokaat
B... verder ongestoord aanstellingen
als curator;
Tevens blijkt dat de heer D ... de
tussenkomst van een bediende van
de griffie, ene J ... R. .. , aan de curato-
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ren opdrong om, tegen betaling door
het faillissement, de inventarissen
op te maken; o.m. blijkt dat R ... door
curator B... stelselmatig belast werd
met het opmaken van inventarissen,
de winkelverkoop, enz.;
Aangezien uit de veroordeling en
uit de aard en de zwaarte van de bestrafte feiten, alsmede uit het zoeven beschreven gedrag van de betrokkene blijkt dat hij afbreuk doet
aan de waardigheid van zijn ambt
zodat hij niet langer aan de uitoefening van de rechterlijke macht kan
deelnemen;
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 h. D ... uit zijn ambt van ... ontzet
en hem in de kosten veroordeelt.
Brussel, 3 september 1987,
(get.) E. Krings. »
Gehoord de heer D ... , die verklaart ermee in te stemmen dat de
zaak in raadkamer wordt behandeld;
Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Soetaert;
Gehoord de heer procureur-generaal in zijn conclusie, waarbij hij
verzoekt recht te doen op de hierboven overgenomen vordering van 4
juni 1987, aangevuld met de vordering van 3 september 1987, beide
strekkende tot ontzetting van D ...
uit zijn ambt van ... ;
Gehoord de comparant, bijgestaan
door mr. Houtekier, advocaat bij het
Hof;
Gezien zijn conclusie;
Gelet op het dossier;
Overwegende dat de omstandigheid dat in bepaalde stukken aan de
comparant feiten worden verweten
die niet onderzocht zouden zijn of
waarover de comparant niet verhoord zou zijn, niet tot gevolg heeft
dat de vorderingen niet ontvankelijk
zijn of dat de comparant in zijn

473

recht van verdediging geschaad zou
zijn;
Overwegende dat << een algemeen
rechtsbeginsel van de meervoudige
aanleg » niet bestaat; dat de berechting in een instantie, overeenkomstig de wet, aan de uitoefening van
het recht van verdediging niet in de
weg staat;
Overwegende dat de handelingen
of verzuimen ter zake van faillissementen, die door de procureur-generaal aan de comparant in zijn hoedanigheid van voorzitter van de
rechtbank van koophandel of van
rechter-commissaris ten laste zijn
gelegd, hetzij niet voldoende onderzocht zijn, hetzij niet van dien aard
zijn dat ze de hierna uit te spreken
straf moeten bei:nvloeden;
Overwegende dat de door comparant opgelopen strafrechtelijke veroordeling in kracht van gewijsde is
gegaan; dat zowel uit het voormelde
arrest van het hof van beroep als uit
het onderzoek door het Hof blijkt
dat de heer D ... , door het gedrag dat
tot zijn veroordeling aanleiding gaf,
ernstig afbreuk heeft gedaan aan de
waardigheid van zijn ambt van ... en
dat de hem hierna uit te spreken
tuchtstraf moet worden opgelegd;

Om die redenen, voegt de twee
vorderingen, rechtdoende op tegenspraak in openbare terechtzitting na
behandeling van de zaak in raadkamer; gelet op de artikelen 404, 405,
409, 417 tot 420, 422 tot 424, 426 van
het Gerechtelijk Wetboek en 100
van de Grondwet, spreekt ten laste
van D ... een tuchtsanctie uit van een
jaar schorsing.
10 december 1987 - Algemene vergadering - Voorzitter: de h. Chatel, eerste
voorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk
gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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Nr. 222

1'

KAMER -

10 december 1987

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
-

ALLERLEI - MINISTERIELE RICHTLIJNEN
DRAAGWIJDTE.

2° GEMEENTE-

GEMEENTEVERORDENING
- HERNIEUWING VAN EEN GEMEENTELIJKE
BELASTINGVERORDENING DOOR LOUTERE
VERWIJZING NAAR EEN VROEGERE VERORDENING- BESLISSING DIE DE WETTIGHEID VAN
DIE WERKWIJZE ENKEL VERANTWOORDT
DOOR LOUTERE VERWIJZING NAAR EEN MINISTERIELE RICHTLIJN - ONWETTIGE BESLISSING.

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN
GEMEENTEBELASTINGEN HERNIEUWING VAN EEN GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING DOOR LOUTERE VERWIJZING NAAR EEN VROEGERE VERORDENING - BESLISSING DIE DE WETTIGHEID VAN
DIE WERKWIJZE VERANTWOORDT DOOR LOUTERE VERWIJZING NAAR EEN MINISTER!ELE
RICHTLIJN - ONWETTIGE BESLISSING.

1°, 2o en 3° Niet naar recht verantwoord
is de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad die de
wettigheid van de procedure tot hernieuwing van een gemeentelijke belastingverordening door loutere verwijzing naar een vroegere verordening
enkel grondt op een ministeriele richtJijn die in het Bestuursmemoriaal tot
kennisgeving en onderrichting van de
gemeentebesturen is bekendgemaakt
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door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Henegouwen gewezen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 31, 67, 107, 108, 129 van de
Grondwet, 60 tot 74, inzonderheid artikel
66, 75 en 102 van de Gemeentewet,
doordat de bestreden beslissing de
tweede door eiseres in haar bezwaar
voorgedragen grief, volgens welke << de
gemeenteraad, in plaats van een verordening goed te keuren, zich ertoe beperkt
heeft een vroegere verordening door een
eenvoudige verwijzing te vernieuwen
met verdubbeling van het belastingtarief », afwijst, op grand: « dat de vereenvoudigde procedure tot vernieuwing van
de belastingverordeningen een loutere
toepassing is van een richtlijn van de
minister van Binnenlandse Zaken van 24
april 1974, die in het Bestuursmemoriaal
nr. 79 van 1974 werd bekendgemaakt ter
kennisgeving en onderrichting van de
gemeentebesturen; dat de vernieuwing
van een belastingverordening door de
vereenvoudigde procedure dus volkomen
wettig blijkt te zijn »,
terwijl de ministerii:He circulaires en
richtlijnen voor de particulieren niet verbindend zijn en niet in strijd met de wetten mogen zijn; goedkeuring van een
verordening door eenvoudige vernieuwing met verwijzing naar een vroegere
verordening niet aan de wettelijke vereisten voldoet, daar de gemeenteraadsleden een concrete tekst van aile voorgestelde maatregelen moeten goedkeuren;
goedkeuring met verwijzing bijgevolg
evenmin regelmatig wordt bekendgemaakt, in zoverre de volledige tekst van
de verordening niet is bekendgemaakt :

(1).

(« PUBLICITE H.B.P.

»

N.V. T. STAD DOORNIK)

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. F 831 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 september 1985
(1) Zie Cass., 3 maart 1977 (A.C., 1977, 720)
en de cone!. van het O.M. in Bull. en
Pas., 1977, I, 701; 27 okt. 1977 (A.C., 1978, 264);
9 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 576), en 8 feb.
1985, A.R. nr 4240 (ibid., 1984-85, nr. 342).

Overwegende dat eiseres in de
tweede grief van haar bezwaar bij
de bestendige deputatie aanvoerde
« dat de gemeenteraad, in plaats
van een verordening goed te keuren,
zich ertoe beperkt had een vroegere
verordening door een eenvoudige
verwij zing te vernieuwen met verdubbeling van het belastingtarief;
(dat) het duidelijk is dat zodanige
handelwijze geenszins aan de wettelijke vereisten voldoet; (dat) de gemeenteraadsleden immers een concrete tekst van alle voorgestelde
maatregelen moeten goedkeuren en
zich niet ertoe mogen beperken een
vroegere verordening door een een-
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voudige verWlJzmg te vernieuwen;
(dat) de belastingverordening voor
de goede toepassing ervan de nodige
vermeldingen moet bevatten, namelijk de grondslag van de belasting,
het bedrag, de belastingplichtigen,
de voorwaarden en wijze van inning; (dat) een verordening waarin
enkel een vroegere verordening
door een eenvoudige verwijzing
wordt overgenomen per definitie die
vermeldingen niet bevat, zodat de
" belastingschuldigen " ze niet kunnen kennen, zonder de vroegere verordening te raadplegen, wat men
hun kan weigeren indien zij niet in
de gemeente wonen (artikel 69 van
de Gemeentewet); (dat) trouwens de
goedkeuring door verwijzing naar
een vroegere verordening noodzakelijk tot gevolg heeft dat de belastingbetaling in haar geheel moet
worden goedgekeurd en derhalve
belet dat de gemeenteraadsleden
vragen dat "artikelsgewijze" wordt
gestemd, zoals zij daartoe het recht
hebben; (dat) de goedkeuring door
verwijzing dan ook geen regelmatige bekendmaking tot gevolg heeft,
in zoverre artikel 102 van de Gemeentewet bekendmaking vereist
door aanplakking van de volledige
tekst van de verordening, dat wil
zeggen van alle bepalingen waaruit
voor de burgers verplichtingen
voortvloeien; (dat) een verordening
waarin naar een andere verordening
wordt verwezen, in dat opzicht noodzakelijk onvolledig is; zodat, nu de
"verordening " van 28 maart 1983
niet wettig is, zij niet kan worden
toegepast, overeenkomstig artikel
107 van de Grondwet; (dat) de verordening, nu zij niet regelmatig is bekendgemaakt, niet uitvoerbaar kan
worden verklaard »;
Dat de bestendige deputatie, door
op die grief alleen maar te antwoorden « dat de vereenvoudigde procedure tot vernieuwing van de belastingverordeningen een loutere toepassing is van een richtlijn van de
minister van Binnenlandse Zaken
van 24 april 1974 », haar beslissing
niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant;
10 december 1987 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. L. Blontrock, Brussel.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - BELASTINGZAKEN - GEMEENTeLIJKE BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - AKTE VAN VOORZIENING GERICHT TEGEN VERSCHILLENDE AFZONDERLIJKE BESLISSINGEN ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTEN.

2° BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - ARTT. 66 EN 74 WETBOEK VAN DE MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN - BELASTING OP DE TOEGELATEN AGENTSCHAPPEN VOOR WEDDENSCHAPPEN OP PAARDENWEDRENNEN - BEGRIP.

3° BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - BELASTINGVERORDENINGEN VAN DE STAD LUIK, DE GEMEENTE
ANS EN DE GEMEENTE TROOZ, WAARBIJ
VOOR HET BELASTINGJAAR 1984 EEN DIRECTE BELASTING WORDT GEHEVEN VAN DE
AGENTSCHAPPEN VOOR WEDDENSCHAPPEN
OP PAARDENWEDRENNEN DIE BUITEN HET
WAALSE GEWEST WORDEN GEORGANISEERD
- WETTIGHEID.
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4° GEMEENTE -

GEMEENTEVERORDENING
- BELASTINGVERORDENINGEN VAN DE STAD
LUIK, DE GEMEENTE ANS EN DE GEJV!EENTE
TROOZ, WAARBIJ VOOR HET BELASTINGJAAR
1984 EEN DIRECTE BELASTING WORDT GEHEVEN VAN DE AGENTSCHAPPEN VOOR WEDDENSCHAPPEN OP PAARDENWEDRENNEN DIE
BUITEN HET WAALSE GEWEST WORDEN GEORGANISEERD - WETI'IGHEID.

1o Ter zake van gemeentebelastingen op
spelen en weddenschappen is de voorziening die bij een enkele aide is gericht tegen verscheidene .beslissingen
van de bestendige deputatie van een
provincieraad, die in verschillende
doch samenhangende zaken uitspraak
doet, ontvankelijk wanneer die beslissingen op dezelfde dag en in dezelfde
taal zijn gewezen, oak al zijn de verweerders verschillend (1). (Impliciet.)

lasting wordt geheven van de agentschappen voor weddenschappen op
paardenwedrennen, schenden de artt.
66, § 2, :J', en 74 van het Wetboek van
de met de Inkomstenbelastingen GeJijkgestelde Belastingen in zoverre zij
een belasting lwnnen meebrengen op
agentschappen die enkel weddenschappen aannemen op wedrennen die in
Belgie buiten dat gewest worden gehouden (3).
(PARI

MUTUEL UNIFIE C.V. T. STAD LUIK,
GEMEENTE ANS, GEMEENTE TROOZ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 834 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 september 1986
2o Art. 74 van het Wetboek van de met door de bestendige deputatie van de
Inkomstenbelastingen
Gelijkgestelde Provincieraad van Luik gewezen;
Belastingen verbiedt de provincies en
Overwegende dat de samenhangemeenten in welke vorm dan oak beJastingen te heffen van spelen en wed- gende zaken en de drie beslissingen
denschappen als bedoeld in titel III, waartegen een enkele voorziening is
maar laat hun toe een belasting te hef- ingesteld, dienen te worden samenfen van de met toepassing van art. 66 gevoegd;
r;an hetzelfde wetboek toegelaten
agentschappen voor weddenschappen
op paardenwedrennen; de met toepassing van art. 66 toegelaten agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen, in de zin van voornoemd
art. 74, zijn enkel de agentschappen
die weddenschappen aannemen op
paardenwedrennen in het buitenland
en die een vergunning moeten verkTijgen overeenlwmstig art. 66, § 2, :J', van
dat wetboek en art. 50, § 1, K.B. 8 juli
1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen (2).

3° en 4o De belastingverordeningen van

de stad Luik, van de gemeente Ans en
van de gemeente Trooz, waarbij voor
het belastingjaar 1984 een directe be(1) Zie Cass., 30 nov. 1923, ver. kamers (Bull.
en Pas., 1924, I, 55) en de noot 1, 5 maart 1954,
redenen (ibid., 1954, I, 578), 22 juli 1955
(ibid., 1955, I, 1268) en de noot, 4 mei 1965
(ibid., 1965, I, 937), 11 juni 1966 (ibid., 1966, I,
1296), 1 juni 1970 (A.C., 1970, 903), 4 mei 1977
(ibid., 1977, 910),_ 26 feb. 1987, A.R. nr. 7601
(1bJd., 1986-87, m. 383).
(2) en (3) Cass., 12 nov. 1987, A.R.
nr. F 835 F, supra, nr. 158, en de noten 1 en 2.

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op het
bezwaarschrift van eiseres tegen de
stad Luik:
Over het middel: schending van de artikelen 107 van de Grondwet, 66 en 74
van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen,
doordat de bestreden beslissing afwijzend beschikt op het bezwaarschrift van
eiseres tegen de belasting die in het kohier van de gemeentebelasting van verweerster op de agentschappen voor weddenschappen op wedrennen te haren
laste voor het belastingjaar 1984 is vastgesteld, op grond dat << de minister van
h2t Waalse Gewest in zijn circulaire van
24 november 1983 ... de gemeenten had
toegestaan om het toepassingsgebied van
de belasting op de agentschappen voor
weddenschappen uit te breiden tot de
agentschappen die weddenschappen aannemen op de paardenwedrennen die in
Belgie plaatsvinden; dat die minister van
het Waalse Gewest in een brief van 17
december 1984, na onderzoek van het
probleem van de wettigheid van de betrokken belasting, die toelating heeft
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bevestigd en de betrokken toezichthoudende overheden heeft verzocht om de
hun voorgelegde gemeenteverordeningen
goed te keuren, als ze voldeden aan de
voorschriften van voormelde circulaire
van 24 november 1983; dat in dit kader
de ter zake toepasselijke belastingverordening door de gemeenteraad van Luik
is goedgekeurd en naar behoren door de
betrokken toezichthoudende overheden
is bekrachtigd; dat volgens artikel 74 van
het koninklijk besluit van 23 november
1965 houdende het Wetboek van de met
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde
Belastingen « de gemeenten een belasting mogen heffen op de agentschappen
voor weddenschappen op paardenwedrennen, toegelaten in het kader van artikel 66 (... ); dat krachtens bedoeld artikel
66 de toelating van de minister van Financien of van zijn gedelegeerde vereist
is zowel voor de paardenwedrennen die
in het buitenland plaatsvinden en de desbetreffende weddenschappen, als voor
die welke in Belgie plaatsvinden en de
daarop betrekking hebbende weddenschappen; dat derhalve dient te worden
vastgesteld dat voormelde belastingverordening, door een directe gelijkgestelde
belasting te heffen op de agentschappen
voor weddenschappen op paardenwedrennen die buiten het Waalse Gewest
plaatsvinden, de in het middel vermelde
bepaling niet heeft geschonden »,
terwijl, krachtens artikel 107 van de
Grondwet, de gemeenteverordeningen aileen mogen worden toegepast als ze met
de wetten overeenstemmen; krachtens
artikel 74 van het W etboek van de met
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde
Belastingen, de gemeenten geen belastingen, onder welke vorm ook, mogen
heffen op de spelen en weddenschappen
bedoeld in titel III van dat wetboek, tenzij een belasting op de agentschappen
voor weddenschappen op paardenwedrennen toegelaten in het kader van artikel 66 van het wetboek; de in titel III
van het wetboek bedoelde spelen en
weddenschappen onder meer betrekking
hebben, enerzijds, op de onderlinge weddenschappen of de weddenschappen bij
notering op paardenwedrennen die in
Belgie plaatsvinden en, anderzijds, op de
weddenschappen op paardenwedrennen
die in het buitenland plaatsvinden; naar
luid van artikel 66, § 2, 1", van het wethoek, de aanneming van de onderlinge
weddenschappen op paardenwedrennen
die in Belgie plaatsvinden, voorbehouden
is aan de inrichter van de koers waarop
de weddenschap wordt aangegaan; de inrichter van de koers echter, ongeacht of
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zulks binnen of buiten de omheining van
de renbaan geschiedt, de onderlinge
weddenschappen rechtstreeks mag aannemen dan wel via tussenpersonen die
voor zijn rekening optreden (artikel 67,
§ 1, van het wetboek en 44, tweede lid, b
en d, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen);
daarentegen, volgens artikel 66, § 2, 3',
van het wetboek, de aanneming van de
weddenschappen met verdeling, hetzij
volgens de resultaten van de onderlinge
weddenschappen aangenomen binnen de
omheining van de renbanen, hetzij valgens een conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen, in verband
met de paardenwedrennen die in het
buitenland plaatsvinden, voorbehouden
is « aan de exploitanten van de daartoe
toegelaten agentschappen »; uit de combinatie 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 weddenschappen aannemen op paardenwedrennen
welke in het buitenland plaatsvinden en
die daartoe moeten worden toegelaten,
en niet de agentschappen die weddenschappen op in Belgie gelopen paardenwedrennen aannemen voor rekening van
de inrichters van die wedrennen en die
daartoe niet moeten worden toegelaten;
daaruit volgt dat de bestreden beslissing,
door aan te nemen dat de belastingverordening van verweerster tot heffing van
een belasting op de agentschappen voor
weddenschappen op wedrennen die aileen maar weddenschappen aannemen
op wedrennen die in Belgie plaatsvinden,
wettig is, de artikelen 66, 74 van het
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen en 10'7
van de Grondwet schendt :

Overwegende dat, ingevolge artikel 74 van het Wetboek van de met
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, de provincies en
de gemeenten geen belastingen,
in welke vorm ook, mogen heffen
op de in titel III van dit wetboek bedoelde spelen en weddenschappen,
maar wel op de agentschappen voor
weddenschappen op paardenwedrennen toegelaten in het kader van artikel 66 van hetzelfde wetboek; dat
uit de combinatie van lid lo en 3° van
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paragraaf 2 van dit artikel 66 volgt
dat « de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen
toegelaten in het kader van artikel
66 », in de zin van voormeld artikel
74, tweede lid, enkel de agentschappen zijn die weddenschappen aannemen op paardenwedrennen welke in
het buitenland plaatsvinden en die
moeten worden toegelaten overeenkomstig artikel 66, paragraaf 2, 3°,
en artikel 50, paragraaf 1, van het
koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
Overwegende dat de belastingverordening van de stad Luik, waarbij
voor het belastingjaar 1984 een directe belasting wordt geheven op de
agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen die buiten het W aalse Gewest worden ingericht, derhalve de artikelen 66, paragraaf 2, 3°, en 74 van het Wetboek
van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen
schendt, in zoverre daardoor een belasting wordt geheven op de agentschappen die aileen maar weddenschappen aannemen op paardenwedrennen die, buiten dat gewest,
in Belgie plaatsvinden;
Dat de bestendige deputatfe, door
op grond van de in het middel weergegeven overwegingen afwijzend te
beschikken op het bezwaar van eiseres tegen de toepassing op haar van
die belastingverordening, haar beslissing niet naar recht heeft verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over het
bezwaar van eiseres tegen de gemeente Ans:

III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over het
bezwaarschrift van eiseres tegen de
gemeente Trooz :
Over hetzelfde middel :
Overwegende dat de bestreden beslissing de in het middel weergegeven redenen niet bevat; dat zij erop
wijst dat artikel 1 van de belastingverordening van de gemeente Trooz
ten voordele van die gemeente een
jaarlijkse directe belasting heft van
de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen die
buiten het Waalse Gewest worden
ingericht en beslist dat die verordening, door die belasting te heffen,
artikel 74 van het Wetboek van de
met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen niet heeft
geschonden;
Overwegende dat het middel gegrond is, om de redenen in het antwoord op het middel tot staving van
de voorziening van eiseres tegen de
stad Luik;

Om die redenen, voegt de zaken;
vernietigt de bestreden beslissingen;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigende beslissingen; veroordeelt iedere verweerster in de op
haar vallende kosten; verwijst de zaken naar de bestendige deputatie
van de Provincieraad van Namen.
10 december 1987 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Kirkpatrick.

Over het identieke middel in de
voorziening tegen de stad Luik :
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Overwegende dat uit het antwoord
op het middel in de voorziening van
eiseres tegen de stad Luik blijkt dat
het middel gegrond is;
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TOGE DAT ER EEN REDEN TOT WRAKING BESTAAT TEGEN EEN RECHTER DIE DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT UITGESPROKEN MIDDEL DAT, IN DE REGEL, NIET VOOR HET
EERST VOOR HET HOF KAN WORDEN VOORGEDRAGEN.

Het middel ten betoge dat er een reden
tot wraking bestaat tegen een rechter
die de bestreden beslissing heeft uitgesproken, kan niet voor het eerst voor
het Hoi worden voorgedragen wanneer
de deelneming van die rechter aan de
beslissing geen wezenlijke regel van
de rechtsbedeling schendt (1).

(GERARD
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 856 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1986 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 828, inzonderheid 8° en 9°, en
831 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de raadsheer Bastien aan de
totstandkoming van het arrest van het
hof van beroep heeft deelgenomen,
terwijl hij zich van de zaak moest onthouden, nu hij wist dat er een reden van
wraking tegen hem bestond, daar hij
over het geschil raad gegeven, gepleit,
uitspraak gedaan of geschreven had, ten
deze omdat hij in de zaak op 5 oktober
1984 een vonnis had gewezen als rechter
in de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen:

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel ten betoge dat er
een reden van wraking bestond tegen een van de rechters die de bestreden beslissing mede hebben ge(1) Zie Cass., 13 okt. 1975 (A.C, 1976, 191) en
de noten getekend J V., 7 maart 1984, A.R.
nr 3481 (ib1d., 1983-84, nr 389), en 8 jan. 1985,
A.R. nr 8839 (1b1d., 1984-83, nr 271).
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wezen, niet voor het eerst voor het
Hof kan worden voorgedragen :
Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat eiseres voor
het hof van beroep heeft aangevoerd
dat een van de magistraten van dat
gerecht zich van de zaak moest onthouden;
Dat een middel, hierop gegrond
dat er tegen een van de rechters
een reden van wraking bestaat, niet
voor het eerst voor Hof kan worden
voorgedragen, tenzij de deelneming
van die magistraat aan de beslissing
een wezenlijke regel van de rechtsbedeling schendt;
Overwegende dat het geschil
waarvan de raadsheer Bastien vroeger als rechter in de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen kennis
heeft genomen, erin bestond te beslissen over de geldigverklaring van
het derdenbeslag dat verweerder in
handen van een notaris heeft gelegd
tot inning van een bedrag van
2.507.460 frank achterstallige belastingen van wijlen dokter Demande,
echtgenoot van eiseres; dat het dus
geen betrekking heeft op dezelfde
zaak als die welke ter beoordeling
stood van het hof van beroep, dat
ten deze uitspraak diende te doen
over het beroep van eiseres tegen
een beslissing van de directeur der
belastingen;
Dat de deelneming van de raadsheer Bastien aan de bestreden beslissing geen wezenlijke regel van
de rechtsbedeling schendt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de geschriften die eiseres
op 1 december 1987, dit is buiten de
termijn van artikel 289, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ter griffie van het Hof
heeft neergelegd; verwerpt de voor-
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ziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
10 december 1987
1' kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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KOOPHANDEL,

KOOPMAN
BEROEPSREGLEMENTERING - WET 15 DECEMBER 1970 OP DE UITOEFENING VAN BEROEPSWERKZAAMHEDEN IN DE KLEINE EN
MIDDELGROTE HANDELS- EN AMBACHTSONDERNEMINGEN, ART. 5, § 1, DERDE LID DRAAGWIJDTE.

De personen die het dagelijks beheer
waarnemen in een inrichting waar een
beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend welke overeenkomstig de artt. 1
tot 4 met 15 december 1970 of' door een
besluit tot uitvoering van de wet van
24 december 1958 is gereglementeerd,
moeten in het bezit zijn van het in art.
5, § 1, van de wet van 15 december
1970 bedoelde getuigschrift, tenzij zij
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst (1}.

(NELISSEN T. MATTHIJSSENS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5441)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1710 van het Burgerlijk Wet(1) Pari. voorbereiding wet 15 dec. 1970, namelijk Pari. Besch., Kamer, zitting 1969-1970,
520, nr 1, Memone van toelichting, biz. 11, 27
en 28
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boek, 141 van de bij koninklijk besluit
van 30 november 1935 gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen
die boek I, titel IX, van het Wetboek var:
Koophandel vormen, 3 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor zoveel nodig als gewijzigd
bij de wet van 17 juli 1985, 5, § 1, derde
lid, en § 3, tweede lid, van de wet van 15
december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en
middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1978, 2, § 1, 3, derde lid, en 4 van
het koninklijk besluit van 21 april 1972
tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van fotograaf in
de ambachts-, de kleine en middelgrote
handels- en de kleine nijverheidsondernemingen, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 23 juni 1981,

doordat het arrest voor recht zegt dat
eiseres het beroep van fotograaf uitoefent zonder in het bezit te zijn van een
activiteitsattest en zonder regelmatige
inschrijving in het handelsregister, eiseres verbod oplegt om de commerciele activiteiten van fotograaf door opname
voor anderen, ontwikkeling en verkoop
verder uit te oefenen, eiseres verbod
oplegt reclame te voeren voor deze activiteiten en eiseres veroordeelt tot betaling van een dwangsom van 25.000 frank
per dag en per onwettige daad, op
grond : dat de kernvraag is te weten welke de in~oud is van de rechtsverhouding,
aangedmd onder de termen « dienstcontract >>, en of de rechtsverhouding bestaande tussen eiseres en de C.V. « Kis
Develop >> hieraan beantwoordt; dat de
voorbereidende werken, die geleid hebben tot de wet van 15 december 1970,
voldoende duidelijk aantonen welke de
inhoud is die de wetgever aan de term
« dienstcontract >> heeft willen geven; dat
aldus volgende beschouwingen moeten
benadrukt worden : de zelfstandige !eider
moet gelijkgesteld worden met het ondernemingshoofd; het gebruikte woord is
zonder belang, aileen de aard en het karakter van de functies komen in aanmerking; wanneer een onderneming verscheidene inrichtingen telt, zal degene
die het dagelijks beheer van een dezer
inrichtingen op zich neemt zonder door
een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, het getuigschrift moeten bezitten :
in dit geval immers staat de zaakvoerder
van een filiaal niet meer onder het gezag
noch onder het rechtstreeks toezicht van
een ondernemingshoofd; (... ) het woord
« aangestelde >> moet in brede zin gei:n-
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terpreteerd worden en daar is ook de
helper onder begrepen; dat uit wat voorafgaat duidelijk blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest het getuigschrift te eisen van al wie in feite de
leiding heeft van een bedrijf (hoofdinrichting of onderdeel); dat anderzijds iemand die kan aantonen door een dienstcontract te zijn gebonden - waardoor
hij in feite onder het gezag en het rechtstreeks toezicht van iemand anders een
bedrijf helpt besturen
het getuigschrift niet behoeft,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten
onrechte het dienstcontract, beoogd bij
de wet van 15 december 1970, kwalificeert als moetende bevatten, op grond
van de parlementaire voorbereiding van
de wet van 15 december 1970 en zoals
vereist voor het arbeidscontract, elementen van gezag en van direct toezicht; immers integendeel, wanneer zoals ten deze een handelsonderneming in de vorm
ener coiiperatieve vennootschap wordt
geexploiteerd en meerdere verkooppunten heeft, het getuigschrift van beroepsbekwaamheid slechts vereist wordt
van de zelfstandige zaakvoerders van deze verkooppunten, en niet van de zaakvoerders die door een dienstcontract verbonden zijn; dientengevolge het begrip
« dienstcontract >> in de wet van 15 december 1970 een bredere betekenis heeft
dan het begrip arbeidsovereenkomsten
en de wet van 3 juli 1978 ter zake niet
toepasselijk is; niet vereist is dat eiseres
onder het gezag en het direct toezicht
van de C.V. « Kris Develop ,, zou werken
(schending van de artikelen 1710 van het
Burgerlijk Wetboek, § 1, derde lid, en§ 3,
tweede lid, van de wet van 15 december
1970, 2, § 1, 3, derde lid, 4 van het koninklijk besluit van 21 april 1972 en 3
van de wet van 3 juli 1978);

Overwegende dat uit de parlementaire behandeling van de wet blijkt
dat het de bedoeling van de wetgever geweest is de personen die het
dagelijks beheer van een inrichting
op zich nemen, slechts dan van de
door artikel 5, § 1, derde lid, van de
wet opgelegde verplichting uit te
sluiten wanneer ze verbonden zijn
door de band van ondergeschiktheid
die het kenmerk is van de overeenkomsten die sinds de wet van 3 juli
1978 arbeidsovereenkomsten worden
genoemd;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de k.osten.
11 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Houtekier en Van
Ommeslaghe.
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 5, § 1,
derde lid, van de wet van 15 december 1970 bepaalt : « Een ieder die
het dagelijks beheer van een inrichting, waar een van de bedoelde
werkzaamheden wordt uitgeoefend,
op zich neemt zonder door een
dienstcontract te zijn gehouden,
wordt gelijkgesteld met een ondernemingshoofd en moet, evenals het
ondernemingshoofd, in het bezit zijn
van het getuigschrift »;

KAMER -

11 december 1987

1° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GE·
SCHRIFTEN - BEW!JS VAN DE VERBINTENIS·
SEN EN BEWIJS VAN DE BETALING - TEGENBRIEVEN - DERDE - BEGR!P

2° KQQP -

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN- BEW!JS- BEWIJS VAN DEVERBINTENISSEN EN BEWIJS VAN DE BETALING
- SCHRIFTELIJK BEWIJS - TEGENTARIEVEN
- DERDE.

1o en 2o De overnemer van een schuldvordering is een derde, in de 7Jn van
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artikel 1321 B. W., tegen tvie tegenbrieven niet werken tenzij hij ten tijde
van de overdracht het bestaan ervan
kende of had moeten kennen. (Artt.
1321 en 1690 B.W.)

(MESTEROM N.V. T. MANUFACTURERS
HANNOVER BANK BELGIUM N.V.)

ARREST

(A.R. nr. 5583)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1119, 1165,
1295, 1319, 1320, 1321, 1322, 1354, 1875,
1892 en 1902 van het Burgerlijk Wethoek, en van het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de afstand van een
recht beperkend moet worden uitgelegd
en enkel kan worden afgeleid uit feiten
die voor geen andere uitlegging vatbaar
zijn, zoals bevestigd door de artikelen
824 en 1045 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het hof van beroep, door bevestiging van het beroepen vonnis, voor
recht zegt dat eiser zich in eigen naam
verbonden heeft tot terugbetaling van de
lening ten bedrage van 4 miljoen frank
en hem uit dien hoofde veroordeelt tot
betaling van een provisionele som van 1
frank aan verweerster, onder meer op
grand: « dat uit het geheel der (... ) overgelegde stukken en uit de conclusies van
(eiser) volgende juridische verhouding
tussen pa.rtijen tot stand is gekomen:
(... ) een door de N.V. Projekt- OntwikkeJing Mesterom op te richten winkel (... )
(zou) in betaling (worden) gegeven aan
de N.V. Trendy voor de overblijvende
schuld van 4.000.0000 frank; partijen bouwen evenwel meerdere waarborgen in
voor het geval het optrekken van kwestieus appartementsgebouw niet zou tot
stand komen, door een opschortende
voorwaarde en een persoonlijke verbintenis van Henricus Mesterom, afgevaardigde-beheerder van de N.V. Projekt - Ontwikkeling Mesterom; (... ) dat partijen
voormelde ontstane verhouding hebben
uitgedrukt in een geschreven overeenkomst van 4 oktober 1978, genaamd
"verkoopovereenkomst ", ( .); dat deze
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overeenkomst een geheel uitmaakt waarin al de bestanddelen van de werkelijke
verhouding tussen partijen onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn; (...) dat
het duidelijk is dat deze geschreven
overeenkomst van 4 oktober 1978 een
verdichting is van de werkelijke toestand, in die zin dat de in het vooruitzicht gestelde inbetalinggeving door eigendomsoverdracht van de te bouwen
winkel vervangen wordt door de verkoop
ervan onder opschortende voorwaarde
waarvan de betaling(en) in schijven geacht worden te geschieden door toerekening op een zogenaamde lening aangegaan door Henricus Mesterom persoonlijk, waardoor de N.V. Trendy Belgium
zich tracht te beveiligen voor een mogelijke insolvalibiteit van de N.V. in het geval het projekt niet zou doorgaan; (... )
dat een dergelijke verdichting in beginsel toelaatbaar is tussen partijen; (...) dat
er geen betwisting bestaat over de
rechtsgeldigheid van de overdracht van
de schuldvorderingen uit de geschreven
overeenkomst van 4 oktober 1978 bij
overeenkomst van 19 april 1979, overeenkomstig de artikelen 1689 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek; (... ) dat de
N.V. Hannover Bank Belgium een derde
is, die zich inzake verdichting mag beroepen zowel op de werkelijke rechtsverhouding als op de bekendgemaakte; dat
de N.V. Hannover Bank Belgium haar
vordering ten deze doet steunen op de
bekendgemaakte wilsovereenkomst van
lening van 4.000.000 frank door Henricus
Mesterom persoonlijk; dat uit wat voorafgaat blijkt dat het feit of deze lening
in werkelijkheid geschiedde, irrelevant is
opzichtens de N.V. Hannover Bank Belgium, zodat het overbodig is in te gaan
op het bewijsaanbod desbetreffend vanwege Henricus Mesterom; dat de N.V.
Hannover Bank Belgium evenwel gehouden blijft tot het bewijs van de bekendgemaakte lening; (... ) dat voormelde bepaling in artikel 6 de geschreven buitengerechtelijke bekentenis inhoudt van de
persoonlijke lening van Henricus Mesterom, (...); dat, rekening houdend met de
gekende feiten dat de N.V. Trendy Belgium nog een schuldvordering had van
4.000.000 frank als saldo van de verkoopprijs van de grand en dat zij een bijkomende waarborg nastreefde door een
persoonlijke verbintenis van Henricus
Mesterom, het verantwoord voorkomt
aan deze buitengerechtelijke bekentenis
de vereiste bewijswaarde toe te kennen,
overeenkomstig artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek; dat trouwens Henricus
Mesterom ook nooit gereageerd heeft te-
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gen de hem persoonlijk betekende overdracht van schuldvordering >>,

terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep herhaaldelijk de « lening >>, waartoe eiser zich persoonlijk zou hebben
verbonden, aanmerkt als deel uitmakend
van de « werkelijke rechtsverhouding en
wilsovereenstemming >> tussen de N.V.
Trendy Belgium, de N.V. Projektontwikkeling Mesterom en eiser, doch tevens
als behorend tot de « verdichting van de
werkelijke toestand >> en als de « bekendgemaakte wilsovereenstemming >> in tegenstelling tot de werkelijke rechtsverhouding tussen deze partijen, met name
door te oordelen, enerzijds : dat uit de
overgelegde stukken en uit de conclusies
van eiser blijkt dat voormelde partijen
onder meer « werkelijk >> overeengekomen zijn dat eiser << zich persoonlijk zou
verbinden >> voor de overblijvende schuld
van 4.000.000 frank; dat de overeenkomst
van 4 oktober 1978 al de bestanddelen
van de << werkelijke >> verhouding tussen
partijen bevat (pagina's 1-2); dat verweerster gehouden blijft tot het << bewijs >>
van de << bekendgemaakte >> lening (wat
reeds intern tegenstrijdig is) (pagina 3);
dat de bepaling in artikel 6 van deze
overeenkomst de geschreven << buitengerechtelijke bekentenis >> inhoudt van de
persoonlijke lening van eiser en dat, rekening houdend met de gekende feiten
dat de N.V. Trendy Belgium een bijkomende waarborg nastreefde door een
persoonlijke verbintenis van eiser, het
verantwoord voorkomt aan deze buitengerechtelijke bekentenis de vereiste << bewijswaarde >> toe te kennen (pagina 4),
en anderzijds : dat het duidelijk is dat de
overeenkomst van 4 oktober 1978 << een
verdichting is van de werkelijke toestand >> in die zin dat de in het vooruitzicht gestelde inbetalinggeving door eigendomsoverdracht van de te bouwen
winkel vervangen wordt door de verkoop
ervan onder opschortende voorwaarde
waarvan de betalingen in schijven << geacht worden te geschieden >> door toerekening op een << zogenaamde lening >>
aangegaan door eiser persoonlijk; dat
een << dergelijke verdichting >> in beginsel
toelaatbaar is tussen partijen; dat verweerster haar vordering ten deze doet
steunen op de << bekendgemaakte >> wilsovereenstemming
van
lening
van
4.000.000 frank door eiser persoonlijk;
dat het feit of deze lening << in werkelijkheid geschiedde irrelevant is >> opzichtens verweerster, zodat het overbodig is
in te gaan op het bewijsaanbod desbetreffend vanwege eiser (pagina's 2-3), zo-
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dat het hof van beroep, door zijn beslissing aldus te laten steunen op tegenstrijdige redenen, hetgeen gelijkstaat met
een afwezigheid van redenen, het aangevochten arrest niet regelmatig motiveert
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, de overdracht van
een schuldvordering de gecedeerde
schuldenaar niet kan benadelen en deze
ten aanzien van de overnemer de rechten en excepties behoudt die hij aan de
overdragende schuldeiser kon tegenwerpen, behoudens indien de schuldenaar
zuiver en eenvoudig heeft toegestemd in
de overdracht en, krachtens artikel 1295
van het Burgerlijk Wetboek, zich tegen
de overnemer niet meer kan beroepen
op de schuldvergelijking die hij, v66r deze toestemming, aan de overdrager had
kunnen tegenwerpen; de overnemer, ten
deze verweerster, geenszins een eigen
recht kan inroepen om als derde te worden beschouwd in de zin van artikel 1321
van het Burgerlijk Wetboek; de leningsovereenkomst eerst tot stand komt na de
overhandiging van de geleende zaak en
de lener, bij ontstentenis hiervan, niet
tot teruggave kan gehouden zijn en een
buitengerechtelijke betekenis (lees : bekentenis) vanwege eiser, afgeleid uit zijn
ondertekening, voorafgegaan door de bewoordingen << gelezen en goedgekeurd >>,
van de overeenkomst van 4 oktober 1978
waarvan artikel 6 melding maakt van de
hem << toegestane lening >>, hieraan geen
afbreuk kan doen; eiser bijgevolg, als gecedeerde schuldenaar, door die ondertekening en door niet te reageren tegen de
hem persoonlijk betekende overdracht,
niet kan geacht worden afstand te hebben gedaan van zijn recht aan verweerster het verweermiddel tegen te werpen,
afgeleid uit de ontstentenis van overhandiging van de geldsom, en hij in zijn verzoekschrift tot hager beroep en in zijn
conclusie uitdrukkelijk en omstandig betwistte enige persoonlijke verbintenis te
hebben aangegaan, aanvoerde dat noch
aan hem, noch zelfs aan de N.V. Projekt
- Ontwikkeling Mesterom enige geldsom
werd overhandigd in het kader van een
lening van 4 miljoen frank en hiervan
het bewijs door alle middelen aanbood,
zodat het hof van beroep, in zoverre het
aanneemt dat uit de << conclusie >> van eiser blijkt dat hij een « persoonlijke verbintenis >> ten aanzien van de N.V. Trendy heeft aangegaan, de bewijskracht
miskent van eisers verzoekschrift tot hoger beroep en conclusie in hoger beroep
(schending van de artikelen 1319, 1320
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en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en,
na te hebben vastgesteld dat verweerster
haar vordering tegen eiser had ingesteld
als overnemer van de schuldvorderingen
van de N.V. Trendy (pagina 3, nummer
3), niet wettig oordeelt dat verweerster
" een derde is, die zich inzake verdichting mag beroepen zowel op de werkelijke rechtsverhouding als op de bekendgemaakte >> (schending van artikel 1321
van het Burgerlijk Wetboek), noch wettig
beslist dat « het feit of deze lening in
werkelijkheid geschiedde irrelevant is
opzichtens (verweerster) » (schending
van de artikelen 1875, 1892 en 1902 van
het Burgerlijk Wetboek) en, zonder wettig vast te stellen dat eiser afstand zou
hebben gedaan van zijn recht om als gecedeerde schuldenaar aan verweerster
de ontstentenis van overhandiging van
de geldsom tegen te werpen, zijn beslissing dat het overbodig is in te gaan op
eisers bewijsaanbod dienaangaande en
dat zijn ondertekening van de overeenkomst van 4 oktober 1978 een buitengerechtelijke bekentenis van de persoonlijke lening inhoudt, niet. naar recht verantwoordt (schending van de artikelen
1119, 1165, 1295, 1354, J r\75, 1892 en 1902
van het Burgerlijk Wetboek) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet kan worden beoordeeld zonder
een onderzoek van de wetsbepalingen betreffende simulatie en, in dat
verband, van termen als partijen,
derde, werkelijke en schijnbare
overeenkomst, alsook van de bewijsregels; dat de aangevoerde tegenstrijdigheid desaangaande niet gelijkstaat met een gebrek aan motivering in de zin van artikel 97 van
de Grondwet, maar wetsschendingen insluit, waaromtrent het onderdee! geen wetsbepalingen vermeldt;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest weliswaar samenvattend zegt dat « uit
het geheel der (andere) overgelegde
stukken en uit de conclusies van (eiser) (blijkt dat) volgende juridische
verhouding tot stand is gekomen »,
maar daarmee niet zegt dat de persoonlijke verbintenis van eiser blijkt
uit zijn conclusie;
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Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel
geheel berust op de stelling dat verweerster als overnemer geen derde
is ten aanzien van de gecedeerde
schuldenaar, eiser, zodat deze haar
in het onderwerpelijke geschil onder
meer kan tegenwerpen dat de lening niet tot stand is gekomen bij
gebrek aan afgifte van de geleende
zaak;
Overwegende dat de overnemer
van de vorderingen uit een geheel of
gedeeltelijk geveinsde overeenkomst
een derde is ten aanzien van de onderliggende overeenkomsten of bedingen die hem onbekend waren (de
« tegenbrief »); dat zodanige derde,
met name ingevolge artikel 1321 van
het Burgerlijk Wetboek, zich hetzij
op de zichtbare, hetzij op de verborgen onderliggende overeenkomst
kan beroepen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : in de zichtbare maar geveinsde overeenkomst, die op 10 oktober 1978 tussen eiser, de N.V.
Trendy Belgium en de N.V. ProjektOntwikkeling Mesterom werd opgesteld, een lening van vier miljoen
frank, aan eiser toegestaan door de
N.V. Trendy Belgium, werd gesimuleerd; verweerster, als overneemster
van de vorderingen uit de voormelde overeenkomst, zich tegen eiser
op die overeenkomst beroept;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat het arrest, zonder
schending van de artikelen 1321,
1875, 1892 en 1902 van het Burgerlijk Wetboek noch van de overige
aangewezen artikelen van dat wethoek, wettig beslist dat verweerster
zich, als grondslag van haar vordering, kan beroepen op de << bekendgemaakte wilsovereenstemming van
lening van 4.000.000 frank door (eiser) persoonlijk », en dat << het feit
of deze lening in werkelijkheid geschiedde, irrelevant is opzichtens
(verweerster) »;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Bii.tzler en
Simont.

Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 28 oktober 1987, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 764, eerste lid, 10°, en 780, eerste
lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest is uitgesproken zonder voorafgaand advies van het openbaar ministerie, althans daarvan geen
melding maakt,
terwijl het advies en de vermelding ervan door de aangewezen wetsbepalingen
opgelegd zijn :
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14 december 1987

KAMER -

1° OPENBAAR MINISTERIE -

BELASTINGZAKEN - MEDEDEELBARE ZAKEN SUCCESSIERECHTEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BELASTINGZAKEN - VERMELDINGEN - ADVIES
VAN HET OPENBAAR MINI STERlE - SUCCESSIERECHTEN.

1° De vordering tot bepaling van de

schulden die van het actief van een
nalatenschap moeten worden afgetrokken voor de berekening van de successierechten, moet verplicht worden medegedeeld aan het openbaar ministerie
(1). (Art. 764, eerste lid, 10°, Ger.W.)
2° Het arrest dat uitspraak doet over een

vordering tot bepaling van de schulden
die van het actief van een nalatenschap moeten worden afgetrokken
voor de berekening van de successierechten, moet op straffe van nietigheid
de vermelding van het advies van het
openbaar ministerie bevatten (2).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BALLIU)
ARREST

(A.R. nr. 5482)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 april 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) en {2) Zie
(A.C., 1980-81, 370).

Cass.,

28

nov

1980

Overwegende dat het arrest, bij
bevestiging van twee beroepen vonnissen, beslist dat een bepaalde
schuld tot het passief van de nalatenschap van wijlen Paul Van Den
Ostende behoort en dat daarmee rekening moet worden gehouden bij
de berekening van de successierechten;
Overwegende dat, krachtens artikel 764, eerste lid, aanhef en sub
10°, van het Gerechtelijk Wetboek,
de vorderingen inzake belastingen,
uitgenomen voor de vrederechter, op
straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie moeten worden medegedeeld; dat, krachtens artikel
780, eerste lid, 4°, van hetzelfde wethoek, het vonnis op straffe van nietigheid de vermelding moet bevatten
van het advies van het openbaar ministerie; dat deze regels toepasselijk
zijn zowel in hoger beroep als in
eerste aanleg;
Overwegende dat de vordering tot
bepaling van de schulden die van
het actief van een nalatenschap
moeten worden afgetrokken voor de
berekening van de successierechten,
een vordering inzake belastingen is;
dat de evengenoemde wetsbepalingen op zodanige vordering toepasselijk zijn;
Overwegende dat het arrest geen
melding maakt van het advies van
het openbaar ministerie; dat uit
geen enkel stuk waarop het hof vermag acht te slaan, blljkt dat het
openbaar ministerie advies heeft
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uitgebracht; dat het arrest derhalve de genoemde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

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

werkgever terug te vorderen (1). (Artt.
50, 58, § 1, 3°, 59, 4°, en 60 Arbeidsonge-

vallenwet.)

2o en 3° Art. 68 Arbeidsongevallenwet,
volgens hetwelk de kosten van alle
vorderingen gegrond op deze wet ten
Jaste van de verzekeraar vallen, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op geschilJen tussen de werkgever en het Fonds
voor Arbeidsongevallen over de vordering van deze laatste tot terugbetaling
van vergoedingen (2}. (Impliciet.)
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
T. TRADES P.V.B.A.)
ARREST

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

1° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN VERHAAL - NIET VERZEKERDE WERKGEVER.

2° ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLEGING - KOSTEN - GESCH!L TUSSEN DE
WERKGEVER EN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - VORDERING TOT TERUGBETALING VAN VERGOEDINGEN.

3° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN SOCIAAL PROCESRECHT - ARGESCHIL TUSSEN DE
BEIDSONGEVAL WERKGEVER EN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - VORDERING TOT TERUGBETALING VAN VERGOEDINGEN.

l o Het Fonds voor Arbeidsongevallen is

geen verzekeraar van de werkgever
die geen verzekering heeft aangegaan
bij een verzekeringsinstelling en om
die reden bij het Fonds is aangesloten
en bijdragen betaalt; het Fonds is derhalve gerechtigd de uitbetaalde arbeidsongevall<mvergoedingen van die

(A.R. nr. 5828)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1986
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 50, 58, § 1, 3°, en 60, inzonderheid eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, voor zoveel
nodig van de artikelen 49 en 59, 4°, van
dezelfde Arbeidsongevallenwet, het eerste aangevuld bij koninklijk besluit
nr. 18 van 6 december 1978, het tweede
vervangen bij de wet van 24 december
1976, en van artikel 59 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971,
doordat het arbeidshof, na te hebben
aangenomen dat de verzekeringspolis
« arbeidsongevallen » gesloten tussen de
werkgever (verweerster) en de verzekeringsmaatschappij A.G. Securitas-A.G.
van 1830, op 2 januari 1980 met terugwerkende kracht tot 1 juli 1977 met wederzijds akkoord vernietigd werd, zodat
de arbeider De Decker op het ogenblik
van het ongeval niet verzekerd was bij
deze maatschappij, en eiser gehouden
was de uitkeringen toe te kennen, bepaald in de Arbeidsongevallenwet, met

1-----------------(1) Zie Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 215,
biz. 154-158.
(2) Zie Cass., 9 april 1984, A.R. nrs. 3964 en
4108 (A.C, 1938-84, nr 4:17), en 18 mei 1987,
A.R. nr 5647 (A.C., 1986-87, nr 550).
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betrekking tot de vordering van eiser tegen de werkgever oordeelt : « Overeenkomstig artikel 50 van de Arbeidsongevallenwet is de wetgever die geen verzekering heeft afgesloten, ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, volgens de regels bepaald door de
Koning, na advies van het beheerscomite
van dit Fonds. Overeenkomstig artikel
58, § 1, 3°, van dezelfde wet is het Fonds
gehouden tot schadeloosstelling inzake
de arbeidsongevallen overeenkomstig de
bepalingen van deze wet, wanneer de
werkgever geen verzekering heeft aangegaan. In casu had de p.v.b.a. Trades, gelet op de vernietiging van de polis hoger
genoemd, geen verzekering tegen arbeidsongevallen aangegaan bij het in
dienst nemen van de werknemer De
Decker Frank op 1 februari 1981. In casu
is het Fonds voor Arbeidsongevallen aldus krachtens de wet gehouden de arbeidsongevallenvergoedingen te betalen
wegens de schade veroorzaakt door het
arbeidsongeval, aan deze arbeider op 21
mei 1983 overkomen. Wanneer het Fonds
voor Arbeidsongevallen in dergelijke omstandigheden schadeloosstelling toekent,
verhaalt het op de in gebreke zijnde
werkgever de gedane uitkeringen (art.
60, lid 1, Arbeidsongevallenwet), onder
voorbehoud evenwel dat het geheel of
gedeeltelijk kan afzien van dit verhaal
(id. lid 3). Uit de bovenvermelde wetsbepalingen volgt dat het Fonds voor Arbeidsongevallen alsdan optreedt als een
"waarborgfonds " dat gehouden is tot
schadeloosstelling in geval van niet-verzekering door de werkgever, zonder dat
als tegenprestatie hiervoor door de werkgever "bijdrage-premies" moeten zijn
betaald. Als tegenprestatie voor deze
schadeloosstelling in deze omstandigheden wordt immers alsdan aan het Fonds
een verhaal toegekend tegen de niet verzekerde werkgever, tot terugbetaling van
de gedane uitkeringen (art. 60-1° Arbeidsongevallenwet) >>; het arbeidshof echter
vaststelt : « In casu deed het Fonds voor
Arbeidsongevallen echter veel meer dan
dat en dit onderstreept reeds het ongerijmde van zijn huidige stelling, waar
het een geldige verzekering tussen de
N.V. Securitas A.G. en de werkgever
blijft voorhouden. Nadat het Fonds,
evenals de ambtenaren trouwens belast
met het toezicht overeenkomstig artikel
58 van het koninklijk besluit van 21 december 1971, blijkbaar in gebreke is gebleven om te reageren, na de verwittiging door de verzekeraar hem op 4
januari 1981 ter kennis gebracht, sluit
het zelf de p.v.b.a. Trades als werkgever,
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met terugwerkende kracht tot 1 juli 1977
(datum van de vernietiging van de polis)
bij zijn diensten aan tegen betaling van
een totaal bedrag aan "bijdrage-premies " van 390.299 frank voor de periode
lopende vanaf 1 juli 1977 tot en met 16
juni 1983 (brief Fonds d.d. 7.2.1984), aansluiting welke aldus aanvaard werd door
de werkgever om, zoals hij zelf verklaart, zijn "rechten te vrijwaren" (cf.
akte H.B.). Door slechts op 7 februari
1984 met terugwerkende kracht tot 1 juli
1977, met miskenning van artikel 69,
laatste lid, van de Arbeidsongevallenwet,
de werkgever aan te sluiten, met akkoord van deze werkgever, beging het
Fonds een fout en trad het niet meer op
als waarborgfonds, doch trad het buiten
zijn wettelijke opdracht, als verzekeraar,
in de plaats van de vroegere verzekeraar, van wie de polis juist vanaf 1 juli
1977 had opgehouden uitwerking te hebben >>; het arbeidshof besluit : « Het
Fonds voor Arbeidsongevallen kan dan
ook hierdoor niet enerzijds bijdragen
vorderen vanaf 1 juli 1977 tot betaling
van verzekering van de arbeidsongevallenrisico's vanaf deze datum, en anderzijds tegelijkertijd aanspraak maken op
de terugbetaling van de vergoedingen
welke het zal betaald hebben wegens
niet-verzekering voor dezelfde periode.
De aansluiting met terugwerkende
kracht tot 1977, hetzij zes jaar terug, kan
dan ook niet worden aangezien als een
ambtshalve aansluiting in de zin van artikel 59 van het koninklijk besluit van 21
maart (lees : december) 1971, zodat (verweerster) terecht stelt dat, nu zij geldig
verzekerd was bij het Fonds sinds 1977,
zij niet als in gebreke kan worden beschouwd in de zin van artikel 60 van de
Arbeidsongevallenwet >>; het arbeidshof
aldus eisers vordering tegen (verweerster) afwijst,
terwijl, overeenkomstig artikel 49 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, de werkgever verplicht is een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan
bij een daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of
bij een gemachtigde gemeenschappelijke
verzekeringskas, die alle bij de artikelen
7 en 8 van de wet bedoelde risico's moet
dekken; het Fonds voor Arbeidsongevallen overeenkomstig artikel 58, § 1, 3°, van
dezelfde wet tot taak heeft schadeloosstelling toe te kennen overeenkomstig de
bepalingen van de wet, wanneer de
werkgever geen verzekering heeft aangegaan, als bepaald in artikel 49, of wanneer de verzekeraar in gebreke blijft; het
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arbeidshof vaststelt dat de verzekerings- werkgever wordt getroffen door een arpolis die de werkgever in uitvoering van beidsongeval, het Fonds gehouden is uitdeze wettelijke verplichting had aange- keringen toe te kennen, als bedoeld in
gaan, in akkoord met de verzekeraar op de Arbeidsongevallenwet, en het Fonds
2 januari 1980 met retro-activiteit tot 1 deze uitkeringen kan verhalen op de najuli 1977 was << vernietigd »; de omstan- latige werkgever, ook al betaalt deze, indigheid dat verweerster vanaf 1 juli 1977 gevolge zijn ambtshalve aansluiting, bijgeen verzekering meer had afgesloten bij
dragen; het arbeidshof derhalve, door te
een gemachtigde verzekeringmaatschapoordelen dat de aansluiting met terugpij, als opgelegd door artikel 49 van de werkende kracht tot 1 juli 1977 niet als
Arbeidsongevallenwet, derhalve tot ge- een ambtshalve aansluiting kon worden
volg had, enerzijds, dat het Fonds voor aangezien, en dat het Fonds voor ArArbeidsongevallen werd veroordeeld tot beidsongevallen niet en bijdragen kon
toekenning van de door de wet bepaalde vorderen, voor de periode tijdens welke
de werkgever in gebreke bleef een verzetegemoetkomingen aan de heer De
Decker, werknemer van verweerster, die keringsovereenkomst af te sluiten, en tehet slachtoffer was geworden van een ar- gelijkertijd de vergoedingen die het aan
beidsongeval op 21 mei 1983; anderzijds, het slachtoffer verleende, kon terugvordat de werkgever ambtshalve bij het deren van de werkgever, de in het midFonds diende te worden aangesloten, als del vermelde wetsbepalingen schendt:
opgelegd door artikel 50 van de Arbeidsongevallenwet en door artikel 59 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971;
Overwegende dat, krachtens artien de werkgever dan ook de wettelijk
kel 50 van de Arbeidsongevallenwet,
bepaalde « bijdragen » diende te betalen,
de werkgever die geen verzekering
als bepaald in het genoemde artikel 59
van het koninklijk besluit van 21 decemheeft gesloten, ambtshalve aangeslober 1971, en die tot doe! hebben het ten is bij eiser; dat die werkgever
Fonds voor Arbeidsongevallen inkomsten
alsdan, krachtens artikel 59 van het
te verschaffen als bepaald in artikel 59,
in het middel aangewezen konink4°, van de Arbeidsongevallenwet; en ten
lijk besluit van 21 december 1971,
slotte dat het Fonds voor Arbeidsongeeen jaarlijkse forfaitair vastgestelde
vallen de vergoedingen, die het betaalde
bijdrage verschuldigd is;
of zou dienen te betalen met toepassing
van artikel 58, § 1, 3', van de ArbeidsonDat eiser, ingevolge ambtshalve
gevallenwet, kon verhalen op de in geaansluiting van een niet verzekerde
breke zijnde werkgever, dat wil zeggen werkgever en betaling van bijdrade werkgever die naliet een door artikel
49 van de Arbeidsongevallenwet bedoel- gen door deze, in geen geval als
diens verzekeraar kan worden aande overeenkomst bij een gemachtigde
verzekeringsmaatschappij te sluiten; het gemerkt;
Fonds voor Arbeidsongevallen immers,
Dat het middel gegrond is;
bij het in gebreke blijven van de werkgever om een wettelijk vereiste verzekeringsovereenkomst te sluiten, client op te
treden als « waarborgfonds "• en de omstandigheid dat door de nalatigheid van
de werkgever een ambtshalve aansluiting diende te worden opgelegd, met de
eraan verbonden verplichting tot het beOm die redenen, vernietigt het betalen van bijdragen, niet tot gevolg heeft
streden arrest in zoverre het de vordat het Fonds als « verzekeraar » zou optreden, en het niet gerechtigd zou zijn de
dering van eiser tegen verweerster
uitkeringen, verleend met toepassing van
als ongegrond afwij st en eiser in de
artikel 58, § 1, 3°, van de Arbeidsongevalkosten veroordeelt; beveelt dat van
lenwet, van de nalatige werkgever terug
dit arrest melding zal worden gete vorderen; de nalatigheid van de werkmaakt op de kant van het gedeeltegever derhalve niet aileen tot gevolg
lijk
vernietigde arrest; verklaart dit
heeft dat deze werkgever ambtshalve
arrest bindend voor Frank De
client te worden aangesloten bij het
Decker en de N.V. A.G. SecuritasFonds voor Arbeidsongevallen en bijdragen dient te betalen, doch ook dat, wan- A.G. van 1830; houdt de kosten aan
neer een werknemer van deze nalatige
en laat de beslissing daaromtrent
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aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
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toekenning of afwijzing van een recht
kunnen leiden,

14 december 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en van Heeke.

doordat het arrest, na vastgesteld of
althans niet betwist te hebben dat de bestaansmiddelen van verweerder te hoog
liggen om hem een recht op tegemoetkomingen te geven, desondanks bij bevestiging van het vonnis van de arbeidsrechtbank een deskundige aanstelt om de
graad van arbeidsongeschiktheid van
verweerder vast te stellen,

Nr. 229

terwijl de bestaansmiddelen van verweerder tot gevolg hebben dat hij geen
recht op enige tegemoetkoming kan inroepen, zodat een onderzoek naar zijn
arbeidsongeschiktheid zonder voorwerp
is daar het niet tot toekenning van het
betwiste recht op tegemoetkoming kan
leiden:

3'

KAMER -

14 december 1987

MINDER-VALIDEN -

TEGEMOETKOMINGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - DESTE HOGE BEKUNDIGENONDERZOEK STAANSMIDDELEN.

Wanneer de minder-valide geen aanspraak op tegemoetkomingen heeft
omdat zifn bestaansmiddelen te hoog
zijn heeft een deskundigenonderzoek
naa~ de graad van arbeidsongeschiktheid geen reden van bestaan. (Art. 4,
5o Minder-validenwet Tegemoetkoming~n 1969.) (1)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE VOORZORG T. JOASSIN)

ARREST

(A.R. nr. 5881)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1985
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1, 4, 5', en 15, derde lid,
van de wet van 27 juni 1969 betreffende
het toekennen van tegemoetkomingen
aan de mind.er-validen en van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechters tot
opdracht hebben betwistingen over rechten te beslechten en niet theoretische
vraagstukken op te lassen die niet tot
(1) Deze wet is thans vervangen door de wet
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerders aanvraag om
tegemoetkomingen bij administratieve beslissing werd afgewezen,
met toepassing van artikel 4, 5°, van
de wet van 27 juni 1969 wegens te
hoge bestaansmiddelen wat de gewone tegemoetkoming voor een gehuwde met een arbeidsongeschiktheid van 65 % betreft, en met
toepassing van artikel 43bis van het
koninklijk besluit van 17 november
1969 wat de tegemoetkoming voor
hulp aan derden betreft; dat de eerste rechter een deskundige benoemde met opdracht de graad van arbeidsongeschiktheid te bepalen;
Overwegende dat het arbeidshof
het verweer van eiser verwerpt
waarbij deze betoogde dat een deskundigenonderzoek geen reden van
bestaan heeft omdat aan verweerder, welke ook zijn arbeidsongeschiktheid moge zijn, gelet op zijn
bestaansmiddelen geen tegemoetkomingen kunnen worden toegekend;
Overwegende dat, voor de toekenning van de litigieuze tegemoetkomingen, ingevolge artikel 4, 5°, van
de wet van 27 juni 1969 vereist is
dat de minder-valide geen bestaansmiddelen heeft waarvan het bedrag
de perken overschrijdt welke door
de -Koning zijn vastgesteld; dat
zulks meebrengt dat, wanneer de
bestaansmiddelen, hoe hoog de
graad van arbeidsongeschiktheid
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van de minder-valide ook zij, hoven
de gestelde perken uitgaan, een deskundigenonderzoek naar de graad
van arbeidsongeschiktheid geen reden van bestaan heeft;
Dat het arrest, door het beroepen
vonnis te bevestigen, op grand dat,
zelfs in de veronderstelling dat de
bestaansmiddelen te hoog liggen,
« aan de minder-valide het recht
niet kan worden ontzegd om zijn
arbeidsongeschiktheid ten aanzien
van de administratie te betwisten en
aan de arbeidsgerechten om een geneesheer-deskundige aan te stellen », artikel 4 van de wet van 27 juni 1969 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

te erkennen, blijft verplicht de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit van de getroffene binnen de
voorgeschreven termijn te verwittigen,
ook wanneer de getroffene zelf zijn
verzekeringsinstelling heeft verwittigd
(1). (Art. 63, § 2, Arbeidsongevallenwet.)
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. LANDSBOND
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 5911)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1986 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 63 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet,

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; verwij st de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
14 december 1987 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. van Heeke.
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ARBEIDSONGEVAL-

doordat het arrest het hager beroep
van eiseres ongegrond verklaart en, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van de som van 56.880 frank,
op de volgende gronden : « Overeenkomstig artikel 63, § 2 (van de Arbeidsongevallenwet), zoals gewijzigd bij koninklijk
besluit van 6 december 1978, is de verzekeraar die weigert het ongeval als een
arbeidsongeval te erkennen, gehouden,
binnen de twee weken die volgen op de
ontvangst van de verklaring, de verzekeringsinstelling te verwittigen waarbij de
getroffene aangesloten is of waar hij is
ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. In casu
was (eiseres), als verzekeraar-wet, gehouden binnen de veertien dagen vanaf
de aangifte van het ongeval de ziekteverzekeringsinstelling te verwittigen. (Eiseres) ontving de aangifte op 22 januari
1982 en verwittigde de ziekteverzekeringsinstelling slechts op 10 februari
1982 (... ), hetzij buiten de wettelijke termijn. Bedoelde verplichting is zelfs strafbaar overeenkomstig artikel 91, 3°, van
de Arbeidsongevallenwet, zodat (eiseres)
er niet kan van vrijgesteld worden door
het feit dat getroffene zelf zijn verzekeringsinstelling zou hebben verwittigd.
Deze termijn van 14 dagen begint te lo-

RECHTSPLEGINGVERWITTIG!NG VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING INZAKE ZIEKTE EN INVALIDITEIT
- VERWITTIGING DOOR DE GETROFFENE.

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

De arbeidsongevallenverzekeraar die
weigert het ongeval als arbeidsongeval

(1) Zie Cass., 27 feb. 1984, A.R. nr. 4166
(A.C, 1983-84, nr. 357), 3 maart 1986, A.R.
nrs. 7333 en 7340 (A.C, 1985-86, nr. 420).
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pen, niet vanaf het ogenblik waarop de
verzekeraar een " beslissing " van twijfel
of verwerping genomen heeft, doch vana£ de ontvangst van de verklaring van
het ongeval (... ), zoniet zou de verzekeraar-wet de aanvang van de termijn van
verwittiging op een !outer willekeurig
tijdstip kunnen doen ingaan, hetgeen de
wettelijke verplichting tot een dode letter zou herleiden »,

terwijl, eerste onderdeel, de in artikel
63 van de Arbeidsongevallenwet aan de
arbeidsongevallenverzekeraar opgelegde
verplichting om, ingeval hij weigert het
ongeval als een arbeidsongeval te erkennen, de verzekeringsinstelling waarbij de
getroffene is aangesloten of ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen
ziekte en invaliditeit, binnen de twee weken die volgen op de ontvangst van de
verklaring van het arbeidsongeval te verwittigen, slechts tot doe! heeft de eventuele rechten van het slachtoffer ten
aanzien van de ziekte- en invaliditeitswetgeving te beschermen; uit deze ratio
legis volgt dat, zoals eiseres in haar conclusie in hoger beroep deed gelden, wanneer het slachtoffer zelf het ongeval tijdig heeft aangegeven bij zijn verzekeringsinstelling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, de arbeidsongevallenverzekeraar ontslagen is van de verplichting zijn weigering het arbeidsongeval te
aanvaarden aan die verzekeringsinstelling mee te delen, althans in dat geval
niet gehouden is, indien hij nalaat die
verklaring tijdig te doen, de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid bepaald door de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit vanaf het begin
van de arbeidsongeschiktheid tot en met
de dag van de verklaring te betalen, nu
in die hypothese de rechten van het
slachtoffer op vergoeding in het stelsel
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering door het feit van zijn aangifte veilig gesteld zijn; het arrest derhalve,
door te beslissen dat « het feit dat getroffene zelf zijn verzekeringsinstelling zou
hebben verwittigd "• eiseres niet kon
vrijstellen van de verplichting de verzekeringsinstelling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering te verwittigen binnen
de veertien dagen na de aangifte van het
arbeidsongeval, althans dat die omstandigheid geen afbreuk deed aan de verplichting van de arbeidsongevallenverzekeraar die de verklaring niet tijdig deed,
tot betaling van de bedoelde vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, niet
wettelijk verantwoord is (schending van
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artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet)
noch regelmatig gemotiveerd is (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in artikel 63,
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet
aan de arbeidsongevallenverzekeraar opgelegde verplichting om binnen de gestelde termijn de verzekeringsinstelling van de getroffene op
de hoogte te brengen, weliswaar
slechts bedoelt de eventuele rechten
van de getroffene in het kader van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering te beschermen; dat het derde
lid van die bepaling echter die bescherming regelt door de uitkeringen welke krachtens de ziekte- en
invaliteitsverzekering aan de getroffene toekomen, ten laste te leggen
van de arbeidsongevallenverzekeraar ingeval deze niet tijdig de voorgeschreven kennisgeving heeft gedaan; dat de verzekeringsinstelling,
indien ze in zo'n geval uitkeringen
heeft verricht, zich tegen de verzekeraar kan richten overeenkomstig
artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963; dat derhalve de
verplichting van kennisgeving met
de daaraan verbonden sanctie niet
wordt opgeheven door de omstandigheid dat de getroffene zijn verzeke··
ringsinstelling op de hoogte heeft
gebracht;

Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
14 december 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.
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(VAN AERDE T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)

Nr. 231
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ARREST

(A.R. nr. 5916)

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BESLISSING - ONTZEGGING OF BEPERKING VAN !-lET RECHT VERHOOR VAN DE WERKLOZE.

2° RECHTSBEGINSELEN

NE) -

(ALGEME-

BEGRIP.

3° RECHT VAN VERDEDIGING KENNING
LING.

-

BEGRIP -

MISBESTUURSHANDE-

4° RECHTEN VAN DE MENS -

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

1o Oproeping en verhoor van de werkloze alvorens zijn recht op werkloosheidsuitkering wordt ontzegd of beperkt, behoeven niet te worden verricht door dezelfde persoon als degene
die de beslissing neemt (1). (Art. 174,
eerste lid, Werklooheidsbesluit.)
2° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens heiwelk een vonnis
moet worden uitgesproken door dezelfde rechter als degene die de zaak
heeft gehoord.
3° Geen miskenning van het recht van
verdediging valt af te Jeiden uit de enkele omstandigheid dat een administratieve beslissing tot ontzegging of beperking van het recht op werkloosheidsuitkering wordt genomen door
een andere ambtenaar dan degene die
de werkloze heeft gehoord (2).
4o Art. 6.1 Eumpees Verdrag Rechten
van de Mens is niet toepasselijk op
een administratieve procedure die Jeidt
;;at een overheidsbeslissing welke voor
de rechter kan worden aangevochten.
(1) Zie Cass., 7 feb. 1983, A.R. nr. 3731
(A.C., 1982-83, nr. 322), 10 sept. 1984, A.R.
nr. 4337 (A.C., 1984-85, nr. 22), 24 maart 1986,
A.R. nr. 5090 (A.C., 1985-86, nr. 466).
(2) Zie Cass., 2 feb. 1987, A.R. nr. 5492
(A.C., 1986-87, nr. 319) met cone!. O.M.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1986 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend
op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 2, 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
1, 7°, 172, eerste lid, en 174, eerste tot
derde lid, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd
bij koninklijk besluit van 6 oktober 1978,
van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel dat een vonnis
wordt uitgesproken door dezelfde rechter
die de zaak gehoord heeft,
doordat het arrest het door eiseres ingestelde beroep tegen de beslissing inzake werkloosheidsuitkeringen, haar op 24
juli 1984 door verweerder betekend, ongegrond verklaart op de volgende granden: het wordt « niet ontkend dat er een
toewijzing van bevoegdheid is door de
administrateur-generaal aan de heer J.
Van Oost, bestuurssecretaris (... ), op
grond van artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963. Wat
betreft het feit dat de uitnodiging van
een verhoor werd ondertekend door (... )
J. Van Oost, bestuurssecretaris, dient
vooreerst gesteld dat het arrest van het
Hof van Cassatie d.d. 10 september 1984
(... ) stelt dat de administratieve beslissing dient genomen door de inspecteur
van hetzelfde gewestelijk bureau dat
heeft uitgenodigd voor het verhoor en
waar het verhoor heeft plaatsgehad. Derhalve wanneer het verhoor heeft plaatsgehad in het gewestelijk bureau A, en de
beslissing werd genomen door de inspecteur van ·het gewestelijk bureau B,
dan is deze laatste beslissing nietig. Dit
houdt echter geenszins in dat het de inspecteur is van het gewestelijk bureau
zelf die moet onderhoren. Immers, artikel 174 van het koninklijk besluit d.d. 20
december 1963 stelt enkel dat alvorens
een beslissing te nemen, waarbij het
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recht op uitkeringen wordt ontzegd of
beperkt, de inspecteur de werkloze
oproept om te onderhoren. Hieruit kan
aileen worden afgeleid dat het de inspecteur is die moet uitnodigen voor het
verhoor, omdat hij moet beslissing of er
een onderhoor zal plaatshebben. Uit die
tekst kan men zeker niet afleiden dat de
inspecteur zelf het onderhoor moet doen.
Derhalve dient, in functie van het artikel
174 voornoemd, de inspecteur de uitnodiging voor het verhoor te ondertekenen of
de ambtenaar die bij toewijzing van
machten door de administrateur-generaal (... ) hiertoe bevoegd is. De heer J.
Van Oost, die de uitnodiging ondertekende, had hiertoe de bevoegdheid. Voor het
overige mocht een ambtenaar het onderhoar doen, waartegen geen enkele tekst
zich verzet. Het onderhoor en de beslissing zijn derhalve rechtsgeldig "•

terwijl, eerste onderdeel, de beslissing
van het gewestelijk bureau van de Rijksdienst, die uitgesproken werd door de
heer L. Bostyn, alhoewel de oproeping
tot verschijning en het verhoor van eiseres door een andere ambtenaar, de heer
J. Van Oost, verricht werden, nietig is;
immers, de oproep en het verhoor, die
aan de beslissing van het gewestelijk bureau moeten voorafgaan, door dezelfde
ambtenaar moeten verricht worden als
degene die de beslissing neemt; het feit
dat de twee ambtenaren, die ter zake
zijn opgetreden, tot een zelfde gewestelijk bureau behoren, aan dit vereiste
geen afbreuk doet (schending van de artikelen 1, 7°, 172, eerste lid, en 17 4, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963);
tweede onderdeel, het feit dat eiseres
niet verhoord werd door de ambtenaar
die de sanctie te haren laste heeft uitgesproken, het recht van verdediging van
eiseres miskent; immers, deze procedure
voor het gewestelijk bureau hoofdzakelijk mondeling is en tot zware sancties
kan leiden, zodat de vrijwaring van de
rechtmatige belangen van eiseres identiteit van verhorende en beslissende ambtenaar vereist (schending van artikel 6.1
van de Conventie van 4 november 1950
en van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging); eveneens het
algemeen rechtsprincipe volgens hetwelk
een vonnis of beslissing in betwiste zaken wordt uitgesproken door de rechter
of ambtenaar die de zaak zelf gehoord
heeft, miskend wordt (schending van de
artikelen 2, 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel dat het vonnis wordt uit-
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gesproken door de rechter die de zaak
gehoord heeft) :

Overwegende dat de toepasselijke
bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid luiden als volgt : artikel
172 : << De inspecteur in wiens
ambtsgebied de werkloze verblijft,
neemt aile beslissingen over toekenning, beperking of ontzegging van
het recht op werkloosheid >>; artikel
17 4, eerste lid : << Alvorens een beslissing te nemen, waarbij het recht
op uitkering wordt ontzegd of beperkt, roept de inspecteur de werkloze op om hem te horen »; artikel 1,
aanhef en 7o: << Voor de toepassing
van dit besluit wordt verstaan onder
de inspecteur: de gewestelijke werkloosheidsinspecteur of de ambtenaar
die door de administrateur-generaal
van de Rijksdienst is aangewezen »;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de
oproeping en het verhoor werden
verricht door de ambtenaar bedoeld
in artikel 1, aanhef en sub 't, van
het Werkloosheidsbesluit, en dat de
beslissing werd genomen door de
gewestelijke
werkloosheidsinspecteur van hetzelfde ambtsgebied;
Overwegende dat uit de eerder
aangehaalde wettelijke bepalingen
niet kan worden afgeleid dat oproeping en verhoor moeten worden verricht door dezelfde persoon die de
beslissing neemt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk een
vonnis moet worden uitgesproken
door dezelfde rechter die de zaak
gehoord heeft, niet bestaat;
Overwegende dat artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing kan vinden op de onderwerpelijke administratieve procedure;
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Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de bestreden beslissing werd genomen door een andere ambtenaar dan degene die eiser mondeling heeft gehoord, geen
miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid;
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet toepasselijk
is op een administratieve procedure
die leidt tot een overheidsbeslissing
welke voor de rechter kan worden
aangevochten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
14 december 1987 - 3' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Simont.
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WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING - JONGE WERKNEMERS - BUITENLANDSE WERKNEMERS MAROKKANEN.

Jonge Marokkaanse werknemers die
hun studie beeindigd hebben, kunnen
geen aanspraak maken op de hoedanigheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkering met toepassing van art.
124 Werkloosheidsbesluit (1). (Artt. 1,
(1) Cass., 16 dec. 1985, A.R. nr. 4863
(A.C., 1985-86, nr. 261) met concl. O.M. Zie oak
Cass., 23 feb. 1987, A.R. nr. 7643 (A.C., 1986-87,
nr. 372).

2, § 1.2, f, en 36 Sociale-Zekerheidsverdrag 24 juni 1968 met Marokko; art.
125 Werkloosheidsbesluit.)
{RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. LAHLOU)
ARREST

(A.R. nr. 5921)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1985 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 124 en 125 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd, wat artikel 124 betreft, door de
koninklijke besluiten van 3 oktober 1968
en 22 november 1976 en, wat artikel 125
betreft, door het koninklijk besluit van 5
november 1965, van de artikelen 1, 2 en
36, inzonderheid tweede lid, van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie
en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd door het enig artikel van de wet
van 20 juli 1970 (en voor zoveel nodig
schending van dit enig artikel), voor zoveel nodig van de administratieve schikking van 11 september 1972 betreffende
de toepassingsmodaliteiten van het A!gemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en
het Koninkrijk Marokko, en van artikel
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder, geboren op 28
september 1964, van Marokkaanse nationaliteit, in Belgie verblijft sedert 4 september 1974, studies met volledig leerplan heeft beeindigd op 30 juni 1982, en
in het bezit is van een diploma afgeleverd door een Belgische erkende inrichting, beslist dat verweerder na een
wachttijd van 150 dagen de voorwaarden
van artikel 121 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 vervulde, dientengevolge de administratieve beslissing vernietigt waarbij verweerder niet
op werkloosheidsuitkeringen gerechtigd
werd verklaard omdat hij niet voldeed
aan de voorwaarden van genoemd artikel 124; het arrest daartoe steunt op de
volgende gronden : « In tegenstelling met
de stelling van (eiser) is artikel 125 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 slechts toepasselijk voor vreemde-
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lingen die niet in regel zijn met de voorschriften op onder andere de verblijfsvergunning of arbeidsvergunning, hetgeen in casu niet betwist wordt; ook is
de bepaling dat artikel 124 slechts toepasselijk is binnen de grenzen van een
internationale overeenkomst, hier terzake niet dienend, daar het om een schoolverlater gaat die studies met een volledig
leerplan in Belgie heeft gevolgd en bijgevolg aileen ressorteert onder de Belgische wetgeving; de werkloosheidsreglementering maakt immers geen onderscheid tussen Belgische en vreemde
onderdanen; het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen
Belgie en Marokko, bekrachtigd bij de
wet van 20 juli 1970, schrijft trouwens
voor dat de Marokkaanse werknemer
qua sociale zekerheid dezelfde voordelen
geniet als de Belgische onderdanen "•
terwijl, naar luid van het eerste lid
van artikel 125 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, de
vreemde en staatloze werknemers aileen
aanspraak hebben op werkloosheidsuitkering voor zover zij voldoen aan de wetgeving op de vreemdelingen, en de artikelen 121, § 1, derde lid, en 124 aileen
toepasselijk zijn bi:onen de grenzen van
een internationale overeenkomst; deze
bepaling aldus onderscheid maakt tussen
werknemers van Belgische en van
vreemde nationaliteit, de toepasselijkheid van de werkloosheidsreglementering op laatstgenoemde werknemers afhankelijk maakt van bepaalde voorwaarden en daarenboven artikel 124 van
genoemd koninklijk besluit aileen toepasselijk verklaart binnen de grenzen
van een internationale overeenkomst;
het arrest derhalve ten onrechte beweert
dat de Belgische werkloosheidsreglementering geen onderscheid maakt tussen
Belgische en vreemde onderdanen en dat
artikel 125 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 slechts toepasselijk is
op vreemdelingen die niet in regel zijn
met de vreemdelingenreglementering
(schending van artikel 125 van het koninklijk besluit van 20 december 1963);
uit het voorgaande blijkt dat het arrest
eveneens ten onrechte stelt dat de bepaling dat artikel 124 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 steeds toepasselijk is binnen de grenzen van een
internationale overeenkomst, hier ter zake niet dienend is; artikel 125 van genoemd koninklijk besluit immers uitdrukkelijk stelt dat artikel 124 van
hetzelfde koninklijk besluit op vreemde
werknemers slechts toepasselijk is bin-
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nen de grenzen van een internationale
overeenkomst, en daarbij geen onderscheid maakt tussen vreemde werknemers die wel en die niet studies met volledig leerplan in Belgie hebben gevolgd,
zodat de door het arrest geviseerde bepaling van artikel 125 van het koninklijk
besluit wel degelijk dienend is voor het
geval van verweerder, wiens hoedanigheid van vreemde jonge werknemer door
het arrest wordt vastgesteld (schending
van de artikelen 124 en 125 van het koninklijk besluit van 20 december 1963);
de overweging van het arrest dat, krachtens het Algemeen Verdrag betreffende
de sociale zekerheid tussen Belgie en
Marokko, de Marokkaanse werknemer
qua sociale zekerheid dezelfde voordelen
geniet als de Belgische onderdanen, wettelijke grondslag mist, aangezien de regels van artikel 36 van genoemd verdrag,
dat de voorwaarden vastlegt waaronder
de werknemers van een van de verdragsluitende Ianden in het andere land
op werkloosheidsuitkeringen gerechtigd
zijn, nog geen toepassing vinden op de
Marokkaanse werknemers die in Belgie
op werkloosheidsuitkering aanspraak
maken, nu de in artikel 36, tweede lid,
bedoelde
administratieve
schikking,
waardoor de datum en de modaliteiten
van toepassing van dit artikel moeten
worden vastgelegd, niet is uitgevaardigd;
het arrest derhalve, voor zoveel het zijn
beslissing laat steunen op genoemde
overweging nopens het Algemeen Verdrag tussen Belgie en Marokko, aan de
bepalingen van dit verdrag die op onvrijwillige werkloosheid betrekking hebben,
een onjuiste uitleg en toepassing geeft,
derhalve
deze
bepalingen
schendt
(schending van de artikelen 1, 2 en 36
van het Algemeen Verdrag betreffende
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
Belgie en het Koninkrijk Marokko, van
het enig artikel van de wet van 20 juli
1970, voor zoveel nodig van de artikelen
124 en 125 van het koninklijk besluit van
20 december 1963); het arrest zijn beslissing tot bevestiging van het beschikkende gedeelte van het bestreden vonnis
niet wettelijk verantwoordt (schending
van aile in het middel genoemde bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van
de Grondwet) en niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, krachtens
enig artikel van de wet van 20
1970 houdende goedkeuring van
Algemeen Verdrag betreffende

het
juli
het
de
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sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en het Koninkrijk
Marokko, ondertekend te Rabat op
24 juni 1968, dit verdrag volk?men
uitwerking zal hebben; dat artlkel 1
van het Verdrag bepaalt : << De Belgische of Marokkaanse werknemers
die loonarbeider zijn of, ingevolge
de in artikel 2 van dit verdrag opgesomde wetgevingen betreffend~
de sociale zekerheid, met loonarbeiders gelijkgesteld zijn, worden re.spectievelijk aan de in Marokko of .m
Belgie van kracht zijnde wetgevmgen onderworpen en genieten, evenals hun rechthebbenden, de voordelen ervan onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van elk
dezer Staten »; dat artikel 2, § 1, 2, f,
onder de wetgevingen betreffende
de sociale zekerheid waarop dit verdrag in Belgie toepasselijk ~~· . d~
wetgeving betreffende de onvnJWilhge werkloosheid vermeldt;
Overwegende dat artikel 36, eerste lid, van het Verdrag bepaalt :
<< De werknemers of de ermede gelijkgestelden van een van de verdragsluitende landen, die zich naar
het grondgebied van het andere
land begeven, hebben in het land
van hun nieuwe arbeidsplaats recht
op de prestaties die zijn bepaald bij
de wetgeving betreffende de steun
aan de onvrijwillige werklozen, op
voorwaarde dat zij een verzekeringsperiode zijn begonnen in het
verband van een betrekking wier
uitoefening werd toegelaten overeenkomstig de wetgeving betreffende de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers. Om het recht
op de uitkeringen van de werkloosheidsverzekering in een van de verdragsluitende landen vast te stellen,
worden de verzekeringsperioden en
de ermede gelijkgestelde perioden
die overeenkomstig de wetgeving
van dit land werden volbracht, samengeteld met de verzekeringsperioden en met de ermede gelijkgestelde perioden die werden volbracht
overeenkomstig de wetgeving van
het andere land »;
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Dat het tweede lid van dit artikel
luidt : << De datum en de modaliteiten van toepassing van de bepalingen van dit artikel zullen bij administratieve schikking worden vastgesteld »; dat deze administratieve
schikking nog niet is uitgevaardigd;
Overwegende dat uit het ontbreken van de administratieve schikking volgt dat de in artikel 36 bedoelde regels nog geen toepassing
vinden op Marokkaanse werknemers die in Belgie op werkloosheidsuitkering aanspraak maken;
dat artikel 36 betrekking heeft op alle voorschriften van de Belgische
werkloosheidswetgeving
die
het
recht op werkloosheidsuitkering regelen; dat hieronder ook vallen de
bepalingen van hoofdstuk I, afdeling
I, van het koninklijk besluit van 20
december 1963 die de voorwaarden
vaststellen waaronder de werknemers de hoedanigheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkering verkrijgen; dat een Marokkaanse werknemer derhalve de hoedanigheid
van gerechtigde met toepassing van
het verdrag niet kan verkrijgen zolang de in artikel 36, tweede lid, bedoelde administratieve schikking
niet is uitgevaardigd;
Overwegende dat artikel 124 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 de bijzondere voorwaarden
bepaalt waaronder jonge werknemers na hun studies de hoedanigheid van gerechtigde kunnen verkrijgen; dat ook ten aanzien v<:tn dit
artikel het Verdrag nog geen mtwerking heeft; dat, wat de Marokkaanse
werknemers betreft, derhalve nog
niet is voldaan aan het vereiste van
artikel 125 van hetzelfde koninklijk
besluit volgens hetwelk artikel 124
op buitenlandse werknemers alleen
toepasselijk is binnen de grenzen van een internationale overeenkomst;
Dat artikel 125 daarbij geen onderscheid maakt tussen schoolverlaters die studies met een volledig
leerplan in Belgie gevolgd hebben
en anderen;
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; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
14 december 1987 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - VEROORDELEND ARREST
- BEVEL TOT AANHOUDING - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP - VEREISTEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - VEROORDELENDE BESLISSING BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING GEEN DAADWERKELIJKE UITVOERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING ONTVANKELIJKHEID.

1" en 2" Het cassatieberoep van de be-
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VERMELDING VAN DE ELEMENTEN DIE DE TOEPASSING VAN EEN WETSBEPALING VERANTWOORDEN.

Bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie behoeft de burgerlijke
rechter niet alle elementen te vermelden die de toepassing van een wetsbepaling verantwoorden (1).

(MUTS T. LEDEGEN)

(A.R. nr. 5933)

14 december 1987 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Nelissen Grade.
Nota arrest nr 233
(1) Cass., 9 jum 1986,
(A.C., 1985-86, nr 626).

A.R.

nr

7546

klaagde die in staat van voorlopige
hechtenis verkeert tegen het veroordelend arrest is, wat de voorziening tegen de beslissing op de strafvordering
betreft, slechts ontvankelijk wanneer
de beklaagde zich op het tijdstip van
de voorziening daadwerkelijk in hechtenis bevindt. (Art. 421, eerste lid, Sv.;

art. 21, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis; art. 2, wet 10 feb. 1866.) (1)
(E ... )
ARREST

(A.R. nr. 1774)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1987 op verzet
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat eiser bij beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen van 22 februari 1982 in
staat van voorlopige hechtenis naar
de correctionele rechtbank werd verwezen;
1---------~-------

Nota arrest nr. 234
(1) Zie Cass., 29 sept. 1987, A.R. nr. 1840
(A.C., 1987-88, nr. 67) en 25 nov. 1987, A.R. nr
6205 (ibid., 1937-88, nr. 191) met de conclusie
van advocaat-generaal Piret (Bull. en Pas.,
1988, I, nr 191), en 9 dec. 1987, A.R. nr 6093,
supra, nr 217
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het bevel tot
aanhouding, dat tegen eiser werd
uitgevaardigd en dat niet ten uitvoer
werd gelegd, werd opgeheven;

1° VERZEKERING -

Overwegende dat eiser bij arrest
van 14 november 1986 bij verstek
werd veroordeeld; dat hij tegen dat
arrest verzet deed en dat uit het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 24 juni 1987 blijkt dat zijn
raadsman gemachtigd werd om hem
te vertegenwoordigen « enkel wat
het verzet betreft »;

2° TUSSENKOMST -

Overwegende dat het bestreden
arrest eisers verzet niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat de voorziening
in cassatie door een beklaagde, die
in staat van voorlopige hechtenis
verkeert, met toepassing van de artikelen 421 van het Wetboek van
Strafvordering en 2 van de wet van
10 februari 1866, slechts ontvankelijk is wanneer hij zich daadwerkelijk in hechtenis bevindt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie
een bevel tot aanhouding bestaat ingevolge dit bevel daadwerkelijk
werd aangehouden;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers middel dat niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreft; verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
15 december 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal Advocaat mr W Mertens, Antwerpen.
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W.A.M.-VERZEKERING
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MOTORRIJTUIG - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE, INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS TUSSENKOMST VOOR DE STRAFRECHTER - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

3° CASSATIE -

RECHTSPLEGING ALGEMEEN - RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN VERNIETIGING, OMVANG BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MOTORRIJTUIG - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - BESLISSING WAARBIJ DIE TUSSENKOMST NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD CASSATIEBEROEP
VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERWETIGING - GEVOI.G HIERVAN VOOR DE BESLISSINGEN OP
DE RECHTSVORDERINGEN VAN DE GETROFFENE TEGEN DAT FONDS.

4° CASSATIE -

RECHTSPLEGING ALGEMEEN - RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN BURGERLIJKE
VERNIETIG!NG, OMVANG RECHTSVORDERINGEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MOTORRIJTUIG - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - BESLISSJNG WAARBIJ DIE TUSSENKOMST N!ET ONTVANKELIJK
CASSATIEBEROEP
WORDT VERKLAARD VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERN!ETIGING - GEVOLG HIERVAN VOOR DE BESLISSINGEN OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VAN
DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAGDE EN
DIENS VERZEKERAAR.

5° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MOTORRIJTUIG - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
TOT VERGOEDING VAN DIE SCHADE, INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUSSEN
KOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - BESLISSING WAAR
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BIJ DIE TUSSENKOMST NIET ONTVANKELIJK
CASSAT!EBEROEP
WORDT VERKLAARD VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERNIETIGING - GEVOLG HIERVAN VOOR DE BESLISSINGEN OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VAN
DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAGDE EN
DIENS VERZEKERAAR.

6° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING - RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DE DOOR EEN
MOTORRIJTUIG VEROORZAAKTE SCHADE, INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - TUSSENKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS
BESLISSING
WAARBIJ DIE TUSSENKOMST NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - CASSATIEBEROEP VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERNIETIGING GEVOLG H!ERVAN VOOR DE BESLISSINGEN
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN
VAN DE GETROFFENEN TEGEN DE BEKLAAGDE EN DIENS VERZEKERAAR.

1o en 2o Wanneer de burgerlijke rechts-

vordering tot vergoeding van de door
een motorrijtuig veroorzaakte schade
wordt ingesteld voor de strafrechter,
kan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds door de benadeelde in
het geding worden geroepen en kan
het oak vrijwiJJig tussenkomen onder
dezelfde voorwaarden als wanneer de
vordering voor het burgerlijk gerecht
was gebracht; de wet stelt geen enkele
andere voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de tussenkomst van het
Fonds, zodat die tussenkomst ontvankelijk is, met name wanneer het strafgerecht de beklaagde vrijspreekt op
grand dat de schade van de getroffenen mogelijk is veroorzaakt door een
onbekende bestuurder. (Art. 50, § 4,
wet 9 juli 1975.)
3o Wanneer het strafgerecht, na onwettig

te hebben beslist dat de tussenkomst
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk was,
zich niet bevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen van de getroffenen
tegen dat Fonds, brengt de vernietiging van de beslissing waarbij de tussenkomst van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk
wordt verklaard, de vernietiging mede
van de beslissingen op de door de ge-
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troffenen tegen het Fonds ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen (1).
4°, 5" en 6° Wanneer het Gemeenschappe-

lijk Motorwaarborgfonds zich in cassatie heeft voorzien tegen alle beschikkingen van het bestreden arrest die op
dat Fonds betrekking hebben, heeft de
vernietiging van de beslissing, waarbij
de tussenkomst van het Fonds niet
ontvankelijk wordt verklaard en waarin derhalve het strafgerecht zich niet
bevoegd verklaart om kennis te nemen
van de burgerlijke rechtsvorderingen
van de getroffenen tegen dat Fonds,
tot gevolg dat de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van diezelfde getroffenenen tegen de vrijgesproken beklaagde en tegen diens verzekeraar niet aan het Fonds kunnen
worden tegengeworpen (2).
(1) en (2) Wat de gevolgen van het instellen
van een rechtsmiddel door de verzekeraar aileen betreft, zie cone!. proc.-gen. Krings voorafgaand aan het arrest van het Hof van 17 feb.
1983, A.R. nr. 6676, voltallige zitting (Bull. en
Pas., 1983, I, nr. 343).
Bij de lezing van het geannoteerde arrest is
de eerste vraag ongetwijfeld die betreffende de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
Dat Fonds is in de zaak tussengekomen op
gevaar af van veroordeeld te worden tot vergoeding van de schade die de getroffenen van
een door een motorriJtuig veroorzaakt ongeval
hebben geleden. Dat is ten deze niet gebeurd;
het hof van beroep heeft tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen enkele
veroordeling uitgesproken die de getroffenen
ten goede zou komen. Ten deze is het Fonds
veroordeeld in kosten, maar het is duidelijk
dat het niet die luttele franken zijn die het
Fonds ertoe hebben aangezet een voorziening
in te stellen. Die voorziening zou ingesteld
zijn en het Hof zou het, althans imphciet, als
ontvankelijk hebben beschouwd, zelfs als er
geen kosten ten laste van het Fonds waren gelegd. Ingeval er geen veroordeling in kosten
was geweest, zou de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep een probleem van de eerste orde zijn geweest; in dat geval zou het probleem
zich in een zuivere vorm hebben voorgedaan,
terwijl het ten deze aileen aan de orde komt
om de omvang van de vernietiging vast te stellen.
Het hof van beroep heeft de tussenkomst
van het GemeenschappehJk Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk verklaard; het Hof vernietigt die beslissing. Tot hoever gaat d1e vernietiging?
De enige veroordeling die het hof van be
roep tegen het Gemeenschappehjk Motorwaar
borgfonds heeft ui tgesproken, 1s een 'eroorde.
ling m kosten Deze 1s het rechtstreeks ge\ olg

(Zie vervolg nota vol[Jende biz.)
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(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. GYSEMBERG, DUBUISSON
EN T.A.V. FIEVEZ, ZURICH N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 5885)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat eiser zijn voorziening beperkt tot de beschikkingen die op hem betrekking hebben;
Over het middel: scbending van de artikelen 15, 16, 812, 813 van het Gerecbtelijk Wetboek, 50, inzonderheid § 4, van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen
en, voor zoveel nodig, 97 van de Grandwet,

(Vervoig nota van vorige biz.)
van de beslissing waarbij de "'·ijwillige tussenkomst van het Gemeenschaprdijk Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk .•10rdt verklaard;
zij moet dus eveneens worden vernietigd, onverschillig of het Hof zulks a! dan niet met zoveel woorden zegt (zie Cass., 12 april 1984,
A.R. nr. 7301, A.C., 1983-84, nr. 467, en 2 dec.
1985, A.R. nr. 4910, ibid., 1985-86, nr. 223).
Is dat alles?
Volgens het hof van beroep heeft de nietontvankelijkheid van de tussenkomst van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bovendien de onbevoegdheid van het strafgerecht om kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen van de getroffenen tegen
het Fonds tot gevolg. Laatstgenoemde beslissing moet, in zoverre zij uit de vernietigde beslissing voortvloeit, worden vernietigd (Cass.,
12 dec. 1986, A.R. nr. 4 75, en 23 dec. 1986, A.R.
nr. 444, A.C., 1986-87, nrs. 228 en 253; zie in
burgerlijke zaken, Cass., 31 old. 1986, A.R.
nrs. 5063-5443, ibid., 1986-87, nr. 137). Maar is
het verantwoord dat het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds naar een ander hof van
beroep wordt verwezen waar het gevaar loopt
veroordeeld te worden tot schadevergoeding
van de getroffenen, ofschoon laatstgenoemden,
wier vordering tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds is afgewezen, geen enkel
rechtsmiddel hebben ingesteld?
Het hele probleem draait om dit punt.
De getroffenen hadden tevens tegen diens
verzekeraar enerzijds, tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds anderzijds,
het eigen recht uitgeoefend dat art. 6 van de
W.A.M.-wet en art. 50, § 1, van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekermgsondernemmgen aan de benadeelden toekennen. Daar hun vorderingen waren afgewezen, hadden z1j een ontvankelijke voorziening
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doordat bet arrest, na te hebben verklaard dat << de tussenkomst van een derde in een strafproces aileen mogelijk is
als een bijzondere wet zulks toestaat »,
erop wijst « dat de tekst die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds het
recht geeft om vrijwillig tussen te komen
voor een strafgerecht (... ) veronderstelt
dat er een burgerlijke recbtsvordering
kan worden ingesteld tegen een persoon
voor wie bet Gemeenschappelijk Waarborgfonds aansprakelijk is » en na te
hebben vastgesteld dat ten deze beklaagde regelmatig verzekerd was door de
naamloze vennootscbap Zurich, beslist
« dat vervolging van de onbekende bestuurder die zich van het voertuig meester gemaakt heeft, uitgesloten was en
dat bijgevolg tegen hem geen enkele
rechtsvordering kon worden ingesteld >>,
zodat de vrijwillige tussenkomst van eiser ten deze volgens bet arrest niet ontvankelijk is,
kunnen instellen, maar hebben dat niet gedaan.
Het hof va». beroep heeft geoordeeld dat de
bewering van de beklaagde als zou zijn motorrijtuig waarmee het ongeval gebeurd is hem
ontstolen zijn, niet met zekerheid kon worden
verworpen. Daarom heeft het de beklaagde
vrijgesproken en zich onbevoegd verklaard om
kennis te nemem van de burgerlijke rechtsvorderingen die de getroffenen zowel tegen beklaagde zelf als tegen de naamloze vennootschap Ziirich, verzekeraar van diens burgerrechtelijke aansprakelijkheid, hadden ingesteld.
In de geest van het bestreden arrest is de
schade van de slachtoffers veroorzaakt door
het voertuig van de beklaagde dat ten tijde
van het ongeval door een onbekende werd bestuurd. Bijgevolg rust de vergoedingsplicht
krachtens de wet op het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds.
Het bestreden arrest ontzegt de slachtoffers
niet het recht om van het Fonds schadevergoeding te krijgen; het beslist aileen maar dat dit
recht niet voor de strafrechter kan worden uitgeoefend. De getroffenen blijven de mogelijkheid behouden om het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor de burgerlijke rechter
te dagvaarden.
Veronderstellen we eens dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zich bij die
beslissing van het bestreden arrest heeft neergelegd, geen cassatieberoep heeft ingesteld en
dat de getroffenen het vervolgens voor de burgerlijke rechter hebben gedagvaard. In dit geval wordt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds verweerder in een nieuwe procedure, die volledig los staat van de vorige
strafprocedure, welke definitief beeindigd is.

(Zie vervoig nota voigende biz.}
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terwijl, eerste onderdeel, derden voor
de burgerlijke gerechten vrijwillig mogen tussenkomen zodra ze er belang bij
hebben, zonder dat de ontvankelijkheid
van die tussenkomst onderworpen is aan
de voorwaarde dat er een burgerlijke
rechtsvordering kan worden ingesteld tegen iemand voor wie de vrijwillig tussenkomende persoon aansprakelijk is; het
arrest, door te beslissen dat de tekst die
eiser toestaat vrijwillig tussen te komen
voor een strafgerecht (onder dezelfde
voorwaarden als wanneer de burgerlijke
rechtsvordering voor de burgerlijke rechter was gebracht), noodzakelijkerwijs
veronderstelt dat er een burgerlijke
rechtsvordering kan worden ingesteld tegen iemand voor wie de vrijwillig tussenkomende persoon aansprakelijk is, alle
in het middel vermelde wetsbepalingen
schendt;
tweede onderdeel, artikel 50, § 4, van
de wet van 9 juli 1975 bepaalt dat eiser
(Vervoig nota van vorige biz.)
Wat had het kunnen aanvoeren? Niet veel in
elk geval ... buiten de kwestie van het bedrag
van de schade.
Voor de burgeriijke rechter hadden de getroffenen, eisers, zich tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kunnen beroepen, enerzijds op het gezag van gewijsde
erga omnes van de vrijspraak van de eigenaar
van het voertuig, anderzijds op het gezag van
gewijsde van de beslissingen op burgerlijk gebied waarbij het hof van beroep zich onbevoegd had verklaard om uitspraak te doen
over de tegen de beklaagde en diens verzekeraar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.
Krachtens art. 50, § 3, van voornoemde wet
van 9 juli 1975 kunnen die burgerlijke beslissingen worden aangevoerd tegen het Fonds
dat tegenwoordig was in het geding.
Voor de strafrechter waarnaar de zaak is
verwezen, is de toestand veel gunstiger voor
het Gemeenschappelijk Motonvaarborgfonds.
Vooreerst kan de vrijspraak van de beklaagde niet tegen het Fonds worden aangevoerd.
Het geniet voor de verwijzingsrechter dezelfde
vrijheid als burgerlijke partijen wier vorderingen tegen een beklaagde door het hof van beroep zouden zijn afgewezen wegens de vrijspraak van die beklaagde. Wanneer, na cassatJe, de burgerlijke partijen naar een ander hof
van beroep worden verwezen, moet dit hof,
met betrekking tot de burgerlijke rechtsvorderingen, nagaan of het als een misdrijf aan te
merken feit dat aan die rechtsvorderingen ten
grondslag ligt, bewezen is en/of het schade
aan de burgerlijke partijen heeft veroorzaakt
(zie Cass., 29 okt. 1986, A.R. nr. 5189, A.C.,
1986-87, nr. 127). De definitieve vrijspraak van
de beklaagde en het gezag van gewijsde erga
omnes van die vrijspraak kunnen niet tegen
de burgerlijke partijen worden aangevoerd (zie
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vrijwillig kan tussenkomen voor het
strafgerecht, onder dezelfde voorwaarden als wanneer de burgerlijke vordering voor het burgerlijk gerecht was gebracht; het arrest, nu het de vrijwillige
tussenkomst van eiser voor een strafgerecht onderwerpt aan een voorwaarde
die niet geldt voor de burgerlijke gerechten, artikel 50, § 4, van de wet van 9 juli
1975 schendt en althans de beslissing
grondt op een tegenstrijdige redengeving
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

W at het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 50, § 4,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen bepaalt dat « wanneer
de burgerlijke vordering tot vergoeding van de door een motorrijtuig
Cass., 6 maart 1972, A. C., 1972, 626, en de noot
get. E.K.).
Ten deze zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet, zoals dat in een latere en
afzonderlijke burgerlijke procedure het geval
zou zijn geweest, gedwongen zijn om aile gevolgen van de vrijspraak van de beklaagde te
vragen.
Maar er is meer.
Krachten het reeds aangehaalde art. 50, § 3,
van de wet van 9 juli 1975 kan, buiten de gevallen bepaald bij § 1, 4° en 5°, die zich ten deze niet voordoen, het vonnis gewezen in een
geschil ter zake van door een motorrijtuig veroorzaakte schade tegen het Fonds worden ingeroepen, indien het in het geding partij is geweest of is geroepen. Voor het hof van beroep
dat het bestreden arrest heeft gewezen, heeft
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
ofschoon partij in het geding, geen echt verweer kunnen voeren over de zaak zelf; de middelen die het in verband met de aansprakelijkheid heeft aangevoerd, zijn niet onderzocht
door dat hof dat de niet-ontvankelijkheid van
de tussenkomst heeft opgeworpen.
Voor het hof van beroep waarnaar de zaak
is verwezen evenwel, zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, zonder in zijn actiemogelijkheden gehinderd te zijn door de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen
van de slachtoffers tegen de beklaagde en
diens verzekeraar, a! zijn middelen naar voren
kunnen brengen en toe!ichten.
Moet daaruit worden afgeleid dat de vernietiging zich zal uitstrekken tot de beslissingen
op de door de slachtoffers tegen de beklaagde
en Zurich ingestelde rechtsvorderingen? Het
antwoord van het van een noot voorziene arrest luidt negatief en die beslissing ligt in de
lijn van de rechtspraak.

(Zie vervoig nota voigende biz.)
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veroorzaakte schade wordt ingesteld
voor het strafgerecht, het Fonds
door de benadeelde in het geding
kan worden geroepen en ook vrijwillig kan tussenkomen onder dezelfe
voorwaarden als wanneer de vordering voor het burgerlijk gerecht was
gebracht ... >>;

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat bij het hof van beroep,
rechtdoende in correctionele zaken,
twee burgerlijke rechtsvorderingen
aanhangig waren tot vergoeding van
de door een motorrijtuig aan de burgerlijke partijen veroorzaakte schade en dat het Gemeenschappelijk

(Vervolg nota van vorige biz.)
Ongetwijfeld breidt het Hof de vernietiging
van een beslissing betreffende het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vaak uit tot
de verzekeraar, maar dat gebeurt dan in een
sterk verschillende context.
En ofschoon er in de regel tussen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en de
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde geen geding
wordt aangegaan voor de feitenrechter, zodat
de voorziening van de ene tegen de andere
niet ontvankehjk is (zie o.m. Cass., 19 jan.
1984, A.R. nr. 3140, A.C., 1983-84, nr. 267),
breidt het Hof, wanneer het op de voorziening
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de beslissing vernietigt waarbij dat
fonds veroordeeld wordt tot schadeloosstelling
van de getroffenenen, die vernietiging uit tot
de beshssing waarbi! de verzekeraar buiten
het geding wordt gesteid (zelfde arrest) en omgekeerd (Cass., 11 maart 1987, A.R. nr. 5412,
ibid., 1986-87, nr. 411). Na blijk te hebben gegeven van enige aarzeling in de formulering
van de rechtsgrondslag van die uitbreiding
van de verniehging schijnt de rechtspraak gevestigd te zijn in die zin dat het beschikkende
gedeelte waarbij ofwel het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds in geval van veroordeling
van de verzekeraar, ofwel de verzekeraar in
geval van veroordeling van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding
wordt gesteld, wat de omvang van de vernietiging betreft, geen apart beschikkende gedeelte
vormt, met andere woorden een beschikkende
gedeelte is waartegen geen van de partijen in
het cassatiebeding een ontvankelijke voorziening kunnen instellen (zelfde arrest; zie ook
Cass., 4 mei 1983, A.R. nr. 2752, en 24 mei
1983, A.R. nr. 8044, ibid., 1982-83, nrs. 484 en
528.)
Ten deze zijn noch de verzekeraar noch het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeeld. Het hof van beroep heeft in het beschikkende gedeelte beslist dat het niet bevoegd was om van oak maar een burgerlijke
rechtsvordering van de slachtoffers kennis te
nemen. Laatstgenoemden hadden dus een ontvankelijke voorziening kunnen instellen tegen
de beklaagde, diens verzekeraar en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Aangezien zij zich noch tegen de beklaagde noch tegen Zurich in cassatie hebben voorzien, zijn
de beslissingen die tussen de getroffenen en
die verweerders gewezen zijn, onherroepelijk,
tussen die partijen bezitten ze zowel kracht
als gezag van gewijsde
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds van zijn kant kan die beslissmgen met

bestrijden; aangezien zij niet op dat fonds betrekking hebben, heeft het geen hoedanigheid
om de vernietiging ervan te verkrijgen. Wat
het echter wei kan vragen en verkrijgen - en
hierin ligt ongetwijfeld het essentiele belang
van het cassatieberoep - is dat die beslissingen, in weerwil van de regel bepaald bij art.
50, § 3, van voornoemde wet van 9 juli 1975,
niet tegen het Fonds kunnen worden aangevoerd.
De situatie van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is, ofschoon niet deze!fde,
dan toch vergelijkbaar met die van de beklaagde die zijn voorziening niet beperkt en verkrijgt dat het Hof, na de hem veroordelende
beslissingen te hebben vernietigd, de vernietiging uitbreidt tot beslissingen op burgerlijke
rechtsvorderingen die hem niet betreffen,
maar met de toevoeging dat de vernietiging
(door uitbreiding) enkel wordt uitgesproken,
in zoverre die beslissingen « ten aanzien ,, van
eiser of« jegens >> hem zijn gewezen (onder de
meest recente arresten, zie Cass., 11 sept. 1985,
A.R. nr. 4245, A.C., 1985-86, nr. 17; zie ook,
voor het geval waar de beklaagde tevens burgerlijke partij was en wiens vordering in die
hoedanigheid was afgewezen, Cass., 30 okt.
1985, A.R. nr. 4418, ibid., 1985-86, nr. 138).
De formule is misschien niet erg geslaagd.
Enerzijds wordt de vernietiging niet « uitgebreid "• aangezien de beslissingen die niet op
eiser betrekking hebben, helemaal niet worden vernietigd tussen de partijen op wie ze betrekking hebben; anderzijds is de uitdrukking
« in zoverre zij gewezen zijn ten aanzien van
eiser », wanneer ze wordt toegepast op beslissingen die juist niet te zijnen aanzien zijn gewezen, wat sibyllijns.
Zoals in een korte noot onder het arrest van
8 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 489) onderstreept wordt, betekent de dubbelzinnige formule volgens welke de vernietiging zogezegd
word uitgebreid in zoverre de beslissing die
door uitbreiding wordt vernietigd, gewezen is
« ten aanzien van , of << jegens , eiser, aileen
dat die beslissing niet Ianger kan worden tegengeworpen aan eiser tot cassatie.
Het geannoteerde arrest drukt zich in dit geval expliciet uit in termen van tegenwerpen.
Het zegt dat de beslissingen die jegens de
slachtoffers en de beklaagde gewezen zijn, alsook tussen de slachtoffers en Zurich, niet aan
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
kunnen worden tegengeworpen. Anders uitgedrukt, het gezag van gewijsde van die beslissingen kan niet tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds worden aangevoerd.
EL.
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Motorwaarborgfonds in dat geding
vrijwillig was tussengekomen;
Dat het hof van beroep die tussenkomst niettemin niet ontvankelijk
verklaart op grond dat voormeld artikel 50 << dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds het recht
geeft vrijwillig tussen te komen voor
een strafgerecht ... veronderstelt dat
er een burgerlijke rechtsvordering
kan worden ingesteld tegen een persoon voor wie het Fonds aansprakelijk is; ... dat vervolging van de onbekende bestuurder die zich van het
voertuig meester gemaakt heeft, uitgesloten was en dat bijgevolg tegen
hem geen enkele burgerlijke rechtsvordering kon worden ingesteld »;
Dat het arrest aldus aan de wet
een voorwaarde toevoegt die daarin
niet voorkomt;
Dat het onderdeel in dat opzicht
gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
overige van het middel dat niet kan
leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het de vrijwillige tussenkomst van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk verklaart en bijgevolg het strafgerecht
niet bevoegd verklaart om uitspraak
te doen over de rechtsvordering van
de verweersters tegen dat Fonds en
laatstgenoemde in kosten verwijst;
zegt dat de beslissingen op de door
de verweersters tegen de beklaagde
Fievez en de naamloze vennootschap Zurich ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen niet aan eiser
kunnen worden tegengeworpen; verklaart het arrest bindend voor de
beklaagde Fievez en de naamloze
vennootschap Zurich; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

16 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 236
2'

KAMER -

16 december 1987

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORM - NEERLEGGING VAN MEMORIES- GESCHRIFT TOT STAVING- ONLEESBARE HANDTEKENING.

Het Hof slaat geen acht op een met
" memorie " betiteld geschrift dat op
de griffie van het Hof werd neergelegd, maar op onleesbare wijze werd
ondertekend en noch de identiteit noch
de hoedanigheid van de ondertekenaar
vermeldt (1). (Artt. 422, 425 Sv.)

(SCHUTTE T. LUCIA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6044)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 april 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het ter griffie neergelegd
geschrift << memorie >> dat een onleesbare handtekening draagt en
noch de identiteit noch de hoedanigheid van de ondertekenaar vermeldt, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

1----------------(1) Zie Cass., 19 juni 1985, A.R. nr. 4374
(A.C., 1984-85, nr. 635).
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16 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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3° Wanneer de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering te zijnen laste
werd veroordeeld en die veroordeling
op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde,
vrijwillig tussengekomen partij voor
de feitenrechter, wordt veroordeeld om
schadevergoeding aan de burgerlijke
partij te betalen, haar reden van bestaan, oak al heeft de vrijwillig tussengekomen partij tegen die beslissing
geen cassatiebemep ingesteld (3).

16 december 1987

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - VRIJSPRAAK DOOR DE POLITIERECHTBANK - WIJZIGING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK.

(DELECAUT T. BETONAC N.V., DE VADERLANDSCHE N.V.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6103)
2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ART.
211BIS SV. - EENSTEMMIGHEID VEREIST VASTSTELLING DOOR DE APPELRECHTER.

3° CASSATIE -

VERNIETIGJNG OMVANG
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE
BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT - BESLISSING WAARBIJ DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERZEKERAAR NIET IN
CASSATIE - GEVOLG.

1° Om een door de politierechtbank vrij-

gesproken beklaagde in hager beroep
te veroordelen, moet de correctionele
rechtbank uitspraak doen met eenparige stemmen van haar leden (1). (Art.
211bis Sv.)
2o De beslissing in hager beroep waarbij
de in eerste aanleg vrijgesproken beklaagde wordt veroordeeld, mag niet
volstaan met de enkele vermelding
van art. 211bis Sv., maar moet vaststellen dat ze met eenparige stemmen is
gewezen (2).
(1) en (2) Cass., 16 april 1985, A.H.. nr. 9037
(A.C., 1984-85, nr. 482).
(3) Cass., :!3 jan. 1985, A.R. nr. 3602
(A.C., 1984-85, nr. 301); zie Cass., 15 okt. 1986,
A.R. nr. 5275 (ibid., 1986-87, nr. 90).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 mei 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
Over het middel: schending van de artikelen 211bis van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiser, die door de
eerste rechter was vrijgesproken, schuldig verklaart aan de hem ten laste gelegde overtredingen van het Wegverkeersreglement, hem derhalve veroordeelt tot
een geldboete respectievelijk van (6.000
frank) wegens de telastleggingen A, C en
D, en van (3.000) frank wegens de telastlegging B, en hem bovendien, met toepassing van artikel 29 van de wet van 1
augustus 1985 en het koninklijk besluit
van 18 december 1986, veroordeelt tot betaling van een bedrag van 600 frank,
hem volledig aansprakelijk verklaart
voor de door het ongeval veroorzaakte
schade en hem hoofdelijk tezamen met
de verzekeringsmaatschappij, de naamloze vennootschap De Vaderlandsche, veroordeelt om aan de burgerlijke partij,
naamloze vennootschap Betonac, een bedrag van 3.750 frank te betalen, verhoogd met de compensatoire en de gerechtelijke interesten, alsook met de
kosten; dat het daarbij vermeldt uitspraak te doen op grand van artikel
211bis van het Wetboek van Strafvordering zonder evenwel aan te geven dat de
rechtbank met eenparige stemmen van
haar leden uitspraak heeft gedaan,
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terwijl krachtens artikel 21lbis van
het Wetboek van Strafvordering de in
eerste aanleg gewezen beslissing, waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken
en de hem ten laste gelegde feiten niet
bewezen worden verklaard in hoger beroep niet kan teniet gedaan en gewijzigd
worden tenzij de appelrechters vaststellen dat zij met eenparige stemmen uitspraak doen, zodat het bestreden vonnis,
nu het de vermelding niet bevat dat de
appelrechters met eenparige stemmen
uitspraak hebben gedaan, artikel 211bis
van het Wetboek van Strafvordering
schendt en om die reden niet regelmatig
met redenen is omkleed en een scherrding inhoudt van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser, die door de eerste
rechter was vrijgesproken, schuldig
verklaart aan de hem ten laste gelegde overtredingen en hem tot twee
geldboeten veroordeelt; dat het daarbij melding maakt van artikel 211bis
van het Wetboek van Strafvordering
zonder evenwel aan te geven dat de
rechtbank met eenparige stemmen
van haar leden uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat de loutere vermelding van artikel 21lbis van het
Wetboek van Strafvordering niet
voldoende is om vast te stellen dat
die wetsbepaling in acht genomen
is;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering waardoor de
beslissing waarbij de naamloze vennootschap De Vaderlandsche veroordeeld wordt, geen .bestaansreden
meer heeft; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
16 december 1987 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de heer Screvens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Simont.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS,
ART. 6.2
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT -AANWIJZINGEN VAN SCHULD BEWIJZEN
VAN SCHULD - VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN, POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.2 - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS ONDERZOEKSGERECHT
AANWIJZINGEN
VAN SCHULD - BEWIJZEN VAN SCHULD
VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering die uit
eerstgenoemde
beslissing
voortvloeit;

3° RECHTEN VAN DE MENS -

Dat ingevolge de hierna op de
voorz1enmg van eiser uitgesproken
vernietiging de beslissing waarbij de
naamloze vennootschap De Vaderlandsche hoofdelijk met hem veroordeeld wordt tot betaling van schadeloosstelling,
geen bestaansreden
meer heeft;

1o en 2o Het vermoeden van onschuld,
dat is neergelegd in de artt. 6.2 Euro-

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
5.3 HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS ONDERZOEKSGERECHT RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN
BERECHT TE WORDEN OF HANGENDE RET
PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GESTELD BEG RIP.
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pees Verdrag Rechten van de Mens en
14.2 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten,
wordt niet miskend door het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om de voorlopige hechtenis van de verdachte te
handhaven, geen bewijzen maar aanwijzingen van schuld aangeeft (1).
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schuld van de verdachte enkel kan oordelen in zoverre zulks nodig is om dien·s
internering of de opschorting van de uitspraak te bevelen, door die bewoordingen heeft vastgesteld dat eiser schuldig is
aan feiten waarvan hij wordt verdacht
en derhalve het in zijn voordeel bestaande vermoeden van onschuld miskent;

tweede onderdeel, de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing
3° Uit de enkele omstandigheid dat in de
grondt op de vaststelling dat, zo de nalaloop van een « onverwijld » gevoerd tigheid van de psychiatrische deskundige
onderzoek een bepaalde verrichting die meer dan zeven maanden na de feimet een ongewone of onverantwoorde ten nog steeds geen verslag heeft binvertraging is uitgevoerd, valt niet af te nengebracht en die meer dan zes en een
leiden dat de redelijke termijn bedoeld halve maand na die feiten gewacht heeft
in art. 5.3 Europees Verdrag Rechten
alvorens eiser te ontmoeten, ten deze op
van de Mens is overschreden (2).
zich laakbaar is, er niettemin geen sprake van kan zijn dat een welbepaalde onderzoeksverrichting - bijvoorbeeld een
deskundigenonderzoek wordt afge(KREKELBERG)
scheiden van het geheel van de door de
rechter bevolen verrichtingen, inzonderARREST ( vertaJing)
heid wanneer ze, zoals ten deze, onderling verbonden zijn,
(A.R. nr. 6327)
terwijl niet alle onderzoeksverrichtingen als gelijkwaardig kunnen worden beHET HOF; - Gelet op het bestre- schouwd,
inzonderheid wat het psychiaden arrest, op 13 oktober 1987 gewe- trisch onderzoek betreft waarbij aan de
zen door het Hof van Beroep te · deskundige gevraagd wordt zich uit te !aLuik, kamer van inbeschuldiging- ten over de geestestoestand van verdachte op het ogenblik van de hem verweten
stelling;
feiten; dat immers die onderzoeksverOver het middel: schending van de ar- richting alle betekenis verliest en definitikelen 97 van de Grondwet, 5 van de
tief onmogelijk wordt wanneer ze niet
wet van 20 april 1874 op de voorlopige terstond wordt uitgevoerd :
hechtenis, 5, 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
W at het eerste onderdeel betreft :
en de Fundamentele Vrijheden, en 13
Overwegende dat het arrest, met
(lees 14).2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
aanneming van de gronden uit de
rechten,
vordering van het openbaar ministedoordat, eerste onderdeel, het arrest,
rie, zegt « dat er voldoende aanwijmet aanneming van de gronden uit de
zingen van schuld bestaan »; dat het
vordering van het openbaar ministerie,
door alleen gewag te maken van
onder meer vermeldt dat eiser « een panaanwijzingen en niet van bewijzen,
ty zou gegrepen hebben en die heeft geniet verklaart dat eiser de feiten
bruikt om er zijn vrouw mee te wurgen »; dat hij « aldus blijk gegeven heeft waarvan hij wordt verdacht, werkevan een volslagen gebrek aan eerbied zo- lijk heeft gepleegd;
wel voor het !even als voor de goedeDat derhalve uit de enkele door
ren »,
het middel bekritiseerde vermelding
terwijl het hof van beroep, kamer van van het arrest niet kan worden afgeinbeschuldigingstelling, dat uitspraak leid dat de kamer van inbeschuldidoet als onderzoeksgerecht en over de gingstelling het vermoeden van on(1) Cass., 18 . juni 1986,
(A.C., 1985-86, m. 656}.

AR.

nr.

5146

(2} Zie Cass., 10 juni 1987, A.R. nr. 5954
(A.C., 1986-87, nr. 613}.

schuld, zoals het is neergelegd in de
artikelen 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.2 van het Internationaal
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Verdrag inzake burgerrechten en
politie rechten, heeft miskend;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat in de loop van
een « zonder verwijl , uitgevoerd onderzoek een onderzoeksverrichting
een ongewone of onverantwoorde
vertraging heeft opgelopen niet valt
af te leiden dat de redelijke termijn,
in de zin van artikel 5.3 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is overschreden;
Overwegende, voor het overige,
dat eiser niet duidelijk aangeeft
waarom het arrest de overige leden
van de artikelen 5 en 6 van dat verdrag en van artikel 5 van de wet
van 20 april 1874 schendt;
Dat artikel 97 van de Grondwet
niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis;
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16 december 1987

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - VOORZIENINGEN
DIE BIJ GEMIS AAN BESTAANSREDEN OF BELANG NIET ONTVANKELIJK GEWORDEN ZIJN
- BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - INVRIJHEIDSTELLING ACHTERAF.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING - VOORZIENING IN CASSATIE - ONTVANKELIJKE VOORZIENING INVRIJHEIDSTELLING ACHTERAF.

1° en 2o De voorziening van een verdachte tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling houdende bevestiging van het te zijnen laste verleende bevel tot aanhouding verliest elke bestaansreden als hij achteraf en
voordat het Hof over de voorziening
uitspraak doet, in vrijheid woi·dt gesteld (1).

(FRANSSEN)

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;

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

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6329)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden
arrest het tegen eiser uitgevaardigde bevel tot aanhouding bevestigt;
Overwegende dat eiser in vrijheid
is gesteld ingevolge het op 10 november 1987 gewezen arrest van het
Hof van Beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Dat de voorziening geen bestaansreden meer heeft; dat zij derhalve
niet ontvankelijk is;

16 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advo- l---------~------
caat-generaal - Advocaat: mr. E. Lem(1) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5371
mens, Luik.
(A.C., 1986-87, nr. 47) en de noot.
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 december 1987 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - REDELIJKE
TERMIJN, VOORGESCHREVEN DOOR DIE BEPALING - BEOORDELING VAN DIE TERMIJN.

2°0NDERZOEKSGERECHTEN
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVOEGDHEID- EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - REDELIJKE TERMIJN, VOORGESCHREVEN DOOR
DIE BEPALING - BEOORDELING VAN DIE
TERMIJN.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - REDELIJKE TERMIJN, VOORGESCHREVEN DOOR DIE BEPALING
BEOORDELING
VAN DIE TERMIJN - BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSGERECHTEN- HANDHAVING VAN
DE VOORLOPIGE HECHTENIS.

4o VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - REDENGEVING - CONCLUSIE GEGROND OP HET EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - CONCLUSIE
TEN BETOGE DAT DE DOOR DIE BEPALING
VOORGESCHREVEN
REDELIJKE
TERlVIIJN
OVERSCHREDEN IS.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - TOEPASSING VAN DE ALGEMENE REGELS BIJ NEERLEGG!NG VAN EEN
CONCLUS!E - STRAFZAKEN - HANDHAVING
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONCLUSIE GEGROND OP HET EUROPEES VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 - CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE DOOR DIE BEPA-
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LING VOORGESCHREVEN
MIJN IS OVERSCHREDEN.

REDELIJKE

TER-

1°, 2o en 3° Het onderzoeksgerecht dat
uitspraak doet over de handhaving van
de voorlopige hechtenis is niet bevoegd
om te oordelen of de door art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de Mens
voorgeschreven redelijke termijn bij
de behandeling van de zaak al dan
niet in acht kon worden genomen (1).
4o en 5o Door te vermelden dat « gejet op
de bijzondere omstandigheden van de
zaak », die in het arrest nader worden
aangegeven, « de redelijke termijn, die
bij art. 53 Europees Verdrag Rechten
van de Mens en niet, zoals beklaagdes
conclusie verkeerdelijk vermeldt, bij
art. 6 van dat verdrag is voorgeschreven, niet verstreken is », antwoordt de
kamer van inbeschuldigingstelling, die
uitspraak doet over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, op de conclusie waarin de verdachte zich op dat artikel 6 beriep; het onderzoeksgerecht is
niet gehouden nader te antwoorden
op middelen die de verdachte uit art. 6
heeft afgeleid, aangezien zij niet bevoegd is die te beoordelen.

(BELLIA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6337)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1987 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de artikelen 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 5 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis,
doordat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis van eiser beveelt, op grand dat « gelet op de omstandigheden eigen aan de zaak, de redelijke
termijn in de zin van artikel 5.3 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden niet is verstreken "•
(1) Zie Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661
(A.C., 1985-86, nr. 167)
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terwijl het arrest noch in die noch in
enige andere considerans antwoordt op
de conclusie van eiser, ten betoge dat
« naar eigen zeggen van de met het onderzoek belaste magistraat er niets anders meer te doen staat dan rechtstreeks
bepaalde getuigen over de zedelijkheid
te ondervragen (aangezien ze reeds door
de G.P. waren gehoord}; dat het eigenlijk
onderzoek met de neerlegging van het
verslag van het ballistisch deskundigenonderzoek op 9 mei 1987 beeindigd is;
dat het begrip redelijke termijn van geval tot geval moet worden onderzocht;
dat ten deze de laatste door de onderzoeksmagistraat gevorderde onderzoeksverrichting dagtekent van 29 januari
1987; dat het evident is dat, gesteld al
dat eiser zonder verwijl naar de feitenrechter zou worden verwezen, de vertraging die het onderzoek heeft opgelopen
dan nog de straf voor de gepleegde feiten op een ontoelaatbare wijze zou uitstellen », het arrest derhalve, door de
handhaving van de voorlopige hechtenis
van eiser te bevelen zonder daarbij vast
te stellen dat die vertraging verantwoord
is, artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden schendt;
dat het arrest onvoldoende met redenen
is omkleed doordat het niet genoegzaam
antwoordt op de conclusie van eiser :

Overwegende dat eiser, na artikel
6 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden te hebben
aangevoerd en de data van zijn laatste onderzoeksverrichtingen te hebben aangegeven, in zijn voor de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie betreffende de
duur van de voorlopige hechtenis
betoogt « dat zonder enige twijfel,
gesteld al dat (eiser) zonder verwijl
naar de feitenrechter zou worden
verwezen, de door het onderzoek opgelopen vertraging de straf voor de
gepleegde feiten op een ontoelaatbare wijze zou uitstellen », waarna hij
met verwijzing naar het arrest van
22 oktober 1986 van het Hof betreffende de overschrijding van de redelijke termijn bij de berechting van
een beschuldigde door het hof van
assisen betoogt dat « de gevolgen
van de overschrijding van de redelijke termijn zowel uit het oogpunt
van de bewijsvoering als van de
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straftoemeting moeten worden onderzocht; (... ) dat immers het ongewoon lang aanslepen van de procedure het teloorgaan van bewijsmateriaal tot gevolg kan hebben, zodat
de rechter niet meer in staat is te
beslissen dat de feiten bewezen zijn;
(... ) dat de overschrijding van de redelijke termijn ook schadelijke gevolgen kan hebben voor de beklaagde en de beschuldigde »;
Overwegende dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, op grond
van die vermeldingen welke in hun
geheel en in hun context zijn onderzocht, heeft kunnen beslissen dat eiser uit de aangevoerde gegevens
geen ander rechtsgevolg trok dan de
onmogelijkheid dat de redelijke termijn bij de berechtiging van de
zaak in acht genomen kon zijn;
Overwegende dat het niet de taak
van het onderzoeksgerecht is om,
wanneer het zoals ten deze uitspraak doet over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, te oordelen
of de door voormeld artikel 6 voorgeschreven redelijke termijn al dan
niet in acht genomen is;
Dat bijgevolg het hof van beroep,
waar het vermeldt dat « in de omstandigheden eigen aan de zaak »,
die door het arrest nader worden
omschreven, << de redelijke termijn
die is voorgeschreven door artikel
5.3 en niet door artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet overschreden is >>, antwoordt op de conclusie
waarin eiser zich beriep op artikel 6
van dat verdrag; dat de kamer van
inbeschuldigingstelling niet gehouden was nader te antwoorden op de
door eiser uit dat artikel 6 afgeleide
middelen die zij niet bevoegd was te
beoordelen;
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;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
Dufrasne, Bergen.

Nr. 241

doen van dat vonnis in zoverre het de
beklaagde tot een onwettige geldboete
veroordeelt, en de uitgesproken veroordeling ondertussen met toepassing van
art. 619, eerste lid, Sv. is uitgewist,
vernietigt het Hoi het aangegeven vonnis, in zoverre het de beklaagde tot
een hoofdgevangenisstraf van negen
dagen en tot een geldboete van 40
frank veroordeeld en zegt dat er geen
grand is tot verwijzing.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN CASSATIE IN ZAKE CAVALIER)

Nr. 241
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ARREST ( vertaling)
KAMER -

16 december 1987

(A.R. nr. 6043)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
2° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VERzetten dat de minister van Justitie
NIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN RET BELANG VAN DE WET- STRi\FZAKEN- CASSAhem bij schrijven van 17 september
TIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
1986, Bestuur voor burgerlijke en
- ART. 441 SV. - VONNIS DAT DE BEKLAAGcriminele zkaen, nr. 7/130.836/473
DE MET NA!VIE TOT EEN ONWETTIGE GELDAP/voorz. PL/CP, bevel heeft gegeBOETE VEROORDEELT - UITWISSING VAN DE
ven, met toepassing van artikel 441
VEROORDEL!NG VERNIETIGING ZONDER
van het Wetboek van StrafvordeVERWIJZING.
ring, bij het Hof aangifte te doen
van het op 1 december 1981 door de
1' In het bij art. 441 Sv. bepaalde geval
wordt de strekldng van het cassatiebe- Politierechtbank te Jodoigne geweroep vastgesteld door het schrijven
zen en in kracht van gewijsde gegavan de minister van Justitie (1).
ne vonnis waarbij de genaamde Ca2' Wanneer het vonnis van een politie- valier Pierre Herni Jose Ghislain,
rechtbank een beklaagde, in staat van handlanger, geboren op 30 juli 1949
wettelijke herhaling wegens het in te Tienen, wonende rue Saint-Meart. 561, r, Sw. omschreven misdrijf dard 33, te Jodoigne, tot een geld« nachtgerucht en nachtrumoer », verboete van veertig frank veroordeeld
oordeelt tot een hoofdgevangenisstraf wordt wegens het feit dat hij zich
van negen dagen en tot een geldboete op 16 mei 1981 schuldig gemaakt
van 40 frank, de procureur-generaal in
het Hoi tegen dat vonnis een cassatie- heeft aan nachtgerucht of nachtruberoep instelt ingevolge een schrijven moer waardoor de rust van de inwowaarin de minister van Justitie hem ners kon worden verstoord (Strafzonder nadere precisering, wat de om- wetboek, artikel 561, 1'), met de
vang van de gevorderde vernietiging omstandigheid dat voornoemde in
betreft, bevel geeft om overeenkomstig staat van wettelijke herhaling verart. 441 Sv. bij het Hoi aangifte te keerde aangezien hij reeds op 2 december 1980 door de Politierechtbank te Jodoigne wegens gelijkaar(1) Zie Cass., 4 maart 1987, A.R. nr. 5681
(A.C., 1986-87, nr. 401) en de noot 2.
dige feiten op tegenspraak was ver1° CASSATIE -

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN RET BELANG VAN DE WET- STRAFZAKEN- CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
-ART. 441 SV. - STREKKING VAN RET CASSATIEBEROEP.

Nr. 241
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oordeeld bij een vonnis dat op het
ogenblik van de feiten kracht van
gewijsde bezat.
De geldboete die voor die overtreding wordt opgelegd door artikel 561
van het Strafwetboek bedraagt 10
tot 20 frank, zodat de uitgesproken
geldboete onwettig is.

Om die reden, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, omdat het de beklaagde tot een geldboete van veertig frank veroordeelt,
te bevelen dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en de aldus beperkte zaak
te verwijzen naar een andere politierechtbank.
Brussel, 26 mei 1987.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) J. Velu »;
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering;
Gelet op het schrijven d.d. 17 september 1986 waarbij de minister van
Justitie de procureur-generaal verzoekt het door de Politierechtbank
te Jodoigne in de zaak Pierre Cavalier gewezen vonnis van 1 december
1981 op grond van artikel 441 van
het Wetboek van Strafvordering aan
het oordeel van het Hof te onderwerpen;
Overwegende dat dit vonnis
laatstgenoemde tot een hoofdgevangenisstraf van negen dagen en tot
een geldboete van 40 frank veroordeelt, ter zake dat hij zich op 16 mei
1981 schuldig heeft gemaakt aan
nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kon
worden verstoord, met de omstandigheid dat beklaagde in staat van
wettelijke herhaling verkeerde;
Overwegende dat luidens artikel
561, 1", van het Strafwetboek « met
geldboete van tien frank tot twintig
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frank en met gevangenisstraf van
een dag tot vijf dagen of met een
van die straffen aileen worden gestraft (... ) zij die zich schuldig rnaken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de
inwoners kan worden verstoord >>;
dat, luidens artikel 562 van het
Strafwetboek, de rechter, in geval
van herhaling, « naast geldboete, gevangenisstraf van ten hoogste negen
dagen kan uitspreken >>;
Dat de politierechtbank bijgevolg
beklaagde niet tot een geldboete van
veertig frank kon veroordelen, aangezien dat bedrag het wettelijk
maximum te boven gaat;
Overwegende dat, in het bij artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde geval, het onderwerp van de voorziening nader be·
paald wordt in het schrijven van de
minister van Justitie; dat laatstgenoemde aangifte doet van het op 1
december 1981 door de Politierechtbank te J odoigne in de zaak Pierre
Cavalier gewezen vonnis « doordat
het betrokkene veroordeelt tot een
geldboete van 40 frank >>, zonder dat
het schrijven aangeeft welke de omvang is van de gevraagde vernietiging;
Overwegende dat, enerzijds, artikel 561, 1", van het Strafwetboek
voorziet in de mogelijkheid om voor
het aldaar bedoelde misdrijf een
geldboete op te leggen, zodat eventuele vernietiging niet kan geschieden door splitsing; dat, anderzijds,
de geldboete ten deze slechts een
van de bestanddelen van een enige
straf is, zodat de vernietiging niet
kan worden beperkt tot het beschikkende gedeelte betreffende de geldboete;
Overwegende evenwel dat de vernietiging op grond van artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering
nooit enig nadeel mag toebrengen
aan de veroordeelde noch diens toestand mag verzwaren; dat het aangegeven vonnis dagtekent van 1 december 1981, zodat de uitgesproken
veroordeling thans uitgewist is ingevolge de toepassing van artikel 619,
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eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering; dat er derhalve geen
grond is tot verwijzing;

Nr. 242

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCE CREDIT
N.V.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7912)

Om die redenen, vernietigt het
aangegeven vonnis d.d. 1 december
1981 van de Politierechtbank te Jodoigne, in zoverre het Pierre Cavalier veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van negen dagen en tot
een geldboete van 40 frank; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; zegt
dater geen grond is tot verwijzing.
16 december 1987 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Rappe - Gedeeltelijk
gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.
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KAMER -

17 december 1987

REGISTRATIE (RECHT VAN) -

ART. 189
WETBOEK VAN REGISTRATIERECHTEN - GEDWONGEN OPENBARE VERKOOP - CONTROLESCHATTING GEVORDERD DOOR DE ONTVANGER DER REGISTRAT!E - WETTIGHEID.

Art. 189 Wetboek van Registratierechten
is toepasselijk op de gedwongen openbare verkopen; de rechter kan derhalve de vordering tot controleschatting
van de ontvanger der registratie niet
afwijzen op grand dat de verlwopwaarde van het verkochte onroerend goed
is bepaald door de prijs waarvoor het
na een regelmatige procedure is toegewezen (1).

(1) Zie de verwiJzmgen m de cone! van het
0 M m Bull. en Pas., 1988, I, nr 242

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 juni 1986 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Charleroi;
Over het middel: schending van de artikelen 44 tot 46, 189 van het koninklijk
besluit nr. 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek van de Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten, bekrachtigd bij de wet van 16 juni 1947, 1350,
1582, 1583 van het Burgerlijk Wetboek, 7
van de Hypotheekwet van 16 december
1851 1582 en 1599 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat de oorspronkelijk door eiser ingestelde vordering tot schatting niet gegrond
is, op grond dat eiser « in boger bero~p
alleen maar de middelen overneemt die
reeds voor de eerste rechter zijn uiteengezet en door deze zijn beantwoord met
een oordeelkundige motivering die de
rechtbank overneemt; ... dat (eiser) aan
artikel 189 van het Wetboek van de Registratierechten een draagwijdte wil geven die het niet heeft; dat het buiten
twijfel staat dat de nieuwe wetgeving
evenals de vroegere ertoe strekt de belangen van de fiscus te beschermen bij
de verkopingen van onroerende goederen die aan de vrije wil van de contracterende partijen zijn onderworpen, hetgeen bijkt uit het gebruik van de
restrictieve term " overeenkomst " ter
vervanging van de term " eigendomsoverdragende aide "; dat het overbodig is
eraan toe te voegen dat de termen " uitgedrukte prijs " en " aangegeven waarde " ongeschikt zijn in geval van gedwongen verkoop; ... dat geen rekening
kan worden gehouden met het feit dat
het goed opnieuw is verkocht voor een
hog ere prij s dan die waarvoor het is gekocht; dat de verkoopwaarde ervan ten
deze overeenstemt met de prijs waarvoor
het na een regelmatige procedure is toegewezen »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 189
van het Wetboek van de Registratie-, Hy-
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potheek- en Griffierechten bepaalt dat
« ••. de ontvanger der registratie de bevoegdheid heeft om de schatting te vorderen van de goederen die het voorwerp
van de overeenkomst uitmaken, ten
einde van de ontoereikendheid van de
uitgedrukte prijs of van de aangegeven
waarde te doen blijken, wanneer het
gaat om eigendom of vruchtgebruik van
in Belgie gelegen onroerende goederen »;
het bestreden vonnis ten onrechte stelt
dat die bepaling niet van toepassing zou
zijn in geval van gedwongen verkoop na
beslag, daar de erin vermelde termijnen
« overeenkomst ''• « uitgedrukte prijs ,
en « aangegeven waarde , zogezegd enkel betrekking hebben op de verkoop
van een onroerend goed waarover de
partijen vrij kunnen beslissen; elke verkoop, oak al is het een gedwongen verkoop na beslag, waarbij het onroerend
goed openbaar wordt toegewezen, in
werkelijkheid een overeenkomst is waarbij de ene partij zich verbindt om een
zaak te leveren en de andere om daarvoor een prijs te betalen (artikelen 1582
en 1583 van het Burgerlijk Wetboek); de
toestemming van de verkoper, ten deze
de beslagene, weliswaar niet uit eigen
wil wordt gegeven, maar uit kracht van
de wet, door de wil van zijn schuldenaars die uitvoering geven aan het algemeen pandrecht dat hun bij artikel 7 van
de Hypotheekwet wordt toegekend en
waarvan de toepassing in het vijfde deel
van het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld; dit niet belet dat, zoals zulks door
de artikelen 1582 en 1509 van het Gerechtelijk Wetboek wordt bevestigd, de
openbare toewijzing na beslag een verkoop is en dat ze dus althans een overeenkomst van eigendomsoverdracht is;
uit de artikelen 44 tot 46 van het Wethoek van de Registratierechten volgt dat
niet enkel het recht van 12,50 % zonder
onderscheid is verschuldigd op « de verkopingen, ruilingen en aile overeenkomsten onder bezwarende titel waarbij eigendom wordt overgedragen , van onroerende goederen (artikel 44), maar dat
« de belastbare grondslag in geen geval
lager mag zijn dan de verkoopwaarde
van het overgedragen onroerend goed ,
(artikel 46); de omstandigheid dat een
onroerend goed bij openare verkoop na
beslag wordt verkocht, niet belet dat het
voor een lagere prijs dan zijn verkoopwaarde kan worden toegewezen; de in
artikel 189 vermelde termen « uitgedrukte prijs » en « aangegeven waarde » helemaal niet ongeschikt zijn maar volkomen passen bij de verkoop van onroerende goederen na beslag; in elk geval
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uit niets valt af te leiden dat de wetgever, door hun gebruik, aileen de bij een
verkoop uit de hand vastgestelde prijs op
het oog zou hebben gehad; daaruit volgt
dat het bestreden vonnis, door de schatting van de litigieuze goederen niet toe
te staan, op grand dat artikel 189 van
het Wetboek van de Registratierechten
niet van toepassing is in geval van gedwongen verkoop van een onroerend
goed bij een openbare toewijzing na beslag, het wettelijk begrip verkoop miskent en, bijgevolg, de artikelen 1582,
1583 van het Burgerlijk Wetboek, 7 van
de Hypotheekwet van 16 december 1851,
1582, 1583 van het Gerechtelijk Wetboek
alsmede de in het middel aangewezen
bepalingen van het Wetboek van de Registratierechten, inzonderheid de artikelen 46 en 189 van dat wetboek, schendt;

tweede onderdeel, in geen enkele wettelijke bepaling het onweerlegbaar vermoeden is neergelegd dat de bij een gedwongen verkoop verkregen prijs noodzakelijk overeenstemt met de verkoopwaarde van de in beslag genomen onroerende goederen; daaruit volgt dat het
bestreden vonnis, door om die reden,
welke het van het beroepen vonnis overneemt, de schatting van de litigieuze
goederen te weigeren, ook de in het middel aangewezen bepalingen van het Wetboek van de Registratierechten, inzonderheid de artikelen 46 en 189 van dat
wetboek, schendt, daar noch laatstgenoemde bepaling, noch enige andere bepaling de schatting van de bij een gewongen verkoop verkochte onroerende
goederen uitsluiten; het vonnis bovendien, door te oordelen dat de bij een gedwongen verkoop verkregen prijs noodzakelijk overeenstemt met de verkoopwaarde van het verkochte goed, niettegenstaande het ontbreken van een wettelijke bepaling houdende vaststelling van
een dergelijke overeenstemming, het
wettelijk begrip bij de wet ingesteld vermoeden miskent (schending van artikel
1350 van het Gerechtelijk Wetboek):

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de
beide onderdelen van het middel opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
middel, in zijn beide onderdelen,
niet opkomt tegen het motief van de
bestreden beslissing dat de verkoopwaarde ten deze overeenstemt met
de prijs waarvoor het goed na een
regelmatige procedure is toegewezen, terwijl dat motief volstaat om
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het bestreden beschikkende gedeelte naar recht te verantwoorden :
Overwegende dat artikel 189 van
het Wetboek van de Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten bepaalt dat, onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende
het bewimpelen van prijs, de ontvanger der registratie de bevoegdheid heeft om schatting te vorderen
van de goederen die het voorwerp
van de overeenkomst uitmaken, ten
einde van de ontoereikendheid van
de uitgedrukte prijs of van de aangegeven waarde te doen blijken,
wanneer het gaat om eigendom of
vruchtgebruik van in Belgie gelegen
onroerende goederen;
Overwegende dat uit de term
vorderen », die reeds in artikel 17
van de Registratiewet van 22 frimaire jaar VII voorkwam, en uit artikel
192, derde lid, van het Wetboek van
de Registratierechten valt af te leiden dat als de ontvanger der registratie de schatting vordert, omdat
hij van mening is dat de uitgedrukte
prijs of de aangegeven waarde lager
zijn dan de verkoopwaarde, de vrederechter die maatregel binnen vijftien dagen na het verzoek, zonder
voorafgaand en contradictoir debat,
moet bevelen;
Dat uit de vormen van die procedure blijkt dat het aangesproken
rechtscollege niet moet nagaan of de
aanwijzingen waarop de vermoedens van het bestuur zijn gebaseerd, al dan niet voldoende ernstig
zijn om gebruik te kunnen maken
van zijn recht om de schatting te
vorderen;
Dat daaruit volgt dat de rechter
niet bevoegd was om vast te stellen
dat ten deze de verkoopwaarde van
het betrokken onroerend goed overeenstemde met de prijs waarvoor
het na een regelmatige procedure
was toegewezen; dat bijgevolg dat
motief de beslissing niet naar recht
kan verantwoorden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
«
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Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, zowel op zijn eigen gronden
als op de gronden van de eerste
rechter die het overneemt, oordeelt
dat de schatting bedoeld in de artikelen 189 en volgende van het Wethoek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten niet kan
plaatshebben wanneer de verkoop
tot stand is gekomen in omstandigheden waardoor elke mogelijkheid
van bedrog wordt uitgesloten, en dat
de wet derhalve niet van toepassing
is op de gevallen waarin de partijen
niet vrij over de prijs en de voorwaarden van de overdracht kunnen
beslissen, inzonderheid wanneer
het, zoals in casu, gaat om een gedwongen openbare verkoop;
Overwegende dat het onderscheid
dat de bestreden beslissing dienaangaande tussen vrijwillige overdracht en gedwongen verkoop
maakt, niet meer is verantwoord sedert het koninklijk besluit nr. 64
van 30 november 1939 houdende het
Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten;
Overwegende dat artikel 44 van
dat wetboek de belasting heft op
« de verkopingen, ruilingen en alle
overeenkomsten onder bezwarende
titel ... waarbij eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen
wordt overgedragen »; dat de toewijzingen na gerechtelijke uitwinning,
zelfs als ze voor de vorm en ten
grande aan bepaalde bijzondere regels onderworpen zijn, zoals uit de
artikelen 1582, 1649, 1684 van het
Burgerlijk Wetboek en 1599 van het
Gerechtelijk Wetboek blijkt, verkopingen zijn die, zoals elke verkoop
eigendom overdragen;
'
Dat artikel 45 van hetzelfde wethoek, dat bepaalt dat het recht
wordt vereffend, ten aanzien van de
verkopingen, op het bedrag van bedongen prijs en lasten, zowel van toepassing is op de gedwongen als op
de vrijwillige verkopingen; dat valgens artikel 46 de belastbare grandslag in geen geval lager mag zijn
dan de verkoopwaarde van de over-
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gedragen
onroerende
goederen,
zulks om te bereiken dat de belasting gelijk is voor alle belastingplichtigen, namelijk in casu de kopers van onroerende goederen, zonder onderscheid te maken naar
gelang van de omstandigheden
waarin zij hebben gecontracteerd
en, bijgevolg, zonder dat enig onderscheid moet worden gemaakt tussen
de - vrijwillige of gedwongen openbare verkopingen en de verkopen uit de hand;
Overwegende dat artikel 189 van
het Wetboek van de Registratierechten, in zonverre het aan de ontvanger der registratie de bevoegdheid
toekent om de schatting te vorderen
van de goederen die het voorwerp
van de overeenkomst uitmaken, bedoelt de toepassing van de in artikel
46 vervatte beginselregel te bewerkstelligen; dat daaruit dient te worden afgeleid dat de in artikel 189 gebruikte term " overeenkomst " moet
worden opgevat in de betekenis die
hij in de artikelen 44 en 45 heeft en
zowel voor de gedwongen als voor
de vrijwillige verkopingen geldt;
Dat de appelrechter, door met de
eerste rechter te oordelen dat voormeld artikel 189 geen betrekking
had op een gedwongen openbare
verkoop, zijn beslissing derhalve
niet naar recht heeft verantwoord;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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Verslaggever: de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 243
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RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - GEZAG VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING - STRAFZAKEN VRIJSPRAAK - VOORDEEL VAN DE TWIJFEL
- GEVOLGEN.

Wanneer de strafrechter een beklaagde
heeft vrijgesproken, zelfs wegens het
voordeel van de twijfel, kan de burgerlijke rechter geen getuigenverhoor bevelen inzake de werkelijkheid van het
aldus niet bewezen verklaarde feit,
oak al heeft de strafrechter uitspraak
gedaan in afwezigheid van andere partijen die, derhalve, de middelen die zij
hadden kunnen aanvoeren, niet hebben doen gelden (1). (Algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)

(SOURIS
T. BUTERA, LA GARANTIE NATIONALE N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7924)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 juni 1986 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen;

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 Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.

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

17 december 1987 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter -

(1) Cass., 19 nov 1982, A.R. nr 3524
(A.C, 1982-83, nr 175), 18 sept. 1986, A.R
nr 7518 (1b1d., 1986-87, nr 34).

Over het middel: miskenning van het
algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken en schending van
de artikelen 3, 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
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doordat het bestreden vonnis, na eraan te hebben herinnerd dat eiseres bij
het door de Politierechtbank te Bergen
op 9 september 1981 gewezen vonnis wegens het bestaan van twijfel is vrijgesproken van de haar ten laste gelegde
overtreding van artikel 12.3.2 van het
Wegverkeersreglement (« de bestuurder
die voorrang heeft, verliest deze voorrang wanneer hij zijn voertuig opnieuw
in beweging brengt, na gestopt te hebben >>), de beslissing bevestigt van de
eerste rechter die de persoonlijke verschijning van eiseres en het verhoor van
drie getuigen had bevolen om te weten
te komen of het door eiseres bestuurde
voertuig gestopt is aan het kruispunt
waarop zich het litigieuze ongeval voordeeld, en de eisers in de kosten van het
hoger beroep veroordeelt, dat het aldus
beslist op grond dat: « wanneer de vrijspraak gegrond is op het ontbreken van
voldoende bewijzen, de schuld hiermee
niet wordt uitgesloten; dat het tegendeel
beslissen tot gevolg zou hebben dat de
burgerlijke rechter geen bezwarende gegevens tegen de vproorzaker van de
schade zou mogen in 1.anmerking nemen
aileen omdat de sti:afrechter er geen
heeft gevonden; dat (de verweerders)
niet tegenwoordig waren bij het debat
voor de politierechtbank en dus hun middelen die de beslissing van de rechter
hadden kunnen bei:nvloeden, niet hebben
kunnen doen gelden; dat dit vonnis, indien het zou verklaren dat (eiseres) gestopt was, helemaal niet in tegenspraak
zou zijn met het vorige strafrechterlijke
vonnis waarbij is verklaard dat het niet
geweten is of het feit is gepleegd ... ; dat
derhalve ten deze niet zeker en noodzakelijk is beslist dat (eiseres) niet gestopt
is op de kruising van de rue Brenez en
de rue M. Derbaix >>,
terwijl de strafrechter, door beklaagde
vrij te spreken wegens het bestaan van
twijfel, beslist dat de hem verweten feiten niet bewezen zijn; het gezag van een
dergelijke beslissing tot gevolg heeft dat
de burgerlijke rechter voor wie een vordering over dezelfde feiten is gebracht
niet mag beslissen dat ze bewezen zijn;
de omstandigheid dat eiseres ten deze al
is het maar wegens het ontbreken ;an
voldoende bewijzen, vrijgesproken is van
het haar ten laste gelegde feit dat ze aan
het kruispunt gestopt is en haar voertuig
opnieuw in beweging heeft gebracht zonder de overige weggebruikers te laten
voorgaan, ten deze uitsluit dat eiseres
nog schuldig kan worden bevonden aan
die feiten en zelfs dat het bewijs ervan
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nog in rechte kan worden geleverd; het
bestreden vonnis bijgevolg, door de verschijning van eiseres en een verhoor te
gelasten ten einde uit te maken of eiseres gestopt is aan het kruispunt en vervolgens haar voertuig opnieuw in beweging heeft gebracht, en door te verklaren
dat de politierechtbank niet noodzakelijk
beslist heeft dat eiseres niet gestopt was,
de zin en de strekking van de vrijsprekende beslissing waarvan dat vonnis het
bestaan vaststelt, miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en het gezag
van gewijsde van die beslissing miskent
(miskenning van het bovenaan het middel aangehaalde algemeen rechtsbeginsel en schending van de artikelen 3 en 4
van de wet van 17 april 1878):

Overwegende dat eiseres bij het
op 9 september 1981 door de Politierechtbank te Bergen gewezen vonnis vrijgesproken is van de in artikel 12.3.2 van het Wegverkeersreglement omschreven overtreding, namelijk dat ze als bestuurster op de
voorra.agsweg geen voorrang heeft
verleend toen ze, na gestopt te hebben, haar voertuig opnieuw in beweging bracht, op grond dat die telastlegging « wegens het voortbestaan
van twijfel niet bewezen is »;
Overwegende dat het gezag van
het gewijsde in strafzaken zich uitstrekt tot al hetgeen de strafrechter
zeker en noodzakelijk heeft beslist,
met inachtneming van de dragende
gronden van die beslissing, ten aanzien van het bestaan van de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten,
ongeacht de juridische omschrijving
ervan;
Dat de strafrechter, die vaststelt
dat er nog twijfel bestaat en dat die
twijfel aan de beklaagde ten goede
moet komen, beslist dat de aan
laatstgenoemde ten laste gelegde
feiten niet bewezen zijn, gelet op de
regels van de bewijsvoering;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door te beslissen dat de onderzoeksmaatregel die de eerste
rechter had bevolen om uit te rnaken « of het door eiseres bestuurde
voertuig al dan niet gestopt was »,
passend is, en dat er derhalve redenen zijn om het beroepen vonnis te

bevestigen, de op 9 september 1981
door de politierechtbank gewezen
vrijsprekende beslissing alsook het
gezag van gewijsde van die beslissing miskent;
Overwegende dat het gezag van
gewijsde in strafzaken geldt erga
omnes, zodat het van geen belang is
dat, zoals het bestreden vonnis vermeldt, de verweerders niet tegenwoordig waren bij het debat voor de
politierechtbank en dat zij voor die
rechtbank geen middelen die de beslissing van de rechter hadden kunnen bei:nvloeden, hebben kunnen
doen gelden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing hieromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Doornik, zitting houdende in hoger
beroep.
17 december 1987 - 1" kamer- Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal -Advocaten: mrs. De
Bruyn en Simont.
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KAMER -

17

dec~mber

1987

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE - BURGERL!JKE ZAKEN - TOEPASS!NG VAN EEN WETSBEPALING DOOR EEN BESLISSING WAARIN NIET WORDT VASTGESTELD DAT DE VOORWAARDEN VOOR DIE
TOEPASSING ZIJN VERVULD

2° SUCCESSIERECHTEN -

ART. 52-2, 3°,
WETBOEK VAN SUCCESS!ERECHTEN - GELIJKSTELLING VAN EEN GEADOPTEERD KIND
MET EEN WETTIG KIND - VEREISTEN.

1° Bij afwezigheid van conclusie is de
burgerlijke rechter die een wetsbepaling toepast, niet verplicht vast te stelJen dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn (1).
2° Art. 52-2, :J', Wetboek van de Successierechten wordt niet geschonden door
de beslissing die, bij de berekening
van die rechten, een geadopteerd kind
met een wettig kind gelijkstelt, op
grand dat het door de wetgever vereiste uitsluitend karakter van de hulp en
verzorging die de geadopteerde van de
adoptant heeft gekregen, niet belet dat
de geadopteerde andere inkomsten
heeft, wanneer « de intensiteit van de
menselijke zorg en van de gevoelsbanden tussen adoptant en geadopteerde »
is aangetoond (2).

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T.
MEYNSBRUGHEN-LESNEUCQ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7936)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1986
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het middel: schending van artikel 52-2, 3°, van het koninklijk besluit
nr. 308 van 31 maart 1936 tot invoering
van het Wetboek der Successierechten,
bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936,
gewijzig, · lJ de wet van 14 augustus
1947 en bij het koninklijk besluit nr. 12
van 18 april 1967,
doordat het arrest beslist dat verweerster, op basis van de door het arrest
vastgestelde feitelijke gegevens, aanspraak kan maken op de verminderde
voorkeurtarieven die aan de wettige kinderen zijn toegekend op de nalatenschap
(1} Cass., 1 juni 1984, A.R. nr 4203
(A.C., 1983-84, nr. 564}, 9 juni 1986, A.R.
nr 7546 (ibid., 1985-86, nr. 626).
(2} M. DONNAY en A. CUVELIER, « Droits de
succession et de mutation par deces », Rep.
notarial, 1987, d. XV, boek XI, nr 917
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van hun ouders, veeleer dan op het tarief dat van toepassing is tussen ooms,
tantes en neven of nichten, op grand dat
<< volgens het huidige artikel 52-2, 3°, van
het Wetboek van Successierechten, na de
wijziging ervan bij het koninklijk besluit
nr. 12 van 18 april 1967, het geadopteerd
kind niet met het wettig kind wordt gelijkgesteld, wanneer het slechts op aanvullende wijze en samen met de wettige
ouders van het geadopteerd kind verzorging van de adoptant heeft gekregen; dat
het evenwel geen strengere voorwaarde
stelt dan de verplichting tot onderhoud
en opvoeding die normaal op een vader
of een moeder rust; dat, met andere
woorden, het feit dat de wetgever vereist
dat de last op een enkele persoon rust,
niet belet dat de geadopteerde inkomsten ontvangt die er ten dele hebben toe
bijgedragen om in de materHHe behoeften van zijn bestaan te voorzien; dat
evenmin is vereist dat er geen ouders
zijn of dat de adoptant met de geadopteerde tijdens de periode van bijstand
samenwoont; dat de omvang van de financiele bijdrage van de adoptant in de
kosten van onderhoud en opvoeding van
het geadopteerd kind bijkom,;tig is; dat
vooral de intensiteit van de toewijding
en de gevoelsbanden tussen de adoptant
en de geadopteerde van belang is, en de
adoptant zich jegens de geadopteerde
dient te gedragen zoals zijn natuurlijke
ouders zulks zou hebben gedaan », en
bovendien op grand dat << uit de getuigenverklaringen blijkt dat de ouders van
(verweerster) een groothandel exploiteerden waaraan zij al hun beschikbare tijd
wijdden; dat zij in hetzelfde onroerend
goed een ander appartement bewoonden
dan dat van de adoptante; dat deze het
grootste dee! van haar tijd aan (verweerster) besteedde en zulks van bij haar geboorte tot haar meerderjarigheid, terwijl
zij met haar opvoeding en vrije tijd bezig was en haar vakantie regelde; dat zij
al haar maaltijden met verweerster deelde, ongeacht of die al dan niet waren
klaargemaakt door een dienstmeid van
de ouders van de geadopteerde; dat iedereen uit hun omgeving de nauwe genegenheidsbanden tussen (verweerster) en
de overledene kende, die niet zijn veranderd en bleven bestaan tot het overlijden
van de adoptante; dat deze niet getrouwd
was en zich onophoudelijk heeft gewijd
aan (verweerster) die haar enige erfgename was >>,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 52-2,
3°, van het Wetboek van de Successierechten bepaalt dat voor de toepassing
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van dat wetboek er geen rekening wordt
gehouden met de uit de adoptie voortspruitende verwantschapsband; evenwel,
mits de belanghebbenden het bewijs leveren, het geadopeerd kind gelijkgesteld
wordt met het wettig kind (... ) wanneer
het tijdens zijn minderjarigheid en gedurende zes onafgebroken jaren uitsluitend
van de adoptant of eventueel van hem
en zijn echtgenote te zamen, de hulp en
verzorging heeft gekregen welke wettige
kinderen normaal van hun ouders krijgen; de voorwaarde dat aileen de adoptant hulp en verzorging heeft verstrekt
die de wettige kinderen normaal van
hun ouders krijgen, doet onderstellen
dat de adoptant zich tijdens de wettige
periode in de plaats heeft gesteld van de
ouders, ofwel omdat de geadopteerde
wees is geworden, omdat zijn ouders
niet in staat zijn geweest hem de normale hulp en verzorging te verstrekken,
omdat zij zulks niet hebben willen doen,
of nog omdat zij zulks aan de adoptant
hebben overgelaten; het arrest geenszins
vaststelt dat verweerster in feite, niet gedurende ten minste zes onafgebroken jaren, van haar wettige ouders de hulp en
verzorging heeft gekregen die zij haar
dienden te verlenen en dat die hulp en
verzorging haar uitsluitend door de adoptant zijn verstrekt, en in de door het arrest uiteengezette feitelijke omstandigheden niet zodanige vaststelling voorkomt;
daaruit volgt dat het arrest, door artikel
52-2, 3°, van het Wetboek der Successierechten toe te passen op een geval waarvan in die wettelijke bepaling geen sprake is, deze bepaling schendt;

tweede onderdeel, artikel 52-2, 3°, van
het Wetboek der Registratierechten
(lees : Successierechten) betaling van de
rechten tegen verminderd tarief afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de
erfgerechtigde uitsluitend van de adoptant (... ) de hulp en de verzorging heeft
gekregen die normaal de wettige kinderen van hun ouders krijgen; het arrest
terecht zegt dat de laatste wijziging van
die wettelijke bepaling door het koninklijk besluit nr. 12 van 18 april 1967, dat
recht op vermindering niet toekent wanneer het geadopteerd kind slechts op bijkomende wijze en samen met de wettige
ouders van het geadopteerd kind van de
adoptant verzorging heeft gekregen; valgens die wettelijke bepaling de door de
adoptant verstrekte hulp en verzorging
als uitsluitend kan worden beschouwd,
wanneer de geadopteerde over inkomsten van zijn ouders beschikt; tot slot, al
dient te worden aangenomen dat niet
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wordt vereist dat er geen ouders zijn, of
dat de adoptant en de geadopteerde sa··
menwonen, het echter volstaat dat de geadopteerde gedurende de periode van
bijstand met zijn ouders heeft samengewoond, om te zeggen dat de adoptant
niet uitsluitend aan de geadopteerde
hulp en verzorging heeft verstrekt; daaruit volgt dat het arrest, door te zeggen
dat de bepaling van artikel 52-3, 3", van
het Wetboek der Successierechten, valgens dewelke de last door een enkele
persoon moet worden gedragen, niet belet dat inkomsten worden ontvangen
waardoor er ten dele wordt voorzien in
de materiiHe noden van haar bestaan,
die wettelijke bepaling niet juist interpreteert en derhalve schendt;
derde onderdeel, artikel 52-2, 3", van
het Wetboek der Registratierechten
(lees : Successierechten) vereist dat uitsluitend de adoptant zowel hulp als verzorging aan de geadopteerde heeft verstrekt, zodat zowel de financiiHe bijdrage, te weten de hulp, als de toewijding,
te weten de verzorging, beide uitsluitend
van de adoptant zijn gekregen; daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
de omvang van de financiele bijdrage
van de adoptant in de kosten van onderhoud en opvoeding van het geadopteerd
kind bijkomstig is, en dat vooral de intensiteit van de toewijding en de gevoelsbanden tussen de adoptant en de geadopteerde van belang is, artikel 52-2, 3°,
van het Wetboek der Registratierechten
(lees : Successierechten) niet juist interpreteert en derhalve die wettelijke bepaling schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
hof van beroep niet behoefde vast te
stellen dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 52-2, 3°, van het Wethoek der Successierechten waren
vervuld:
Overwegende dat een wettelijke
bepaling niet wordt geschonden
door het feit aileen dat de rechter
die wettelijke bepaling toepasselijk
verklaart zonder vast te stellen dat
alle toepassingsvoorwaarden zijn
vervuld, onverminderd de verplichting van de rechter op de conclusie
te antwoorden;
Dat het middel van niet ontvankelijkheid gegrond is;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 52-2, 3°,
van het Wetboek der Successierechten bepaalt dat het geadopteerd
kind met het wettig kind wordt gelijkgesteld wanneer het tijdens zijn
minderjarigheid gedurende zes onafgebroken jaren uitsluitend van de
adoptant de hulp en de verzorging
heeft gekregen, die de wettige kinderen normaal van hun ouders krijgen;
Overwegende dat het arrest zegt
dat volgens voormeld artikel « het
geadopteerd kind niet met het wettig kind kan worden gelijkgesteld
wanneer het slechts op bijkomende
wijze en samen met de wettige ouders van het geadopteerd kind verzorging van de adoptant heeft gekregen »;
Dat het arrest niet vaststelt dat
de geadopteerde ten deze inkomsten
van zijn ouders heeft ontvangen of
dat zij met hen heeft samengewoond;
Dat, voor het overige, artikel 52-2,
3°, het geval niet uitsluit waarin de
geadopteerde over andere inkomsten heeft beschikt, op voorwaarde
dat de adoptant zich heeft gedragen
zoals de natuurlijke ouder zulks zou
hebben gedaan;
Dat het arrest, door te oordelen
dat << het feit dat de wetgever vereist
dat de last op een enkele persoon
rust, niet belet dat de geadopteerde
inkomsten ontvangt die er ten dele
hebben toe bijgedragen om in de
materiele behoeften van zijn bestaan te voorzien >>, derhalve voormeld artikel 52-2, 3°, niet schendt;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben overwogen, zoals in het antwoord op het tweede onderdeel is
gezegd, dat de door de wetgever vereiste uitsluiting niet belet dat de geadopteerde nog bepaalde andere inkomsten ontvangt, beslist dat << de
omvang van de financiele bijdrage
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van de adoptant in de kosten van
onderhoud en opvoeding van het geadopteerde kind bijkomstig is »;
Dat het arrest aldus het exclusief
karakter van de hulp van de adoptant aan de geadopteerde niet miskent; dat het oordeelt dat indien het
feit dat, wanneer het kind andere
inkomsten geniet, het bedrag van de
financiele bijdrage van de adoptant
in de kosten van onderhoud en opvoeding daardoor wordt verminderd,
niet van overwegend belang is, wanneer << de intensiteit van de toewijding en de gevoelsbanden tussen de
adoptant en de geadopteerde is aangetoond, vermits de eerste zich jegens de tweede moet gedragen zoals
zijn natuurlijke ouder zulks zou
hebben gedaan »;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten:
mrs. De Bruyn en Delahaye.

Nr. 245
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17 december 1987

VOORZIENING IN CASSATIE -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP ALGEMEEN VONNIS IN EERSTE AANLEG WAARTEGEN HOGER BEROEP IS INGESTELD, WAARVAN DE
ElSER VERVALLEN IS VERKLAARD.

Een partij die vervallen is verklaard van
haar hager beroep tegen een beslissing
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die niet in Jaatste aanleg is gewezen,
kan tegen die beslissing geen cassatieberoep instellen (1). (Art. 608 Ger.W.)
(LECLERCQ T. GREINDL)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7973)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 mei 1985 gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, en gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1986
gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door het openbaar ministerie ambtshalve tegen de voorziening is opgeworpen, in zoverre zij
gericht is tegen het bestreden arrest, van welk middel kennis is gegeven overeenkomstig artikel 1097
van het Gerechtelijk Wetboek en
dat afgeleid is uit de laattijdigheid
van de voorziening;
Overwegende dat het arrest op 19
december 1986 is betekend aan eiseres, die haar woonplaats heeft in
Belgie; dat de voorziening op de
griffie van het Hof is ingediend op
20 maart 1987, dat is meer dan drie
maanden na de betekening van dat
arrest; dat het bijgevolg niet ontvankelijk is op grand van artikel 1073
van het Gerechtelijk Wetboek;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door het openbaar ministerie ambtshalve is opgeworpen
tegen de voorziening, in zoverre zij
gericht is tegen het bestreden vonnis, van welk middel kennis is gegeven overeenkomstig artikel 1097 van
het Gerechtelijk Wetboek en dat
hieruit is afgeleid dat de bestreden
beslissing niet in laatste aanleg is
gewezen:
Overwegende dat eiseres aanvoert
dat, nu zij ingevolge het bestreden
arrest vervallen is van haar hoger
(1) Cass., 29 juni 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 655).

A.R.

nr.

7714
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beroep tegen het bestreden vonnis,
dit een vonnis geworden is waartegen geen hoger beroep meer openstaat; dat het derhalve een in laatste
aanleg gewezen beslissing is;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, ondanks het verval van het
hoger beroep tegen het vonnis dat
de echtscheiding toestaat, bij ontstentenis van aangifte van dat hoger
beroep binnen acht dagen te rekenen van de dag van de uitspraak,
toch een beslissing blijft die niet in
laatste aanleg gewezen is en derhalve niet door cassatieberoep kan worden bestreden;
Dat de middelen van niet-ontvankelijkheid gegrond zijn;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen van eiseres
die geen betrekking hebben op de
ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 december 1987 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Draps.
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KAMER -

18 december 1987

1° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEilmNE BEGRIPPEN - WANPRESTATIE - STRAFBEDING - FORFAITAIRE VERGOEDING.

2° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - WANPRESTATIE - STRAFBEDil\iG
- FORFAITAIRE VERGOEDING.

1" en 2" Wanneer bij een huurovereen-

lwmst bedongen is dat hij die in ge-

breke blijft deze uit te voeren, een bepaalde som als schadevergoeding zal
betalen, kan aan de andere partij geen
grotere noch kleinere som worden toegekend, op de enkele grand dat het
bedongen bedrag niet beantwoordt aan
het niveau van de werkelijke schade
(1).
(CARLENS T. ZEGERS, RECK)
ARREST

(A.R. nr. 5407)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 maart 1986 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1152, 1226, 1229 en 1760 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de door
eiser ten laste van de verweerders gevorderde wederinhuringsvergoeding van
68.202 frank vermindert tot 18.684 frank,
op grand van de motieven : De verweerders houden ten onrechte voor dat er
een minnelijke beeindiging van de huurovereenkomst is tussengekomen. Hun
brief van 17 mei 1985, welke ze aangetekend verzonden, wijst het tegendeel uit.
Waarom zouden zij in die brief spreken
over een financiele regeling naar aanleiding van de verbreking van het contract,
indien er overeengekomen zou zijn de
huur te beeindigen zonder wederinhuringsvergoeding. Het door de verweerders ter zake bewijsaanbod via getuigen
is derhalve niet dienstig. De verweerders
hebben de tussen partijen bestaande
(1) Cass., 17 april 1970 (A.C., 1970, 754), en
de cone!. van de adv.-gen. Krings v66r dit arrest; 17 juni 1977 (A.C., 1977, 1073); 2 dec. 1983,
A.R. nr. 3823 (A.C., 1983-84, nr. 187); 21 nov.
1985, A.R. nr. 7348 (A.C., 1985-86, nr. 194).
Zie:
- KRUITHOFF R., " Overzicht van rechtspraak (1974-1980) - Verbintenissen », T.P.R.,
1983, nr. 179, biz. 684;
- VAN 0MMESLAGHE P., « Examen de jurisprudence (1968 a 1973) - Les obligations "• in
R.C.J.B., 1978, 534.
- WYMEERSCH E., « De betwistingen rond
het strafbeding : een stand van zaken "•
T.B.H., 1982, 428.
- Novelles, Droit civil, VI, 1, « Le louage de
chases », m·s. 409, 414.
- R.P.D.B., Complement I, Tw. Bail (en
gimeral) - Bail a Ioyer, nr. 363.
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huurovereenkomst verbroken door zonder opzegging en voortijdig een einde te
stellen aan de huur. De vrederechter
stelde dus terecht nadelens de verweerders huurbraak vast. Huurbraak geeft
recht op een wederinhuringsvergoeding
(artikel 1760 van het Burgerlijk Wethoek). Bij de begroting van deze vergoeding dient rekening gehouden met de
tijd die voor de wederverhuring nodig
was. Het blijkt desbetreffend: 1) dat het
pand per 30 juni 1985 ter beschikking
van eiser was; 2) dat de huurschade minimaal was gezien deze in minnelijk
overleg op 6.000 frank werd begroot, hetgeen toelaat te stellen dat eventuele herstellingen geenszins vee! tijd hebben gevergd, en 3) dat het pand per augustus
1985 weerom verhuurd is geworden.
Hiermee rekening houdend, matigt de
rechtbank de conventioneel overeengekomen wederinhuringsvergoeding ad zes
maanden huurgeld (artikel 27 van de
huurovereenkomst) tot het niveau van
een aan de werkelijke schade beantwoordende vergoeding ad twee maanden
huurgeld. Het te weerhouden huurgeld is
niet het maandelijks betaalde bedrag
van 11.367 frank welk de vrederechter
aanhield, omdat in dat bedrag buiten het
huurgeld ook velerlei voorschotten op
kosten vervat zijn. De wederinhuringsvergoeding dient begroot in functie van
het verlies aan huurgelden. Door van het
maandelijks betaalde bedrag van 11.367
frank alle kosten af te trekken, die contractueel door de verweerders per maand
dienden te worden betaald, extrapoleert
de rechtbank het bedrag van het maandelijks huurgeld, te weten 11.367 frank
- 130 frank - 200 frank - 1.600 frank
- 95 frank = 9.342 frank, zodat de aan
eiser toekomende wederinhuringsvergoeding 18.684 frank beloopt,

terwijl, eerste onderdeel, partijen in
artikel 27 van de huurovereenkomst van
26 januari 1982 overeengekomen waren
dat de huurder, bij ontbinding van de
huur door zijn schuld, verplicht is de
huurprijs te betalen voor zes maanden
als wederverhuringsvergoeding; het bestreden vonnis, door die conventionele
wederverhuringsvergoeding te verlagen,
de verbindende kracht van de overeenkomst tussen partijen schendt (scherrding van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek); noch de terbeschikkingstelling
van het pand op 30 juni 1985, noch het
bedrag van de huurschade of de wederverhuring in augustus 1985 een vermindering van de conventionele wederverhuringsvergoeding wettigen; immers geen
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kleinere vergoeding mag worden toegekend dan die welke bij de overeenkomst
bedongen is, en dit ongeacht de werkelijk geleden schade, tenzij die overeenkomst ongeoorloofd zou geweest zijn,
wat door het bestreden vonnis nergens
wordt beslist (schending van de artikelen
1152, 1226, 1229 en 1760 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de wederverhuringsvergoeding niet aileen het verlies der
huurgelden dekt, maar ook de kosten
veroorzaakt door het in gebreke blijven
van de huurder; de werderverhuringsvergoeding in de bestreden beslissing dan
ook ten onrechte uitsluitend in functie
van het huurverlies berekend wordt, zonder rekening te houden met de kosten
die contractueel door de verweerders per
maand dienden betaald en die, ingevolge
hun in gebreke blijven, ten laste van eiser kwamen (schending van artikel 1760
van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat
de huurovereenkomst door de
schuld van de verweerders, huurders, is ontbonden en dat, met betrekking tot dit gebeuren, in het
contract in het voordeel van eiser,
verhuurder, een « conventioneel
overeengekomen
wederinhuringsvergoeding ad zes maanden huurgeld (artikel 27) » was bedongen, het
bedrag van de door eiser wegens
« wederinhuring » gevorderde schadevergoeding met toepassing van artikel 1760 van het Burgerlijk Wethoek vermindert « tot het niveau
van een aan de werkelijke schade
beantwoordende vergoeding ad twee
maanden huurgeld »;
Overwegende dat de contracterende partijen vermogen van de schaderegeling, zoals die in artikel 1760
van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, af te wijken en te bedingen
dat de huurder, in geval van ontbinding door zijn schuld van de huurovereenkomst, aan de verhuurder
een forfaitaire schadevergoeding zal
moeten betalen;
Overwegende dat, luidens artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek, aile overeenkomsten, die wettig zijn
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aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken;
Overwegende dat, krachtens artikel 1152 van het Burgerlijk Wethoek, wanneer bij de overeenkomst
bedongen is dat hij die in gebreke
blijft deze uit te voeren, als schadevergoeding een bepaalde som zal betalen, aan de andere partij geen grotere noch kleinere som kan worden
toegekend;
Dat het bestreden vonnis, door de
bedongen vergoeding te matigen tot
het niveau van een aan de werkelijke schade beantwoordende vergoeding op de enkele erin vermelde
gronden, de artikelen 1134 en 1152
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het onderzoek
van het tweede onderdeel niet tot
ruimere cassatie kan leiden;
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KAMER -

18 december 1987

1° HOGER BEROEP KEN -

BURGERLIJKE ZAONSPLITSBAAR GESCHIL - BEGRIP.

2° ONSPLITSBAARHEID

BURGERLIJKE ZAKEN - HOGER BEROEP - BEGRIP HUURGESCHIL.

1" en 2" Een geschil tussen huurders en
verhuurders kan niet als onsplitsbaar
worden aangemerkt, op de enkele
grand dat de eerste rechter de ontbinding heeft uitgesproken tegen sommige huurders en niet tegen andere, of
dat de huurders solidair veroordeeld
zijn (1).
(BEKAERT, HAP T. DECANNIERE M. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5543)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de brief die vanwege de
verweerders zonder medewerking
van een advocaat bij het Hof op 16
december 1987 ter griffie is toegekomen, vernietigt het bestreden vonnis
in zoverre het beslist over de door
de verweerders aan eiser verschuldigde « wederinhuringsvergoeding >>,
op grond van die beslissing de afrekening tussen partijen opmaakt en
uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk
vernietigde
vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Tongeren, zitting
houdende in hoger beroep.
18 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 1986 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk;
Over het middel: schending van de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, zetelend in hoger beroep,
het hoger beroep, ingesteld door de eisers tegen het vonnis van de Vrederechter van het eerste kanton Kortrijk, ontoelaatbaar verklaart op grond van de
overweging dat het geschil betreffende
de ontbinding van de huurovereenkomst
onsplitsbaar is, vermits de huurhernieuwing door de eerste rechter werd geweigerd en de huurontbinding werd uitgesproken lastens drie partijen die destijds
als verweerders optraden, de gezamenlijke uitvoering van de beslissing tot antbinding en de daarmee gepaard gaande
uitzetting uit het huurgoed materieel onmogelijk is, dezelfde redenering ook
(1) Raadpl. Cass., 22 feb. 1973 (A.C., 1973,
621); 12 maart 1980 (A.C., 1979-80, 862). Zie
ook : E. KRINGS en M. STOi\ME, Onsplitsbaarheid - Preadvies - Vereniging voor de vergeJijkende studie van bet recht in Belgie en Nederland {1969-1970), dl. XII, biz 306-323.
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geldt voor het geschil betreffende de
huurhernieuwing, dienvolgens Brigitte
Hap, als medeverweerster in eerste aanleg, eveneens in de procedure in hager
beroep diende te worden betrokken,
terwijl, overeenkomstig artikel 31 van
het Gerechtelijk Wetboek een geschil enkel onsplitsbaar is in de zin van artikel
1053, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen, waartoe het aanleiding zou kunnen geven, materieel onmogelijk is, de
enkele overweging dat de huurontbinding door de eerste rechter werd uitgesproken lastens drie partijen die destijds
als medeverweerders optraden, zonder
verdere precisering nopens hun hoedanigheid, de onsplitsbaarheid van het geschil niet rechtvaardigt, nu de ontbinding van de huurovereenkomst ten opzichte van een enkele huurder geenszins
de verdere uitvoering van de huurovereenkomst en bijgevolg de huurhernieuwing ten opzichte van de andere huurders materieel onmogelijk maakt, de
feitenrechter dienvolgens uit de door
hem gedane vaststellingen niet wettig
kon afleiden dat het geschil een onsplitsbaar karakter vertoonde, zodat de rechtbank, op grand van de door haar gedane
vaststellingen, niet wettig kon beslissen
dat het geschil een onsplitsbaar karakter
vertoonde (schencling van de artikelen 31
en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis
blijkt dat de eisers Bekaert-Hap
voor de vrederechter werden gedagvaard tot betaling van achterstallige
huurgelden en tot ontbinding van de
huurovereenkomst; dat naderhand
Brigitte Hap tot gedwongen tussenkomst werd opgeroepen in haar hoedanigheid van mede-ondertekenaarster van het oorspronkelijk contract;
Overwegende dat, bij vonnis van
10 juni 1984, de eisers alsmede de
tot tussenkomst opgeroepen partij
solidair werden veroordeeld om aan
de verweerders te betalen 101.910
frank, als vervallen huurgelden, en
een wederverhuringsvergoeding van
41.022 frank;
Overwegende dat de eerste rechter de huurovereenkomst ontbonden
verklaarde en dientengevolge beval
dat de eisers het goed in kwestie
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zullen ontruimen binnen acht dagen
vanaf de betekening van het vonnis;
Overwegende dat de door eisers
ingediende tegenvordering tot huurhernieuwing ongegrond werd verklaard;
Overwegende dat, bij verzoekschrift van 30 juli 1984, de eisers Bekaert-Hap tegen dit vonnis hager
beroep instelden ten einde huurhernieuwing te verkrijgen « onder redelijke voorwaarden »;
Dat het bestreden vonnis het hager beroep niet ontvankelijk verklaart wegens niet-naleving van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wethoek, omdat het niet tegen de tot
tussenkomst opgeroepen partij werd
ingesteld;
Overwegende dat, wanneer tegen
medehuurders de ontbinding van de
huur met veroordeling tot ontruiming wordt gevorderd, de omstandigheid dat tegen sommige huurders
de ontbinding wordt uitgesproken
en niet tegen andere, op zichzelf
niet meebrengt dat de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel niet mogelijk zou zijn;
Dat de solidariteit tussen de veroordeelde partijen de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel niet onmogelijk maakt;
Dat, wat de vraag tot huurhernieuwing betreft, de verstekmakende partij Brigitte Hap geen partij
was in het desbetreffende geschil;
Dat de appelrechters, met de motieven die ze geven, hun beslissing
dat de geschillen onsplitsbaar zijn,
niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de

beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verklaart dit arrest
bindend voor de partij Brigitte Hap;
verwijst de zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge, zitting
houdende in hoger beroep.
18 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart, raadsheer - Gelijlduidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Geinger.
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KAMER -

21 december 1987

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE
OF TECHNISCHE REDENEN - REDEN ONDERWORPEN AAN PARITAIR COlVIITE - GEVOLG.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMD WERKNEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN - GEEN BESLISSING
VAN HET PARITAIR COMITE - GEVOLG.

3° PARITAIR

COMITE
DOOR OF
KRACHTENS DE WET OPGEDRAGEN TAAK UITOEFENING VAN DIE TAAK.

4° PARITAIR COMITE -

DOOR DE WET
AAN EEN PARITAIR COlVIITE OPGEDRAGEN
TAAK - AANWIJZING DOOR HET PARITAIR
COMITE VAN EEN BEPERKT COMITE OM DIE
TAAK UIT TE OEFENEN - BEKRACHTIGING
VAN DE BESLISSING VAN HET BEPERKT
COMITE DOOR HET PARITAIR COMITE GEVOLG.

5° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE
OF TECHNISCHE REDENEN - ONDERWERPING AAN PARITAIR COMITE - AANWIJZING
DOOR HET PARITAIR COMITE VAN EEN BEPERKT COMITE OM TE BERAADSLAGEN EN TE
BESLISSEN OVER DIE AANVRAAG - BESLISSING VAN HET PARITAIR COMITE WAARBIJ

DE BESLISSING VAN HET BEPERKT COMITE
WORDT GOEDGEKEURD - GEVOLG.

6° CASSATIE -

OMVANG - BURGERLIJKE
ZAKEN - CASSATIE VAN EEN BESCHIKKING
VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG
T.A.V. EEN ANDERE BESCHIKKING.

1o en 2o Een beschermd werknemer kan
niet wegens economische of technische
redenen worden ontslagen tenzij het
paritair comite, dat zich over die redenen dient uit te spreken, het bestaan
ervan heeft erkend of zich niet binnen
de termijn van twee maanden heeft
uitgesproken of tijdens die termijn
heeft vastgesteld dat het zich, bij gebrek aan eenstemmigheid, niet kon
uitspreken (1). (Artt. 21, § 2, lid 1, en 2,
24, § 1, Bedrijfsorganisatiewet; artt. 1,
§ 4, b, en lbis, § 2, lid 1, en 6 Gezondheid en Veiligheidswet.)
3° Wanneer de wetgever, buiten het ge-

val van art. 38, tweede lid, C.A.O.-wet 5
dec. 1968, een taak heeft opgedragen
aan een paritair comite, kan aileen dat
comite die taak vervullen.
4° en 5o Wanneer het paritair comite, dat
zich dient uit te spreken over de aanvraag van de wetgever tot erkenning
van het bestaan van economische of
technische redenen ter verantwoording
van het ontslag van een beschermd
werkneme1', een beperkt comite heeft
aangewezen om te beraadslagen en te
beslissen over die aanvraag, werkt de
bekrachtiging van de beslissing van
dat comite door het paritair comite
niet terug tot op de datum van de beslissing van het comite. (Art. 21, § 2,
Bedrijfsorganisatiewet; art. lbis, § 2,
Gezondheid en Veiligheidswet; art. 38
wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten.)
6° Cassatie van een beschikking van de

bestreden beslissing leidt tot vernietiging van een andere beschikking die
er l1et gevolg van is (2).

(1) Cass., 21 jan. 1976 (A.C., 1976, 597); Cass.
23 feb. 1967 (ibid., 1967, 797); Cass., 4 nov. 196l
(Bull. en Pas., 1962, I, 262).
(2) Cass., 25 juni 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 627).

A.R.
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(DEGUELDRE T. A.H.S. BELGIUM N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7890)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1986
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1984, 1998 van het Burgerlijk
Wetboek, 38, 4", 47 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites, 1bis, § 2, eerste lid, en § 7, van
de wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, zoals
het is gewijzigd bij het koninkli;jk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978, 21, § 2, eerste
lid, en § 7, van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, zoals het is gewijzigd bij hetzelfde koninklijk besluit, en van de in artikel 25 van de Grondwet neergelegde
publiekrechtelijke regel van de persoonlijke uitoefening van de bevoegdheden,
doordat, na te hebben vastgesteld :
a) dat eiseres tegen ontslag was beschermd door de wetgeving betreffende
de ondernemingsraad en/of het comite
voor veiligheid en gezondheid; b) dat verweerster op 17, 20 en 28 september 1982
aan het bevoegde paritair comite heeft
gevraagd economische of technische redenen te erkennen met het oog op het
ontslag van acht leden van het beschermd personeel, onder wie eiseres;
c) dat het beperkt comite van het paritair comite op 11 oktober 1982 heeft vastgesteld dat er geen eenparigheid over
die erkenning was; d) dat verweerster op
11 oktober 1982 acht beschermde werknemers heeft ontslagen; e) dat de vakorganisaties op 15 en 19 oktober 1982 de
herplaatsing van hun vertegenwoordigers hebben gevraagd; f) dat op 28 oktober 1982 het paritair comite in algemene
vergadering de vaststelling, door het beperkt comite, van het gebrek aan eenparigheid heeft bekrachtigd, het arrest beslist dat " het ontslag van eiseres, dat na
de vaststelling door het beperkt comite,
van het gebrek aan eenparigheid, maar
v66r de bekrachtiging daarvan door het
paritair comite heeft plaatsgehad, wat de
procedure betreft, regelmatig is "• en
zich, als gevolg daarvan, uitspreekt over
het bestaan van economische of tech-
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nische redenen om haar ontslag te rechtvaardigen, op grond : « dat uit de processtukken duidelijk blijkt dat het paritair
comite aan het beperkt comite last had
gegeven om over de zaak te beraadslagen en te beslissen (beslissing van het
beperkt comite van 11 oktober 1982); dat
die lastgeving niet kan worden betwist
en geen enkele wettelijke bepaling verbood dat het paritair comite ze aan een
van haar organen verleent; dat dienaangaande client te worden opgemerkt dat
het beperkt comite zich in werkelijkheid
steeds uitspreekt over het bestaan van
economische en technische redenen, en
het paritair comite de vaststelling achteraf alleen maar bekrachtigt; dat voorts
het comite ten deze op 28 oktober 1982
in algemene vergadering de vaststelling
van het beperkt comite heeft bekrachtigd en, voor zoveel nodig, op 23 februari
1984, de lastgeving heeft bevestigd die
het aan het beperkt comite had verleend
om « uitspraak te kunnen doen over vragen tot erkenning van economische en
technische redenen waardoor het ontslag
van beschermde werknemers wordt gerechtvaardigd, en dienaangaande een beslissing te kunnen nemen , (brief van 14
maart 1984 van de voorzitter van
A.N.P.C.B. en cf. de notulen van de vergadering van 23 februari 1984); dat die
bekrachtiging en die bevestiging terugwerken tot op de dag van de beslissing
van het beperkt comite "•

terwijl, luidens de artikelen 21, § 2,
eerste lid, van de wet van 20 september
1948 en lbis, eerste lid, van de wet van
10 juni 1952, de leden die het personeel
vertegenwoordigen, en de kandidaten
slechts kunnen worden ontslagen om
een dringende reden of om economische
of technische redenen die vooraf door
het bevoegd paritair comite zijn erkend;
het paritair comite, dat met die taak in
het kader van artikel 38, 4", van de wet
van 5 december 1968 is belast, ze krachtens de publiekrechtelijke regel van de
persoonlijke uitoefening van de bevoegdheden, enkel kan overdragen indien de
wet zulks toestaat; geen enkele wettelijke bepaling zulks toestaat; inzonderheid, de regels van burgerlijk recht betreffende de lastgeving niet van toepassing zijn op het paritair comite, een
administratieve overheid met een wettelijke taak, dat niet kan worden gelijkgesteld met een privaatrechtelijke persoon
die aan een derde lastgeving kan verlenen en de omvang ervan soeverein kan
bepalen; de beoordeling van de economische of technische redenen bovendien

Nr. 248

HOF VAN CASSATIE

geen rechtshandeling is die door een
lasthebber kan worden verricht; dientengevolge noch de zogenaamde door het
paritair comite aan zijn beperkt comite
verleende lastgeving, noch de « bekrachtiging , van een handeling die zonder
lastgeving zou zijn verricht, aan de vaststelling, door het paritair comite, van het
gebrek aan eenparigheid het gevolg kunnen geven dat de beslissing van het paritaire comite zelf zou hebben gehad; de
subdelegatie aan het beperkt comite bovendien in strijd is met de regels betreffende de werking van de paritaire comites en onder meer met artikel 47 van de
wet van 5 december 1968, luidens hetwelk een paritair comite of een paritair
subcomite aileen dan geldig advies kan
geven over een punt dat tot zijn bevoegdheid behoort, als ten minste de
helft van de gewone of plaatsvervangende leden van elk van beide groepen van
sociale partners aanwezig is; immers de
vergadering van 11 oktober 1982 slechts
twee leden van de werkgevers en vijf !eden van de werknemers aanwezig waren, terwijl het A.N.P.C.B. uit elf leden
voor elk van beide groepen bestaat; daaruit volgt dat het arrest, dat vaststelt dat
het ontslag heeft plaatsgehad voordat
het paritair comite uitspraak had gedaan, maar dat niettemin - om eiseres
de bijzondere vergoeding te weigeren die
aan de beschermde werknemer in geval
van onregelmatig ontslag verschuldigd is
- beslist dat de ontslagprocedure regelmatig is en bijgevolg dat het arbeidsgerecht bevoegd is om na te gaan of er economische of technische redenen bestaan,
schending inhoudt van : a) de in artikel
25 van de Grondwet neergelegde publiekrechtelijke regel van de persoonlijke uitoefening van de bevoegdheden; b) artikel
38, 4°, van de wet van 5 december 1968,
volgens hetwelk de paritaire comites als
opdracht hebben de taken te vervullen
die hun door de wet zijn toevertrouwd;
c) de artikelen 21, § 2, eerste lid, van de
wet van 20 september 1948 en 1bis, § 2,
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952,
krachtens welke zij de economische redenen v66r het ontslag van een beschermde werknemer moeten erkennen
en de werkgever zodanig ontslag niet regelmatig kan geven voordat het paritair
comite uitspraak heeft gedaan of voordat
de daartoe voorgeschreven termijn van
twee maanden is vertreken; d) artikel 47
van de wet van 5 december 1968 tot vaststelling van de regels inzake beraadslaging en beslissing door paritaire comites;
e) de artikelen HJ84 en 1988 van het Burgerlijk Wetboek, die enkel betrekking
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hebben op rechtshandelingen die namens privaatrechtelijke personen zijn
verricht, en de regelmatigheid van een
aan een administratieve overheid toevertrouwde procedure niet kunnen beantwoorden; f) de artikelen lbis, § 7, van de
wet van 10 juni 1952 en 21, § 7, van de
wet van 20 september 1948 volgens welke in geval van onregelmatig ontslag
aanspraak kan worden gemaakt op een
bijzondere vergoeding, indien de regelmatig aangevraagde herplaatsing van de
werknemer wordt geweigerd :

Overwegende dat, volgens artikel
21, § 2, eerste en zevende lid, van de
wet van 20 september 1948, de leden
van de ondernemingsraad die het
personeel vertegenwoordigen niet,
behoudens dringende reden, kunnen
worden ontslagen, tenzij om economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair comite zijn erkend, welk comite zich
moet uitspreken binnen twee maanden te rekenen van de datum van
de aanvraag die hiertoe door de
werkgever werd gedaan;
Overwegende dat, wat de leden
van het comite voor veiligheid en
gezondheid, die het personeel vertegenwoordigen, betreft, artikel 1bis,
§ 2, eerste en zesde lid, van de wet
van 10 juni 1952 soortgelijke regels
bevat;
Overwegende dat uit die wettelijke bepalingen volgt dat de leden
van de ondernemingsraad of van
het comite voor veiligheid en gezondheid die het personeel vertegenwoordigen, niet om economische of
technische redenen kunnen worden
ontslagen hetzij voordat het bevoegd
paritair comite het bestaan ervan
heeft erkend, hetzij, wanneer het
paritair comite geen uitspraak heeft
gedaan, v66r het verstrijken van de
termijn van twee maanden waarover het beschikt om te beslissen, of
voordat het paritair comite in de
loop van die termijn heeft vastgesteld dat het, bij gebrek aan eenparigheid, geen uitspraak kon doen;
Overwegende dat, enerzijds, de
wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,
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met name de samenstelling en de
werking van de paritaire comites regelt; dat artikel 38, eerste lid, van
die wet bepaalt dat, buiten de erin
opgegeven taken, de paritaire comites kunnen worden belast met elke
andere taak die hun door of krachtens de wet is toevertrouwd;
Overwegende dat eruit volgt dat,
buiten het geval bedoeld in artikel
38, tweede lid, van de wet van 5 december 1968, dat op de onderhavige
zaak geen betrekking heeft, wanneer de wetgever een taak heeft toevertrouwd aan een paritair comite,
dit alleen die taak moet vervullen;
Overwegende dat, anderzijds, de
bekrachtiging van een handeling
van een << beperkt comite , dat het
paritair comite, waarbij een aanvraag om erkenning van economische of technische redenen is gedaan, onregelmatig heeft aangewezen << om daarover te beraadslagen
( ... ) en te beslissen », aan de door
dat comite vastgestelde gebrek aan
eenparigheid niet het gevolg kan
toekennen dat de beslissing in het
paritair comite op die dag van die
vaststelling zou hebben gehad, daar
de bij de wet ingestelde bescherming vereist dat het paritair comite
zelf v66r het ontslag uitspraak doet;
Overwegende dat het arrest zegt
dat eiseres op 11 oktober 1982 is
ontslagen en het paritair comite op
28 oktober 1982 de op 11 oktober
1982 door het beperkt comite gedane
vaststelling van het gebrek aan eenparigheid op 28 oktober 1982 heeft
bekrachtigd;
Dat het arrest, nu het aldus vaststelt dat eiseres was ontslagen voordat het paritair comite uitspraak
had gedaan over het bestaan van
economische of technische redenen,
zijn beslissing dat de ontslagprocedure regelmatig is, niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat cassatie van de
beschikking van het arrest, volgens
welke de ontslagprocedure regelmatig is, vernietiging met zich brengt

van de daaruit volgende beschikking
volgens welke ten deze economische
of technische redenen bestaan die
het ontslag verantwoorden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
21 december 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Draps en De Bruyn.
Op dezelfde dag zijn vier arresten in dezelfde zin gewezen op voorziening tegen identieke
an·esten die op dezelfde dag door het Arbeidshof te Brussel zijn gewezen, in zake Deben,
A.R. nr. 7887; Tabbac, A.R. nr. 7888; Fivez,
A.R. nr. 7889, en Schonberger, A.R. nr. 7891 tegen dezelfde verweerster.

Nr. 249
2' KAMER - 22 december 1987

1° ONVERDEELDHEID EN BOEDELBESCHRIJVING
BEG RIP.

-

VERZEGELING
MEINEED -

2° MEINEED -

VERZEGELING EN BOEDELBESCHRIJVING VAN EEN ONVERDEELDE BOEDEL - BEGRIP

1o en 2o Wanneer de strafrechter vaststelt

dat uit het proces-verbaal van verzegeling blijkt dat de bankkluis verzegeld
werd en dat de vredel'echter, op vordering van de vel'zoekende partij, zich
beperkt heeft tot een beknopte beschrijving van enkele voorwerpen in
de waning, is niet naar recht verantwool'd het ontslag van rechtsvervol-
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ging wegens meineed, dat hierop is ge- verbaal opneemt (artikel 1158, 7°,
grond dat in de waning geen zegels- Gerechtelijk Wetboek) >>:
werden gelegd en dat geen werkelijke
Overwegende dat, luidens artikel
boedelbeschrijving is opgemaakt (1).
(Art. 1158 Ger.W.; art. 226, tweede lid, 1158 van het Gerechtelijk Wetboek,
het proces-verbaal van verzegeling
Sw.)
(MAUS T. GARDEYN)
ARREST

(A.R. nr. 1266)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing verweerster van rechtsvervolging te ontslaan:
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordeling van
eiser in de kosten van de strafvordering tegen verweerster en tegen de
beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerster:
Over het middel, door eiser als
volgt geformuleerd : « Eiser meent
dat het arrest van 13 januari 1987
indruist tegen artikel 1158, 8°, van
het Gerechtelijk Wetboek. De eed
van degenen die de plaats bewonen,
dat zij niets verduisterd hebben, middellijk of onmiddellijk, en dat zij van
zodanige verduistering geen kennis
dragen, is ook vereist wanneer de
vrederechter beslist niet te verzegelen (artikel 1154) en een korte beschrijving van de buiten verzegeling
gebleven voorwerpen in het proces(1) Zie Cass., 29 okt. 1973 (A.C., 1973-7'1, 237)
en cone!. eerste adv.-gen. Paul Mahaux (Bull.
en Pas., 1974, I, 221) en 8 dec. 1981
(A.C., 1981-82, nr 233).

bevat: (... ) 6° de opgave van de plaatsen, kantoren, koffers, kasten en
voorwerpen waarop het zegel gelegd
is; 7o een korte beschrijving van de
buiten verzegeling gebleven voorwerpen; 8° de eed van degenen die
de plaats bewonen dat zij niets verduisterd hebben, middellijk of onmiddellijk, en dat zij van zodanige
verduistering geen kennis dragen;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat : volgens de gegevens
van het proces-verbaal van verzegeling blijkt dat slechts de bankkluis
werd verzegeld, verweerster heeft
afgezien van de verzegeling van de
voorwerpen die zich in de echtelijke
woning bevonden en slechts een
summiere inventaris van deze goederen heeft gevraagd;
Dat zij oordelen dat, gelet op het
feit dat er geen zegels in de woning
werden gelegd en er in feite geen
inventaris werd opgesteld nu er aileen een opname van enkele goederen plaatshad, niet bewezen is dat
verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van een valse eed bij een verzegeling of een
boedelbeschrijving;
Overwegende dat zij, nu uit hun
vaststellingen blijkt dat er een proces-verbaal werd opgesteld inhoudende verzegeling van de bankkluis
en summiere inventaris van goederen die buiten verzegeling bleven,
hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
over de kosten van de strafvordering en over de civielrechtelljke vordering van eiser tegen verweerst2r;
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verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
22 december 1987 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal.

2" De arresten van het Militair Gerechts-

hof behoeven niet op straiie van nietigheid vast te stellen dat zij bij meerderheid zijn gewezen (2). (Artt. 1 en
104 Mil. Sv.; art. 8 Besluitwet 14 sept.
1918.)
3" Niet ontvankelijk is de memorie van

de burgerlijke partij, eiseres tot cassatie, ter grifiie van het Hoi van Cassatie neergelegd zonder de medewerking
van een advocaat bij dat Hoi (3). (Art.
425 Sv.)
(BIESEMAN, DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V.
T. STERCKX, BELGISCHE STAAT - MIN. V.
LANDSVERDEDIGING; BELGISCHE STAAT - MIN.
V. LANDSVERDEDIGING, STERCKX T. BIESEMAN,
DE VERENIGDE PROVINCIEN N.V.)
ARREST

Nr. 250
2"

(A.R. nr. 1483)
KAMER -

22 december 1987

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - MILITAIR GERECHTSHOF ARREST DAT EEN VRIJSPREKEND VONNIS
WIJZIGT OF DE UITGESPROKEN STRAFFEN
VERZWAART.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - MILITAIR GERECHTSHOF - VORM VAN DE BESLISSINGEN -- MEERDERHEID.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - MEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET
HOF VAN CASSATIE - BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

1" Art. 211bis Sv., naar luid waarvan het

gerecht in hager beroep geen vrijsprekende beslissing kan wijzigen of de
uitgesproken straffen niet kan verzwaren dan met eenparige stemmen van
zijn leden, is niet toepasselijk op het
Militair Gerechtshof (1). (Art. 8 Besluitwet 14 sept. 1918.)
(1) Cass., 18 april 1984, A.R. nr 3544
(A.C., 1983-84, nr 488), zie Cass., 13 jan 1987,
A.R nr 697 (Ibid., 1986-87, nr 278)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1987 door
het Militair Gerechtshof gewezen;
I. Op de voorziening van Hubert
Sterckx, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 2llbis van het Wetboek van
Strafvordering en 8 van de besluitwet
van 14 september 1918,
doordat het arrest de beroepen ontvangt, de bestreden beslissing tenietdoet
en, wijzigend, eiser plichtig verklaart
aan de feiten hem ten laste gelegd en
hem veroordeelt uit dien hoofde tot een
geldboete van vijftig frank, vermeerderd
met 590 deciemen per frank,
terwijl artikel 211bis van het Wetboek
van Strafvordering voorziet, dat indien
er een vrijsprekend vonnis is, het gerecht in hoger beroep geen veroordeling
kan uitspreken dan met eenparigheid
van stemmen van zijn leden; dat artikel
8 van de besluitwet van 14 september
1918 bepaalt dat de beslissingen van het
(2) Zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr
(ibid., 1986-87, nr 86).
(3) Cass.,
nr 531).

29

april

1986

(ibid.,
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1985-8tl,
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Militair Gerechtshof met meerderheid
van stemmen worden genomen:

I

Overwegende dat de militaire
rechtbanken krachtens artikel 58
van het Gerechtelijk Wetboek beheerst blijven door bijzondere wetten; dat, luidens artikel 8 van de besluitwet van 14 september 1918,
waarbij artikel 204 van de Rechtspleging bij de Landmacht van 1814
stilzwijgend werd opgeheven, de beslissingen van het Militair Gerechtshof en van de krijgsraden bij meerderheid van stemmen worden genomen; dat de door artikel 211 bis van
het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven eenparigheid van ·
stemmen geen toepassing vindt voor
het Militair Gerechtshof; dat geen
wet het Militair Gerechtshof verplicht vast te stellen dat bij meerderheid van stemmen uitspraak is
gedaan; dat die vaststelling geen gevolgen heeft voor het bestaan zelf
van de rechterlijke beslissing; dat ze
enkel betrekking heeft op de wijze
waarop de rechter zijn wil te kennen moet geven en dat, bij ontstentenis van een tekst die een bijzondere vermelding in dat verband voorschrijft, uit het ontbreken van die
vermelding geen schending van een
wettelijke vormvereiste kan worden
afgeleid;
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II. Op de voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij Belgische Staat:
Overwegende dat, bij akte neergelegd ter griffie van het Hof op 31 juli 1987, mr. A. De Bruyn, advocaat
bij het Hof, voor en in naam van eiser afstand doet van de voorziening;
III. Op de voorziening van Ferdinand Bieseman, burgerlijke partij :
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

IV. Op de voorziening van de N.V.
Verenigde Provincien, burgerlijke
partij:
Overwegende dat, bij akte neergelegd ter griffie van het Hof op 22 juni 1987, mr. J. Dassesse, advocaat
bij het Hof, verklaart in naam en
voor rekening van eiseres afstand
zonder berusting te doen van de
voorziening;

Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
tegen eiser door de verweerders ingestelde civielrechtelijke vorderingen:

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die namens de
eiser Bieseman, burgerlijke partij,
ter griffie van het Hof werd neergelegd op 16 juni 1987 zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof, verleent akte van
de afstanden; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt
de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
22 december 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Dassesse, De Bruyn en J. Scheers,
Brussel.
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KAMER -

22 december 1987

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN
BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERL!JKE PARTIJ EXPLOOT VAN BETEKENING- NEERLEGGING
- TERMIJN.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de burgerlijke partij als het exploot van de betekening ervan aan de
verweerder ter griffie van het Hof is
neergelegd na het verstrijken van de
termijn van twee maanden gesteld bij
art. 420bis, tweede lid. Sv. (1).

(DE GRANDE, SOCIALE VOORZORG S.V.)
T. MOORTGAT)
ARFFST

(A.R. nc. 1489)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 maart 1987 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
I. Op de voorziening van Johan
De Grande:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de substanWHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
(1) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5074, redengeving, en Cass., 21 okt. 1986, A.R. nrs. 301 en
349 (A.C., 1986-87, nrs. 44 en 104). Vaste rechtspraak
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C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerder :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiser, burgerlijke partij, werd
betekend aan verweerder;
Dat immers de stukken betreffende de betekening van de voorziening
aan verweerder ter griffie van het
Hof werden neergelegd op 13 oktober 1987, dit is meer dan twee
maanden na inschrijving van de
zaak op de algemene rol op 6 april
1987 en dus na het verstrijken van
de bij artikel 420bis, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

II. Op de voorziening van de S.V.
Sociate Voorzorg:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, burgerlijke partij, werd
betekend aan verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
22 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 252
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KAMER -

1° CASSATIE HOF

22 december 1987

BEVOEGDHEID VAN HET
STRAFZAKEN
AMBTSHALVE OP TE
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WERPEN
MIDDELEN
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VAN HET BESTUUR VAN
DOUANE EN ACCIJNZEN TOT BETAL!NG VAN
ACCIJNS.

2° VOORZIENING

IN

rechten en bijzondere accijnsrechten:
Overwegende dat eiser geen regelmatig ingediend middel aanvoert;

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE TOT STAVING VAN HET CASSATIEBEROEP - ONLEESBARE HANDTEKENING.

1o Het Hof werpt ambtshalve geen middel op wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van het Bestuur van Douane en Accijnzen tot
betaling van de ontdoken accijnzen (1).
(Impliciete oplossing.)
2° Het Hof slaat geen acht op een memo-

rie die tot staving van het cassatieberoep is neergelegd, maar slechts een
onleesbare handtekening draagt en
noch identiteit noch hoedanigheid van
de ondertekenaar vermeldt (2).

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de tot staving van de voorziening ingediende memorie die een
onleesbare handtekening draagt en
noch de identiteit, noch de hoedanigheid van de ondertekenaar vermeldt, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. POELMANS, MACHIELS)
ARREST

Nr. 253

(A.R. nr. 1537)

2'

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de verweerders:
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 eiser
strekkende tot betaling van accijns(1) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80,
nr. 342), 1 en 22 dec. 1981, redengeving
(ibid., 1981-82, nrs. 218 en 265).
(2) Zie Ca_:;s., 16 april 1985, A.R. nr 9255
(A.C., 1984-8~, nr 484).

KAMER -

22 december 1987

1o WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - ART. 12.3.1, EERSTE LID VOORRANG RECHTS - DRAAGWIJDTE.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERI:\TG
SCHIKKEND GEDEELTE - BEGRIP

BE-

3° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN EEN BEKLAAGDE - CASSATIEBEROEP VAN EEN BEKLAAGDE- VERl\'IETIGING VAN DE BESLISSI:\TG OP DE STRAF
VORDERING - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DIE BEKLAAGDE TEGEN EEN
ANDERE BEKLAAGDE EN DE VOOR DEZE CI
VIELRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE
PER
SOON - VOORWAARDEN

lo De regel van het Wegverkeersregle-

ment, naar luid waarvan iedere bestuurder voorrang moet verlenen aan
de van rechts komende bestuurder, is
onder meer van toepassing wanneer m
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen verweerder ingestelde strafvordering en tegen de beslissing op de
2o Elke beslissing van een rechter betref- vordering van het openbaar ministefende een betwisting is een beschik- rie tegen verweerster :
kend gedeelte, ongeacht de plaats van
Overwegende dat eiseres, medebedie beslissing in het vonnis of het ar- klaagde en burgerlijke partij die
rest en ongeacht de vorm ervan (1).
niet in kosten van die vorderingen
is veroordeeld, geen hoedanigheid
3° De door het Hof op de niet beperkte
voorziening van de beklaagde uitge- heeft om tegen die beslissingen cassproken vernietiging van de veroorde- satieberoep in te stellen;
Iende beslissing op de strafvordering
Dat de voorziening mitsdien niet
brengt vernietiging mee van de beslis- ontvankelijk is;
evenwijdige files rijdende voertuigen
wegens de plaatsgesteldheid gedwongen worden om op een file te komen
op een versmalde rijbaan.

sing op de burgerlijke rechtsvordering
van die beklaagde tegen een medebeklaagde en de voor hem burgerrechteJijk aansprakelijke partij, wanneer beide beslissingen op dezelfde onwettige
reden zijn gegrond (2).

(GRUTER T. RYDE, VAN SINTJAN N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 1642)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 mei 1987 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
(1) Cass., 5 feb. 1986, A.R. nr. 4695
(A.C., 1985-86, nr. 361), en 10 nov. 1987, A.R.
nr. 1252 (ibid., 1987-88, supra, nr. 154.
(2) Zie Cass., 21 jan. en 26 mei 1981
(A.C., 1980-81, nrs. 294 en 555), 15 dec. 1981 en
5 mei 1982 (ibid., 1981-82, nrs. 248 en 521).
Volgens noot 3 onder het eerstaangehaalde
arrest had het door het vernietigend arrest
vastgestelde « noodzakelijk verband » tussen
de twee bestreden bes!issingen geen andere
betekenis dan dat de bes!issingen op dezelfde
onwettigheid waren gegrond. Sedert die beslissing hebben verschillende arresten dezelfde
uitbreiding van de vernietiging gegrond op de
betrekking of het verband gelegd door de feitenrechter die, buiten elk geval van dezelfde
onwettigheid, de door uitbreiding vernietigde
beslissing noodzakelijk deed afhangen van de
rechtstreeks vernietigde beslissing (Cass., 20
feb. 1985, A.R. nr. 4002, A.C., 1984-85, nr. 373;
Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4870, ibid., 1985-86,
nr. 546). Dezelfde grond tot uitbreiding van de
vernietiging is aangenomen wanneer de rechtstreeks vernietigde beslissing was gewezen op
de burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde, eiser tot cassatie (Cass., 3 april 1987,
A.R. nr 1093, ibid., 1986-87, nr 463).

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 12.3.1, 12.4, 12.5 van het
Wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet.
doordm het bestreden vonnis de verantwoordelijkheid van eiseres weerhoudt
en de rechtbank derhalve op strafgebied
haar veroordeling handhaaft en op burgerlijk gebied zich eveneens zoals de politierechtbank onbevoegd acht om te
kennen over de vordering van eiseres als
rechtstreeks dagende partij, gezien de
vrijspraak van verweerder en de buitenzakestelling van verweerster, op grond
van de overweging dat uit de verklaringen van eiseres immers is gebleken dat
ze in de rechterfile reed, dat ter hoogte
van het kruispunt het verkeer in een file
diende te rijden, dat ze zich daartoe naar
de linkerfile begaf maar dat verweerder
die achter haar reed, verder aandrong en
dat, toen ze reeds in de linkerfile was, ze
door hem werd aangereden en uit deze
van verweerder dat hij in de linkerrijstrook reed, dat eiseres naast hem reed,
dat ze plots naar de linkerrijstrook reed
en dat hij plots door eiseres in de rechterzijde van zijn wagen werd aangereden
en dat het veranderen van file, zoals dit
door eiseres werd uitgevoerd, door artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement
uitdrukkelijk als een maneuver wordt
bestempeld en eiseres daardoor verplicht
was voorrang aan verweerder te verlenen; dat de bestuurder, die om welke reden ook van file verandert, voorrang
moet verlenen aan de weggebruikers die
in de andere file rijden; dat het louter
feit van een fileverandering voor gevolg
heeft dat voorrang moet verleend wor-
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den en het ook geen belang heeft of men
van de linkerfile naar de rechterfile uitwijkt of omgekeerd, dat eiseres dan ook
overeenkomstig artikel 12.5 van het Wegverkeersreglement slechts verder had
mogen rijden indien ze zulks kon doen
zonder gevaar voor ongevallen, gelet op
de plaats van verweerder, zijn snelheid
en de afstand waarop hij zich bevond,

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis aldus een foutieve rechtsregel
toepast op de gegeven feitelijke verkeerssituatie en met name ten onrechte
artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement toepast daar waar terzake enkel
artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement toepasselijk is, gezien het in feite
ging om de versmelting van twee rijstroken tot een enkele, zodat het bestreden
vonnis een niet-toepasselijke rechtsregel
aanwendt om de feitelijke situatie te beoordelen en derhalve op onwettige wijze
is gemotiveerd door enerzijds een terzake niet-toepasselijk artikel toe te passen
en anderzij ds geen toepassing te maken
van het terzake wel toepasselijke artikel,
namelijk 12.3.1 van het Wegverkeersreglement;
tweede onderdeel, het bestreden vonnis in elk geval nalaat op afdoende wijze
te antwoorden op de regelmatige appelconclusie van eiseres, waarin gesteld
werd dat het in casu wei degelijk ging
om een versmelting van twee rijstroken
tot een enkele en dat op dergelijke verkeerssituatie gewoonweg de voorrang
van rechts toepasselijk is, gezien dit
voorschrift een bepaling is van algemene
draagwijdte, van toepassing in aile gevallen waar het verkeer niet aan een speciale reglementering is onderworpen,
zelfs zo de weggebruikers dezelfde weg
volgen en op aile plaatsen waar een bestuurder op regelmatige wijze rechts van
een andere bestuurder komt en dat eiseres als voorranghebbende bestuurder terecht mocht verwachten dat de bestuurders die haar moeten laten voorgaan,
zoals in casu verweerder, het verkeersreglement zouden kennen en in acht nemen en dat eiseres kon noch moest voorzien dat verweerder als voorrangsschuldige weggebruiker zou nalaten doorgang
te verlenen en hij in feite een onvoorzienbare hindernis vormde, zodat het bestreden vonnis het in regelmatige appelconclusie voorgebrachte verweer van eiseres niet, alleszins onvoldoende en foutief beantwoordt en derhalve tekort komt
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aan de motiveringsverplichting voorzien
in artikel 97 van de Grondwet :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
omtrent de feitelijkheden van de
aanrijding tussen eiseres en verweerder vaststellen dat : « de aanrijding zich ( ... ) voordeed (... ) een twintigtal meter voorbij het kruispunt
met de Hertoginstraat, die ze beiden
over dit kruispunt heen in de richting van de Nationale Bank hadden
gevolgd, tot aan dit kruispunt deze
rijbaan in twee rijstroken was verdeeld en ze ongeveer dertig meter
voorbij dit kruispunt ingevolge een
doorlopende witte streep op het
wegdek, overeenkomstig artikel 75.2
van het Wegverkeersreglement aangebracht om de denkbeeldige rand
van de rijbaan aan te duiden, tot
een breedte werd herleid van vier
meter, waardoor het verkeer in de
evenwijdige files waarin ze over het
kruispunt hadden gereden, (eiseres)
in de rechter file en (verweerder) in
de linker file, niet meer mogelijk
was en (eiseres) daardoor van file
moest veranderen »;
Overwegende dat, wanneer omwille van de plaatsgesteldheid, oorspronkelijk naast elkaar in file rijdende voertuigen verplicht zijn hun
weg te vervolgen op een versmalde
rijbaan waar geen verkeer in evenwijdige files meer mogelijk is en de
voertuigfiles genoodzaakt zijn zich
in elkaar te voegen, de meest
rechtsrijdende bestuurder voorrang
van doorgang geniet; dat in die feitelijke omstandigheden het uitwijken naar links van die meest rechtsrijdende voertuigen geen maneuver
uitmaakt in de zin van artikel 12.4
van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de appelrechters
door hun redengeving hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door eiseres tegen de verweerders
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civielrechtelijke

vorde-

Over het derde middel: schending van
de artikelen 4, 27 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, 161,
162, 172 en 176 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis in het
dispositief enkel uitspraak doet op strafrechtelijk gebied en nalaat uitspraak te
doen op burgerrechtelijk gebied niettegenstaande het feit dat eiseres niet enkel in haar hoedanigheid van beklaagde
maar ook in haar hoedanigheid van
rechtstreeks dagende partij hager beroep
had ingesteld,
terwijl het bestreden vonnis aldus tekort komt aan de wettelijke verplichting
om ook einduitspraak te vellen over de
regelmatig aanhangige burgerlijke vordering in graad van hager beroep; ingevolge de supra in het middel aangehaalde wetsbepalingen is het mogelijk voor
de strafrechtbank burgerlijke vorderingen te ste!len en client de regelmatig gevatte strafrechter daarover uitspraak te
doen, zodat het bestreden vonnis, dat enkel in zijn motieven een vermelding bevat als zouden de burgerlijke belangen
door de politierechtbank op rechtmatige
wijze beslecht zijn, uiteindelijk niet statueert in de wettelijk voorgeschreven
vormen over het hager beroep van eiseres op burgerlijk gebied in haar hoedanigheid van rechtstreeks dagende partij :

Overwegende dat een beschikkend gedeelte is elke beslissing van
de rechter over een geschil, waar
die beslissing ook staat in het vonnis of het arrest en in welke vorm
ze ook wordt weergegeven;
Overwegende dat de appelrechters, door hun redengeving en vaststelling « dat eveneens de burgerlijke belangen door de eerste rechter op rechtmatige wijze werd( en)
beslecht », zich - zoals dit door eiseres in haar eerste middel wordt
vastgesteld - zoals de politierechtbank onbevoegd achten om over de
civielrechtelijke vordering van eiseres tegen de verweerders te kennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende evenwel dat de vernietiging, op de onbeperkte voorzie-

ning van eiseres, van de beslissing
op de tegen haar ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen de
verweerders, die door dezelfde onwettigheid is aangetast;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het eerste
middel en het tweede middel die
niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist op
de tegen eiseres ingestelde strafvordering en op de door eiseres tegen
de verweerders ingestelde civielrechtelijke vordering; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres enerzijds en de verweerders anderzijds ieder in een
vierde van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende in hager
beroep.
22 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Holsters,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. J. Deprez, Antwerpen.
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22 december 1987

1° HOF VAN ASSISEN-

ALLERLEI- AKTE VAN BESCHULDIGING - ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE UITEENZETTING VAN DE FElTEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

NIEUWE EN
LOUTER JURIDISCHE lVIIDDELEN - STRAFZA-
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KEN - ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL UIT
MISKENNING VAN RET RECHT VAN VERDEDIGING VOOR DE FEITENRECHTER - MIDDEL
NIET AANGEVOERD VOOR DE FEITENRECHTER.

1° De akte van bescbuldiging is slecbts

een uiteenzetting door bet openbaar
ministerie van de feiten en omstandigbeden van de zaak; een onjuiste of onvolledige uiteenzetting kan niet de nietigbeid van de recbtspleging tot gevolg
hebben (1). (Artt. 241, 242, 313 en 314
Sv.)
2° Voor de eerste maal voor bet Hof kan

niet worden aangevoerd bet middel uit
miskenning van bet recbt van verdediging tijdens de rechtspleging voor de
feitenrecbter (2).
(TAELMAN)
ARREST

(A.R. nr. 1947)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1987 gewezen door het Hof van Assisen van
de provincie Oost-Vlaanderen;
Over bet middel: schending van de artikelen 241, 313, 314 en 341 van het Wetboek van Strafvordering, 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en miskenning van het
recht van verdediging,
doordat de akte van inbeschuldigingstelling, eiser betekend bij exploot van
21 september 1987, volgende passages inhoudt: « (biz. 17 en 18). Hij verhaalt verder dat hij op 23 december 1985 op zijn
huidig adres is komen wonen, doch dat
hij voordien verbleef aan de Sint-Paulusstraat 120, te Gent. Hij had toen een andere vriendin, De Keyser Hilda. Op 2 augustus 1985 werd zijn vroegere bijzit op
haar appartement dood aangetroffen.
Taelman zou haar in de gang gevonden
hebben. Wanneer de heer onderzoeksrechter hem deze episode uit zijn Ieven
(1) Zie Cass., 12 aug. 1985, A.R. nr. 4445
(A.C., 1984-85, nr. 664).
(2) Zie Cass., 10 feb. en 13 aug. 1987, A.R.
nrs. 1114 en 6181 (A.C., 1986-87, nrs. 347 en
665).
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heeft Iaten vertellen, dan is het omdat
ook dit voorval aanleiding heeft gegeven
tot een gerechtelijk strafonderzoek door
dezelfde heer onderzoeksrechter, onderzoek dat evenwel werd afgesloten zonder
dat Taelman voor deze feiten strafrechtelijk werd vervolgd. Destijds verklaarde
hij met betrekking tot de toch gewelddadige dood van De Keyser Hilda dat hij
in de namiddag van de dag der feiten op
haar appartement is gekomen en ook dat
het slachtoffer reeds koud aanvoelde. Hij
heeft dan de rijkswacht verwittigd en hij
beweert dat hij aan de rijkswacht verklaard heeft dat hij De Keyser Hilda zo
had gevonden, hoewel uit de processenverbaal gebleken is dat hij aan de rijkswacht gezegd had "men heeft mijn bijzit
vermoord ". Deze in zekere zin opvallende gelijkenis met de huidige feiten kon
moeilijk door dezelfde heer onderzoeksrechter over het hoofd gezien worden ,,,
en verder: « (biz. 34). Omstreeks mei
1982 knoopte hij kennis aan met De
Keyser Hilda, geboren te Gent op 25 november 1943. Ook hier was er opnieuw
geen sprake van een stabiele relatie. Er
waren verschillende moeilijkheden en
andermaal was er na enkele maanden
reeds een breuk. Er waren talrijke politietussenkomsten. Het is deze vrouw die
op 2 augustus in verdachte omstandigheden is overleden, wat aanleiding gaf tot
een gerechtelijk strafonderzoek door de
heer onderzoeksrechter, die ook huidige
zaak heeft behandeld. Hoewel er geen
vervolgingen werden ingeleid, werd Taelman Georges toch verdacht en ernstig
aan de tand gevoeld. Volgens beschuldigde leed De Keyser Hilda aan epilepsie
en was zij bij een aanval van de trap gevallen. Het is merkwaardig hoe beschuldigde betreffende de huidige feiten waarvan Strubbe Lucienne slachtoffer is geworden, ook sterk de nadruk legt op het
feit dat zij een epileptische aanval zou
gehad hebben "•

terwijl, eerste onderdeel, artikel 241
van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de akte van beschuldiging beschrijft: 1o de aard van het misdrijf dat
aan de beschuldiging ten grondslag ligt;
2o het feit en alle omstandigheden die de
straf kunnen verzwaren of verminderen;
de beschuldigde wordt met name erin genoemd en duidelijk aangewezen; en aangenomen wordt dat de aide van inbeschuldigingstelling client te beantwoorden aan het meest strikte vereiste van
juistheid en objektiviteit en moet getuigen van de meest volstrekte onpartijdigheid. Wat eigenlijk volgt uit de wet (arti-
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kel 241 van het Wetboek van Strafvordering) zelve. Of zoals Simon Sasserath het
stelt: ({ L'acte d'accusation doit etre redige avec la plus rigoureuse exactitude;
c'est un simple proces-verbal des faits
que !'instruction preparatoire a receuillis
et examines; il le raconte et ne doit pas
apprecier, ni conclure a !'application de
la peine. L'acte d'accusation doit aussi
porter l'empreinte de la plus complete
impartialite; la loi a pris soin de l'indiquer elle-meme, en prescrivant d'y inserer tous les faits qui peuvent diminuer la
peine, aussi bien que ceux qui peuvent
l'aggraver » (Simon Sasserath, La Cour
d'assises, in Les Novelles, blz. 119). Dat
de akte van inbeschuldigingstelling door
de opname van de geciteerde passages
onmiskenbaar de gestelde wetsbepaling
overtreedt. Inderdaad : a. De feiten daarin opgenomen hebben niets te maken
met de aard van het misdrijf dat aan de
beschuldiging ten grondslag ligt; dat is
evident aan de hand van de tekst ervan;
zij zouden dus moeten het feit of omstandigheid betreffen die de straf kunnen verzwaren of verminderen; doch
men vraagt zich af hoe dat het geval zou
kunnen zijn : een misdrijf waarvoor een
onbekende buiten vervolging gesteld
werd, kan toch geen feit of omstandigheid zijn die de straf kan verzwaren of
verminderen voor eiser; b. Bovendien
houden die passages reeds een appreciatie betreffende de feiten in zich, al
was het maar door de vergelijking met
de door de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 18 november 1985 behandelde feiten, en het vermoeden dat er uit
wordt gehaald om de schuld en derzelve
zwaarte van eiser aan te tonen; c. Ten
slotte beantwoorden die feiten niet aan
het strikte vereiste van juistheid, nu zij,
zowel wat het vaststaan ervan als van de
aard ervan, regelrecht ingaan tegen de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
van 18 november 1985; inderdaad, in deze beschikking, op vordering van de procureur des Konings van 29 oktober 1985,
en overeenkomstig deze vordering heeft
de raadkamer beslist dat er geen aanleiding was tot vervolging lastens X, verdacht van « te Gent op 2 augustus 1985
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de
persoon van een ander aan te randen,
onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt van De Keyzer Hilda »; hierbij weze opgemerkt dat het onderzoek ter zake
geen enkel nieuw element aan het Iicht
bracht in verband met deze feiten, welke
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enige andere beoordeling ervan zouden
kunnen staven; de ingeroepen wetsbepaling van artikel 241 van het Wetboek van
Strafvordering werd dus geschonden; te·
vens worden hierdoor de andere vermelde artikelen geschonden : - Door de redactie van de akte van beschuldiging het
aangehaalde artikel 241 van het Wetboek
van Strafvordering; - Door de voorlezing ervan (artikel 313 van het Wetboek
van Strafvordering); - Door de overhandiging ervan aan de gezworenen in de
persoon van de hoofdman van de jury
(artikel 341 van het Wetboek van Strafvordering); dat derhalve de akte van beschuldiging als nietig client te worden beschouwd wegens schending van deze
artikelen, en dus ook de verdere rechtspleging voor het hof van assisen client te
worden nietig verklaard;
tweede onderdeel, terwijl het beginsel
van de eerlijke behandeling van de zaak,
als weerhouden in artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, onder meer inhoudt dat elke partij een redelijke kans moet hebben om haar of zijn zaak voor de rechter
uiteen te zetten, in omstandigheden die
hem of haar niet in een nadelige positie
plaatsen ten aanzien van de tegenpartij.
Dat de redaktie van de akte van inbeschuldigingstelling, de voorlezing ervan
en de overhandiging ervan aan de gezworenen, naar vorm en inhoud als hoger gesteld, zonder twijfel eiser in een
dermate nadelige positie plaatsen dat de
nietigheid van de rechtspleging, op
grond van schending van voormeld artikel 6.1, zich opdringt en client te worden
uitgesproken;
derde onderdeel, de redaktie van de
akte van beschuldiging, de voorlezing ervan en de overhandiging ervan aan de
gezworenen, naar de inhoud en vorm als
hoger gesteld, eiser ertoe verplichtten
zich te verantwoorden en middelen tot
verdediging aan te brengen nopens feiten niet eens weerhouden in het arrest
van het Hof van Beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling van 8 mei
1987; dat dit een miskenning uitmaakt
van het recht van verdediging dat de nietigheid van de rechtspleging met zich
meebrengt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de akte van beschuldiging, door het openbaar ministerie opgemaakt krachtens artikel 241 van het Wetboek van Straf-

vordering, slechts een ontleding inhoudt van de feiten en omstandigheden van de zaak; dat een onvolledige of onjuiste uiteenzetting gedurende de debatten steeds kan verbeterd
worden en geen grond tot nietigheid
van de rechtspleging kan opleveren;
Dat
recht;
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het

onderdeel

faalt

naar·

Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser de beweerde miskenning van het recht
van verdediging heeft aangevoerd
voor het Hof van Assisen;
Overwegende dat uit de inhoud
van de akte van beschuldiging noch
uit de voorlezing en de overhandiging ervan aan de gezworenen kan
worden afgeleid dat eiser geen recht
zou gehad hebben op een eerlijk
proces, nu deze akte hem regelmatig werd betekend en het voorwerp
kon uitmaken van tegenspraak van
zijnentwege;
Dat de onderdelen 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.
22 december 1987 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. X. Troch, Gent.
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23 december 1987

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

3° RECHTEN VAN DE MENS -

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

1o De ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 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 persoonlijkheid van de verdachte, nauwkeurig
omschreven door het arrest waarin de
kamer van inbeschuldigingstelling,
met overneming van de gronden uit de
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, vermeldt, enerzijds,
dat de voorbereiding van de feiten en
het gewelddadig gedrag van de verdachte jegens de ordehandhavers doen
vrezen dat de verdachte, mocht h1j in
vrijheid worden gesteld, nieuwe feiten
zal plegen, te meer daar zijn strafregister melding maakt van daden in
strijd met de eerlijkheid en, anderzijds, dat er aile reden is om te vrezen
dat de in het buitenland aangehouden
verdachte, indien hij in vrijheid werd
gesteld, zal ontvluchten.
2o en 3° Naar recht verantwoord is de be-

slissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de redelijke termijn,
waarvan sprake is in art. 5.3 Europees
Verdrag Rechten van de Mens, niet is
overschreden wanneer dat gerecht dat
de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt, in antwoord op de conclusie van de verdachte ten betoge dat
het onderzoek vertraging heeft opgelopen, op grand van de feitelijke gege-
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vens die het bepaalt, overweegt dat
het onderzoek zonder onverantwoorde
vertraging is gevoerd en, met overneming van de gronden uit de schrifteJijke vordering van het openbaar ministerie, erop wijst dat de hechtenis
wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, moet worden gehandhaafd
(1).
(ADAM)
ARREST ( Fertafing)

(A.R. nr. 6328)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 1627, op 22 oktober
1987 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het tweede middel: schending
van artikel 5 van de wet op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest wat dat betreft de
gronden overneemt van de vordering,
naar luid waarvan « de voorbereiding
van de feiten en het gewelddadig gedrag
van de verdachte jegens de ordehandhavers gegevens zijn die doen vrezen dat
verdachte, mocht hij in vrijheid worden
gesteld, nieuwe feiten zal plegen, te
meer daar zijn strafdossier al melding
maakt van oneerlijkheden; dat er alle reden is om te vrezen dat verdachte, zo hij
in vrijheid werd gesteld, de vlucht zal
nemen (hij is trouwens aangehouden te
Lyon, in Frankrijk) "•
terwijl eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling betoogde dat zijn
aandeel in de ten laste gelegde feiten
volstrekt te verwaarlozen was en dat
verschillende van die telastleggingen
voor de feitenrechter werden betwist;
zijn strafdossier integendeel juist geen
aanleiding kon geven tot de vrees voor
herhaling van gelijkaardige feiten, aangezien hij voorheen nog nooit voor dergelijke feiten was veroordeeld; bovendien, ook al was hij aangehouden te
Lyon, het gevaar voor ontvluchting hele(1) Zie cone!. O.M. bij Cass., 15 april 1981,
A.R. nr. 1658 (Bull. en Pas., 1981, I, 921), Cass.,
27 juni 1984, A.R. nr. 3864 (A.C., 1983-84,
nr. 617), 20 maart 1985, A.R. nr. 4177
(ibid., 1984-85, nr. 440), 24 april 1935, A.R.
nr. 4229 (ibid., 1984-85, nr. 505) en 12 juni 1935,
A.R. nr. 4370 (ibid., 1984-85, nr. 622).
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maal onbestaande was na 12 maanden
hechtenis, terwijl andere deelnemers,
met name de heren Malchus en Pini,
voordien opnieuw in vrijheid zijn gestelcl; het arrest bijgevolg, door de gronden van de vordering over te nemen, het
bestaan niet aantoont van de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden eigen aan
de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, die ook thans nog, na 12 maanden onderzoek en hechtenis, de openbare veiligheid zouden raken en de handhaving van de hechtenis van verdachte
noodzakelijk zouden maken:

Overwegende dat het arrest door
de in het middel weergegeven en uit
de gronden van de vordering overgenomen vermeldingen een nauwkeurige omschrijving geeft van de gegevens eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van eiser, die ernstige en uitzonderlijke omstandigheden zijn die in het belang van de
openbare veiligheid de handhaving
van de hechtenis noodzakelijk rnaken, dat het derhalve de in het middel vermelde wetsbepaling niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest beslist dat artikel
5.3 van het Verdrag niet is geschonden,
gelet op « de zeer talrijke verrichtingen
die nodig waren in het onderzoek van
een ingewikkelde zaak ... "• gelet tevens
op het feit dat " na afloop van de reconstructie van de schietpartij te Herstal uit
het dossier blijkt dat de medeverdachte
Belair, die thans in hechtenis is in
Frankrijk, moet worden ondervraagd ter
uitvoering van een ambtelijke opdracht ,
en gelet nog op het feit dat de onderzoeksrechter " na afloop van de reconstructie van het gebeurde " de wetsdokter heeft gevorderd een aanvullend verslag op te maken over de oorzaak en de
omstandigheden van de door eiser opgelopen verwondingen, alsook over de psychische trauma's die Maltas Denise eruit
heeft overgehouden,
terwijl de regel dat de redelijke termijn waarbinnen elke verdachte recht
heeft om berecht te worden of in vrijheid moet worden gesteld, niet verstrijkt
zolang er nog daden van onderzoek aan
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de gang zijn, onderworpen is aan de
voorwaarde dat die daden zonder onverantwoorde vertraging zijn verricht; het
arrest, nu het alleen maar wijst op de
zeer talrijke verrichtingen die voor het
onderzoek nodig waren en nu het alleen
maar melding maakt van bepaalde verrichtingen die na de reconstructie van 3
september 1987 zijn gelast, met name
een ambtelijke opdracht in Frankrijk en
de aanwijzing van een wetsdokter voor
het uitvoeren van een aanvullende opdracht, in strijd met wat het vermeldt,
geenszins aantoont dat die daden zonder
onverantwoorde vertraging zijn verricht,
integendeel, het onderzoek al meer dan
een jaar duurt en eiser al vele maanden
in hechtenis is en ter beschikking staat .
van de onderzoeksrechter; gesteld al dat
de thans aan de gang zijnde aanvullende
onderzoeksverrichtingen dienstig zouden
zijn om de ware toedracht te ontdekken,
het arrest dan nog geenszins aantoont
dat die verrichtingen zonder onverantwoorde vertraging zijn uitgevoerd en inzonderheid dat ze niet bevolen konden
worden binnen de termijn van 12 maanden die thans verstreken zijn sedert de
aanvang van het onderzoek; integendeel,
zo de onderzoeksmagistraat een reconstructie nuttig achtte, hij deze al vele
maanden geleden had kunnen bevelen
en in ieder geval na de neerlegging van
het verslag van de ballistisch deskundige
op 9 juni 1987, welk verslag trouwens
slechts 7 maanden na de aanwijzing van
de deskundige in oktober 1986 was ingediend; geen enkel gegeven van de zaak
en geen enkele considerans uit de redengeving van het arrest verantwoorden
waarom de thans aan de gang zijnde onderzoeksverrichtingen met een dergelijke vertraging zijn bevolen;

Overwegende dat luidens artikel
5.3 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden een ieder
die gearresteerd is of gevangen
wordt gehouden overeenkomstig lid
lc van dit artikel « recht heeft binnen een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld »;
Overwegende dat die bepaling de
verplichting oplegt om de verdachte
in vrijheid te stellen vanaf het ogenblik waarop de handhaving van de
hechtenis ophoudt redelijk te zijn;
dat het redelijk karakter van de ter-
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mijn van de handhaving van de
hechtenis v66r de berechting niet in
abstracto maar in het licht van de
gegevens van elke zaak moet worden geoordeeld;
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat de redelijke termijn
waarvan sprake is in artikel 5.3 van
het in het middel vermelde Verdrag
niet verstreken is, vaststelt dat « gelet op de zeer talrijke verrichtingen
die nodig waren in het onderzoek
van een ingewikkelde zaak waarin
verschillende verdachten betrokken
waren wier aandeel in de feiten niet
dan door diepgaande opsporingen
kan worden vastgesteld, blijkt dat
de redelijke termijn op die dag niet
verstreken was » en daartoe erop
wijst << dat er nog daden van onderzoek die nodig zijn om de ware toedracht van de feiten te ontdekken,
aan de gang zijn en dat de uitvoering daarvan geen onverantwoorde
vertraging heeft opgelopen »; dat het
bovendien, met aanneming van de
gronden van de vordering, erop
wijst dat de hechtenis wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, moet worden gehandhaafd;
Dat het arrest dus wettig op
grond van de welbepaalde gegevens
van de zaak beslist dat de door artikel 5.3 van het Verdrag voorgeschreven redelijke termijn niet is overschreden;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat
het onderzoek van het middel het
Hof ertoe zou verplichten feiten na
te gaan waartoe het niet bevoegd is;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
23 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. F.
Piedboeuf, Luik.
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die, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; de appelrechter is derhalve bevoegd, voor zover de uitspraak
over de vordering niet berust op de beoordeling van de resultaten van de onderzoeksmaatregel waarvan de eerste
rechter kennis moet nemen, om een
eindbeslissing te nemen. (Art. 1068
Ger.W.) (2).
(BIMA P.V.B.A. T. RENKIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7539)
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24 december 1987

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING
DIE TEGELIJK EINDBESCHIKKINGEN EN BESCHIKKINGEN ALVORENS RECHT TE DOEN
BEVAT - CASSATIEBEROEP TEGEN HET GEHEEL VAN DE BESCHIKKINGEN VAN DE BESLISSING- CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK IN ZOVERRE HET GERICHT IS TEGEN
DE BESCHIKIGNGEN ALVORENS RECHT TE
DOEN.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - GEVOLG - DEVOLUTIEVE KRACHT BESLISSING INHOUDENDE EINDBESCHIKKINGEN EN BESCHIKKINGEN ALVORENS RECHT
TE DOEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET
HOGER BEROEP IVI.B.T. DE EINDBESCHIKKINGEN - DRAAGWIJDTE VAN DIE DEVOLUTIEVE
KRACHT.

1o Het cassatieberoep tegen een beslis-

sing die tegelijk eindbeschikkingen en
beschikkingen alvorens recht te doen
bevat, is niet ontvankelijk in zoverre
het tegen Jaatstgenoemde beschikkingen is gericht. (Artt. 19, 608, 609, 1°, en
1077 Ger.W.) (1).
2° Wegens de devolutieve kracht van het

hager beroep moet de appelrechter,
binnen de perken van het door de partijen ingestelde hager beroep, over het
geheel van de zaak oordelen; die devoJutieve kracht wordt slechts beperkt
door de beslissing van de appelrechter
(1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!.
van het O.M. in Bull. en Pas., 1987-88, I,
nr. 256).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1985 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door het openbaar ministerie ambtshalve tegen de voorziening is opgeworpen en waarvan,
overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek, kennis is gegeven, en dat is afgeleid uit de
schending van artikel 1097 van dat
wetboek, in zoverre de voorziening
is gericht tegen de beschikkingen
van het bestreden arrest die een onderzoeksmaatregel bevelen :
Overwegende dat het arrest de
hogere beroepen ontvankelijk verklaart, eiseres veroordeelt om provisioneel aan verweerder een bedrag
van 294.453 frank te betalen, alsmede een bedrag van 10.000 frank als
schadevergoeding omdat het principaal beroep roekeloos is en, met bevestiging voor het overige van het
beroepen vonnis dat een deskundigenonderzoek heeft bevolen, de
zaak naar de eerste rechter verwijst;
Overwegende dat artikel 1077 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat voorziening in cassatie tegen
vonnissen alvorens recht te doen
slechts openstaat na het eindvonnis;
dat de voorziening die bij een gemengde bestreden beslissing tegen
haar eindbeschikking is gericht,
weliswaar onmiddellijk ontvankelijk
is, daarentegen voorbarig en derhal-
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ve niet ontvankelijk is in zoverre zij
tegen de beschikkingen alvorens
recht te doen van die beslissing is
gericht;
Overwegende dat de voorziening
ten deze niet ontvankelijk is, in zoverre zij gericht is tegen de beschikkingen van het arrest waarbij een
deskundigenonderzoek wordt bevolen;
Over het tweede middel: schending
van artikel 1068, inzonderheid tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, alvorens de bestreden beslissing, die een boekhoudkundig
deskundigenonderzoek had bevolen, te
bevestigen en de zaak naar de eerste
rechter te verwijzen, eiseres veroordeelt
om aan verweerder een provisioneel bedrag van 294.453 frank te betalen, op
grond dat eiseres « niet betwist dat zij
honoraria voor de jaren 1971 en 1972 verschuldigd is, nu die op dezelfde wijze
worden berekend voor de volgende jaren
waarvoor loon eisbaar is >>,
terwijl de appelrechter die, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel, zoals
een deskundigenonderzoek, bevestigt, de
zaak naar de eerste rechter moet verwijzen, zonder de grond van het geschil aan
zich te trekken; het arrest derhalve, door
eiseres tot betaling van een provisioneel
bedrag te veroordelen, artikel 1068, inzonderheid het tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt:

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerder van 1971 tot
1975 voor eiseres boekhoudkundige werkzaamheden heeft verricht
waarvoor hij nog honorarium moet
ontvangen en dat de verplichting tot
betaling in beginsel niet wordt betwist maar enkel het bedrag ter discussie staat; dat de door verweerder
bij de rechtbank van eerste aanleg
gemaakte vordering strekte tot betaling van een bedrag van 720.616
frank; dat de eerste rechter, aangezien eiseres vond dat dit bedrag
overdreven was, alvorens een einduitspraak te doen, een deskundige
had aangesteld om advies te geven
over het bedrag van dat honorarium;
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Overwegende dat het hof van beroep, na erop te hebben gewezen
dat eiseres niet betwistte dat zij het
honorarium voor de jaren 1971 en
1972 moest betalen, oordeelt dat de
vordering, die volgens verweerder
« een onbetwistbaar verschuldigde
hoofdsom van 294.453 frank betrof »,
« provisioneel verantwoord is >>, en
eiseres tot betaling van dat bedrag
veroordeelt; dat het arrest bovendien het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek bevestigt en de zaak naar hem verwijst;
Overwegende dat de appelrechter,
wegens de devolutieve kracht van
het hoger beroep, binnen de perken
van het door de partijen ingestelde
hoger beroep over het geheel van de
zaak moet beoordelen; dat die devolutieve kracht slechts wordt beperkt
door de beslissing van de appelrechter die, zelfs gedeeltelijk, een door
de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Dat de appelrechter derhalve,
voor zover de uitspraak over de vordering niet gegrond is op de beoordeling van de resultaten van de onderzoeksmaatergel waarvan de eerste rechter kennis moet nemen,
bevoegd is om een eindbeslissing te
nemen over de punten van de vordering die niet ernstig betwist kunnen
worden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wethoek, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, dat vaststelt dat
het geschil gaat over de betaling van een
bedrag van 720.616 frank, zijnde het honorarium dat verweerder vraagt voor de
boekhoudkundige werkzaamheden ten
voordele van eiseres van 1971 tot 1975,
ter bevestiging van het beroepen vonnis
beslist dat « de eerste rechter terecht
een boekhoudkundig deskundigenonderzoek heeft bevolen om het bedrag van
het honorarium te schatten dat een billijke vergoeding zou kunnen vormen
voor eisers prestaties tussen 1 januari
1971 en 31 december 1975 >>, op de enkele
grond « dat (eiseres) in beginsel aanneemt dat honorarium verschuldigd is
voor nog niet verrekende prestaties.
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maar (dat) de wijze waarop dat honorarium moet worden berekend, niet schriftelijk is vastgelegd >>; en doordat het arrest, ingaande op verweerders tegenvordering, eiseres veroordeelt om hem een
bedrag van 10.000 frank te betalen omdat haar hoger beroep roekeloos is;
terwijl, eerste onderdeel, de partijen
erkenden dat er geen geschil bestond
over het bedrag van het honorarium
voor verweerders prestaties van 1971 en
1972, zijnde de bedragen van 50.200
frank en 52.000 frank in hoofdsom; het
arrest derhalve, door de opdracht van de
deskundige te bevestigen, en met name
door hem te verzoeken het bedrag te
schatten van het honorarium verschuldigd voor de prestaties van 1971 en 1972,
tussen de partijen een geschil opwerpt
waarvan zij het hestaan in hun conclusies hadden uitgesloten (schending van
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onderdeel, eiseres in haar verzoekschrift van hoger beroep aanvoerde
dat « het bedra.g van het honorarium
niet (moest) worden bepaald met verwijzing naar de hillijkheid, maar op grond
van de uitdrukkelijke of stilzwijgende
overeenkomst tussen partijen »; eiseres
in haar regelmatig aan de appelrechters
overgelegde hoofdconclusie preciseerde
dat « de eerste rechter ten onrechte de
aangestelde deskundlge (had) gevraagd
(de) prestaties naar "billijkheid" te
schatten, terwijl de rechthank niet moet
oordelen over de hillijkheid van een
loon, maar over het feit of dat loon in
overeenstemming is met een, zij het
mondelinge overeenkomst »; het arrest,
dat de opdracht van de eerste rechter
aan de deskundige, om het aan verweerder verschuldigde honorarium naar billijkheid te schatten, hevestigt zonder dat
omstandig verweer op enige wijze te beantwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed; het derhalve artikel 97
van de Grondwet schendt;
derde onderdeel, de appelrechter, op
grond van de vaststelling dat « (eiseres)
niet betwist dat zij in beginsel honorarium verschuldigd is voor de niet verrekende prestaties, maar (dat) de wijze
waarop dat honorarium moet worden berekend, niet schriftelijk is vastgelegd "•
de, zelfs mondeling of stilzwijgend overeengekomen, prijs niet mag vervangen
door een billijk loon, en derhalve een
deskundige niet mag gelasten « het bedrag te schatten van het honorarium dat
een billijke vergoeding van (verweerders) prestaties zou vormen »; het arrest

derhalve, door in die bewoordingen de
opdracht van de eerste rechter aan de
deskundige te hevestigen, de verbindende kracht van de tussen de partijen gesloten overeenkomst miskent (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek):
Overwegende dat het middel, in
zoverre het kritiek oefent op de beslissing waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen, gericht is tegen een beschikking van het arrest
die, zoals hierboven wordt gezegd,
v66r de eindbeslissing niet vatbaar
is voor cassatieberoep;
Dat het tot staving van een voorbarig cassatieberoep aangevoerde
middel in zoverre niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het kritiek oefent op de beslissing die eiseres veroordeelt om
aan verweerder een bedrag van
tienduizend frank te betalen omdat
haar hoger beroep roekeloos is, niet
preciseert waarin de aangewezen
wetsbepalingen zouden zijn geschonden;
Dat het middel ook in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 december 1987 - le kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelignsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaat: mr. Draps.
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24 december 1987

1° HOGER BEROEP KEN

GEVOLG

Bl:RGERLIJKE ZA
DEVOLL'TIEVE KRACHT
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ONBEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER GEVOLGEN M.B.T. DE DEVOLUTIEVE KRACHT.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - APPELRECHTER ONBEVOEGD RATIONE LOCI- VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE
APPELRECHTER.

lo en 2o Wanneer de appelrecllter een beslissing vernietigt waarb1j de eerste
rechter zich bevoegd heeft verldaard,
mag hij enkel ten grande uitspraak
doen als hij zelf bevoegd is; als zulks
niet het geval is, kan het hager beroep, waardoor de zaak bij hem aanllangig is, geen devolutieve kracht hebben; die rechter moet niettemin de
zaak naar de bevoegde rechter, zitting
houdend in hager beroep, verwijzen.
(Artt. 643, 660 en 1068 Ger.W.) (1}.
(LIEBIG BENELUX N.V. T. GERVY)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7739)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juli 1985 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking van 27
oktober 1987 van de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de eerste
kamer van het Hof wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het centrum van verweerders
beroepsactiviteit de zetel van de vennootschap te Schoten was, met wijziging van
het vonnis waarbij de Arbeidsrechtbank
te Dinant zich ratione loci bevoegd had
verklaard om kennis te nemen van de
vordering, zegt dat het Arbeidshof te
Luik niet bevoegd is en dat de Arbeidsrechtbank te Antwerpen territoriaal bevoegd is, en de zaak ingevolge artikel
660 van het Gerechtelijk Wetboek en de
devolutieve kracht van het hoger beroep
naar het Arbeidshof te Antwerpen verwijst,
terwijl het arbeidshof, met toepassing
van de artikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak diende te
(1) Zie de verw1jzmgen m de cone!. van het
0 M m Bull. en Pas., 1987-88, I, nr 257
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verwijzen naar het rechtscollege in eerste aanleg dat, naar zijn oordeel, materieel bevoegd was om kennis te nemen
van de vordering :

Overwegende dat de appelrechter,
wanneer hij een beslissing vernietigt waarbij de eerste rechter zich
bevoegd heeft verklaard, enkel ten
grande uitspraak mag daen als hij
zelf bevoegd is; dat, wanneer zulks
niet het geval is, het hager beroep
waardoor de zaak bij hem aanhangig is, geen devolutieve kracht kan
hebben;
Overwegende dat hij niettemin,
luidens artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter moet aanwijzen die bevoegd is om kennis te
nemen van de zaak;
Dat die bepaling niet verduidelijkt
of de verwijzing naar een rechter in
eerste aanleg of naar een appelrechter gebeurt;
Overwegende evenwel dat, overeenkomstig het door de wetgever
nagestreefde doel het procesverloop
te versnellen en naar analogie van
de gevallen waarin de appelrechter
de beslissing van de eerste rechter
omtrent de bevoegdheid vernietigt,
maar waarin de zaak bij hem aanhangig blijft, de appelrechter, die de
beslissing vernietigt maar geen uitspraak moet daen over de zaak, deze naar de bevoegde rechter, zitting
houdend in hoger beroep, moet verwijzen;
Dat het arrest derhalve naar recht
beslist dat de zaak naar het territoriaal bevoegde arbeidshof wordt verwezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
24 december 1987 - l.' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems, raadsheer
- Gelljkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaat
mr Nelissen Grade
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KAMER -

24 december 1987

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET
HOF.

In burgerlijke zaken is een vordering tot
onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking
slechts ontvankelijk als zij wordt ingeleid door een advocaat bij het Hof van
Cassatie. (Artt. 478, 648 tot 659 Ger.W.)

Nr. 258

Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 december 1987 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Mahillon,
voorzittend raadsheer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal.

Nr. 259
3'

KAMER -

28 december 1987

(1)

ARBEIDSOVEREENKOMST (STAUMONT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8256)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat eiser op 12 oktober
1987 ter griffie van het Hof heeft
neergelegd en waarin hij een verdering tot onttrekking van de zaak
aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel wegens gewettigde verdenldng instelt, in zake de naamloze
vennootschap Hermifina tegen Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, de Burlet en Staumont;
Overwegende dat een dergelijke
vordering, in burgerlijke zaken,
slechts ontvankelijk is als zij door
een advocaat bij het Hof van Cassatie wordt ingediend;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift door eiser is ondertekend en niet door een advocaat bij
het Hof van Cassatie;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;

EINDE OPZEGGING - NIETIGHEID - GEVOLG TEN
AANZIEN VAN DE AFSTAND VAN RECHT.

Nietigheid van de opzegging heeft niet
tot gevolg dat de vermelding in de opzeggingsbrief dat de ontslagen werknemer afstand van recht doet, als niet
bestaande moet wol'den beschouwd (1).
(WASTIJN T. DEWAELE)

(A.R. nr. 5788)

28 december 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 260
3'

KAMER -

28 december 1987

WERKLOOSHEID LOOSHEIDSUITKERING
HET RECHT.

-

RECHT OP WERKONTSTAAN VAN

Nota arrest nr. 259 :
Nota arrest nr 258 :
(1) Zie Cass., 17 juni 1976 (A.C., 1976, 1161)
en 31 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr 331).

(1) Zie omtrent het recht van de werknemer
om afstand te doen van zijn recht op een langere opzeggingstermijn · Cass., 11 feb. 1980
(A. C., 1979-80, 683) met cone!. O.M. in R. W.,
1979-80, 2037
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Het recht op werkloosheidsuitkering kan
eerst met de datum van de aanvraag
om uitkering ontstaan en pas vanaf de
aanvraag worden beoordeeld. (Art. 185
Wer kloosheids besluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBE!DSVOORZIENING
T. BILLIET)
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§ 1, tweede lid, 2", Bedrijfsorganisatiewet; art. 4, § 1, K.B. 31 juli 1986.)
(PRIMUS N.V.
T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND)
ARREST

(A.R. nr. 5949)

(A.R. nr. 5832)
28 december 1987 - 3' kamer- Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 261

3'

KAMER -

28 december 1987

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - OPR!CHTING - AANTAL TEWERKGESTELDE WERKNEMERS IN DE
ONDERNE!VIING - UITZENDKRACHTEN.

Behoudens andersluidende wetsbepaling
lwmen uitzendkrachten niet in aanmerking voor de berekening van het
aantal werknemers dat bepalend is
voor de verplichting een ondernemingsraad op te _rich ten (1). (Art. 14,
(1) .Een andersluidende wetsbepaling kwam
voor m artJkel 27 van de wet van 28 juni 1976
op de U!tzendarbeid, die op 30 november 1981
heeft opgehouden uitwerking te hebben, en is
thans neergelegd in artikel 25 van de in deze
zaak nag niet toepasselijke wet van 24 juli
1987 bet~effende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbe!d en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers.
Krachtens deze artikelen komen de uitzendkrachten in aanmerking « voor de toepassing
van de bepalmgen van de wetten en verordeningen die steunen op het aantal werknemers
dat door een onderneming wordt tewerkgesteld "• dus ook voor de berekening van het
aantal ~erknemers dat bepalend is voor de
verph~htmg een ondernemingsraad op te richten. U1tgesloten zijn evenwel de uitzendkrachten die tijdelijk werknemers vervangen wier
arbe1dsovereenkomst is geschorst om een andere reden dan slecht weer of gebrek aan
werk wegens economische oorzaken.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1987 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 14, § 1, eerste lid en tweede lid,
2•, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven,
gewijzigd door de wet van 28 januari
1963, het koninklijk besluit nr. 4 van 11
oktober 1978 en de wet van 22 januari
1985, 3, § 1, 4, § 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen, 9.1 en 51 van de wet
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites, en, voor zoveel nodig,
van de artikelen 1, § 4, b, 1, van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de veiligheid en gezondheid van de werknemers
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, en 19 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van
27 november 1981 houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen Van werknemers ten
behoeve van gebruikers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 9 december 1981,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat de essentiiHe betwisting
tussen partijen bestaat in de beoordeling
omtrent het statuut dat uitzendkrachten
genieten in de firma waar zij tewerkgesteld zijn en hoofdzakelijk of deze uitzendkrachten als volwaardige werknemers moeten worden beschouwd bij de
telling van het personeelsbestand dienstig voor de bepaling van de vereiste
voorwaarden om sociale verkiezingen te
organiseren voor de oprichting van een
ondernemingsraad, en dat niet wordt betwist dat het personeelsbestand in 1986
gemiddeld 95,60 vaste werknemers en
16,34 uitzendkrachten bedroeg, zodat,
wanneer de uitzendkrachten als meetellende werknemers moeten worden beschouwd, sociale verkiezingen tot oprich-
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ting van een ondernemingsraad zouden
dienen te worden gehouden, oordeelt :
« Uit de bepaling van artikel 3 van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen moet weerhouden worden dat de ondernemingen
die een ondernemingsraad moeten oprichten, minstens 100 werknemers moeten tewerkstellen. Zeer belangrijk ter beoordeling van het gestelde probleem is
het artikel 14, eerste lid, van de wet van
20 september 1948 en (het) artikel 1, paragraaf 4b, eerste lid, van de wet van 10
juni 1952 (bedoeld wordt klaarblijkelijk :
artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit
van 31 juli 1956) ter berekening van het
gemiddelde van de in de onderneming
tewerkgestelde werknemers. Dit zou
moeten worden berekend door het aantal
kalenderdagen waarop elke werknemer
gedurende een periode van vier trimesters, die het trimester voorafgaan waarin
de aanplakking geschiedt van het bericht
dat de datum van de verkiezingen aankondigt, werd ingeschreven in het personeelsregister, waarvan het bijhouden
wordt opgelegd door Let koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, of in elk ander document dat hiertoe
bijgehouden wordt, indien de onderneming aan deze laatste bepalingen niet
onderworpen is, te delen door 365. Te onderlijnen is ook het artikel 14 van de
wet, waarin als "werknemer" wordt beschreven de personen die krachtens een
arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst tewerkgesteld worden in de onderneming. Ter vervanging van (de) vervallen wet (van 28 juni 1976) ( ...) (werd)
in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten,
met name de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 d.d. 27 november 1981, die
bij koninklijk besluit van 9 december
1981 verbindend werd verklaard en verscheen in het Belgisch Staatsblad van 6
januari 1982, houdende conservatoire
maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers (... ). Het principe
( ...) dat de uitzendkrachten ook bij de gebruikende onderneming meetellen, niettegenstaande juridisch het uitzendbureau hun echte werkgever is, werd in het
bijzonder toegelicht door de Memorie
van toelichting bij de voorlopige wet van
28 juni 1976 ( ... ). Na het vervallen van de
wet van 28 juni 1976 heeft de collectieve
arbeidsovereenkom:;;t nr, 36 van 27 no-
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vember 1981 dit vroegere artikel 27 integraal overgenomen. De stelling van (eiseres) dat uitzendkrachten niet tot het
personeel van de onderneming kunnen
gerekend worden, omdat zij niet in het
personeelsregister van de gebruikende
firma zijn opgenomen, zoals voorgeschreven is door artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 juli 1986, waar
verwezen wordt naar het personeelsregister om het aantal werknemers te tellen, kan niet gevolgd worden om de uitzendkrachten in de gebruikende onderneming uit te schakelen: enerzijds bepaalt de wet de verplichte inschrijving in
het personeelsregister en aan deze verplichting wordt, wat betreft de uitzendkrachten, voldaan door hun inschrijving
in het personeelsregister van het uitzendbureau. Anderzijds verwijst dit artikel 4 van het koninklijk besluit van 31
juli 1986 niet alleen naar het personeelsregister, maar ook naar elk ander document dat hiertoe wordt bijgehouden, indien de onderneming niet onderworpen
is aan het bijhouden van een personeelsregister. De onderneming die gebruik
maakt van uitzendkrachten is niet onderworpen aan het bijhouden van een
personeelsregister voor de uitzendkrachten, omdat deze verplichtend ingeschreven zijn bij hun juridische werkgever,
het uitzendbureau. Echter word(en) tussen de gebruikende onderneming en de
uitzendbureaus arbeidscontracten afgesloten met betrekking tot de tewerkgestelde werknemer en dit is dan ook dat
document, bedoeld in artikel 4 van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986, dat
noodzakelijk moet gebruikt worden bij
de telling. Er kan derhalve geen tegenstrijdigheid bestaan tussen het artikel 19
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 27 november 1981 en artikel 4 van
het koninklijk besluit van 31 juli 1986 en
een discussie over de hierarchie van
rechtsbronnen is ter zake verder irrelevant. (...) Deze uitzendkrachten maken
derhalve deel uit van het personeelsbestand, waarmede voor de organisatie van
sociale verkiezingen moet rekening gehouden worden, zoals terecht door de
eerste rechter wordt geoordeeld >>, het arbeidshof het bestreden vonnis aldus bevestigt en het hoger beroep van eiseres
verwerpt,

terwijl, overeenkomstig artikel 14, § 1,
eerste lid, van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ondernemingsraden dienen
te worden ingesteld in alle ondernemingen die een bepaald aantal werknemers
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tewerkstellen, en overeenkomstig artikel
14, § 1, tweede lid, 2", van dezelfde wet
als werknemer moet worden beschouwd
de persoon tewerkgesteld krachtens een
arbeids- of een leerovereenkomst; overeenkomstig artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, een ondernemingsraad moet worden opgericht in
ondernemingen die gewoonlijk 100 werknemers tewerkstellen; artikel 4, § 1, van
hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat
het gemiddelde van de in de onderneming tewerkgestelde werknemers in de
zin van artikel 14, eerste lid, van de wet
van 20 september 1948 wordt berekend
door het aantal kalenderdagen waarop
elke werknemer gedurende een periode
van de vier trimesters die aan het trimester voorafgaan waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt,
werd ingeschreven in het personeelsregister waarvan het bijhouden wordt opgelegd door het koninklijk besluit nr. 5
van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten of in elk
ander document dat hiertoe bijgehouden
wordt indien de onderneming aan deze
laatste bepalingen niet onderworpen is,
te delen door driehonderd vijfenzestig;
aldus voor de berekening van de personeelssterkte, op grond waarvan dient te
worden uitgemaakt of al dan niet tot oprichting van een ondernemingsraad
dient te worden overgegaan in de betrokken onderneming, slechts in aanmerking
komen de in de onderneming krachtens
een arbeids- of leerovereenkomst tewerkgestelde werknemers die werden ingeschreven in het personeelsregister dat de
onderneming moet bijhouden; slechts rekening kan worden gehouden met arbeidskrachten die niet in het personeelsregister worden opgenomen wanneer de
onderneming, als dusdanig, niet gehouden is, krachtens de bepalingen van het
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober
1978, een personeelsregister bij te houden; de bij koninklijk besluit van 9 december 1981 algemeen verbindend verklaarde en in de Nationale Arbeidsraad
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst
van 27 november 1981 houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers, weliswaar in
haar artikel 19 bepaalt dat voor de toepassing van de wettelijke, reglementaire
en conventionele bepalingen met betrek-
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king tot de ondernemingsraden de ter
beschikking van een gebruikende onderneming gestelde uitzendkrachten eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de personeelssterkte, doch,
enerzijds, overeenkomstig artikel 9.1 van
de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comites, de bepalingen van
een collectieve arbeidsovereenkomst die
strijdig zijn met de dwingende de bepalingen van een wet of besluit, nietig zijn,
en anderzijds, overeenkomstig artikel 51
van dezelfde wet van 5 december 1968,
de dwingende bepalingen van wet in de
hierarchie van de bronnen der verbintenissen in arbeidsbetrekkingen tussen
werkgever en werknemer primeren op
de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten; de bepalingen van artikel 19 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 27 november
1981 derhalve geen afbreuk kunnen doen
aan het door de wet van 20 september
1948 en door het koninklijk besluit van
31 juli 1986 opgelegde vereiste van tewerkstelling, krachtens arbeidsovereenkomst of leerovereenkomst, bij de betreffende onderneming, en inschrijving in
het personeelsregister in de onderneming waar de werknemer tewerkgesteld
is; door niet alleen te oordelen dat aan
de verplichte inschrijving in het personeelsregister wordt voldaan, wat de uitzendkrachten betreft, door de inschrijving in het register van het uitzendbureau, maar door tevens te stellen dat de
onderneming die gebruik maakt van uitzendkrachten, niet gehouden is een personeelsregister bij te houden voor die
uitzendkrachten en bijgevolg kan verwezen worden naar het tussen de gebruikende ondernemingen en het uitzendbureau gesloten contract, en door ten slotte
te oordelen dat geen strijdigheid bestaat
tussen artikel 19 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 27 november
1981 en artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 juli 1986, zodat de discussie
over de hierarchie van de bronnen der
verbintenissen irrelevant is, en artikel 19
van de collectieve arbeidsovereenkomst
valle uitwerking kan hebben, het arbeidshof alle in het middel vermelde
wetsbepalingen schendt en niet wettig
tot het besluit is kunnen komen dat eiseres gehouden was sociale verkiezingen
te organiseren voor de oprichting van
een ondernemingsraad :

Overwegende dat uit artikel 14,
§ 1, tweede lid, 2°, van de wet van 20
september 1948 houdencle organisa-
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tie van het bedrijfsleven en uit de
artikelen 3 en 4, § 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen,
welk laatstgenoemd artikel verwijst
naar het koninklijk besluit nr. 5 van
23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten,
volgt dat, in een onderneming als eiseres, die verplicht is een personeelsregister bij te houden voor de
berekening van het aantal werknemers dat bepalend is voor de verplichting een ondernemingsraad op
te richten, alleen die personen in
aanmerking komen die tewerkgesteld zijn krachtens een arbeids- of
een leerovereenkomst en. die in
het personeelsregister ingeschreven
zijn, niet personen die weliswaar
zijn tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst
als
uitzendkracht, maar aileen ·in het personeelsregister van he·! uitzendbureau
zijn ingeschreven;
Overwegende dat derhalve, ingevolge artikel 9 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites, de andersluidende
bepaling van artikel 19 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27
november 1981, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, niet kan worden
toegepast;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 262
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KAMER -

28 december 1987

1° OVEREENKOMST -

UITLEGGING
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST.

2° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - UITLEGGING.
1' en 2' De uitlegging die de feitenrechter aan een niet algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst geeft, is in cassatie onaantastbaar wanneer zij de bewijskracht van
de aide niet miskent (1).
(VAN COMPERNOLLE T. ROULARTA N.V.)

(A.R. nr. 5953)
28 december 1987 - 3" kamer - Voorzitter : dt> h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaten:
mrs.Biitzler en De Gryse.

Nr. 263
3'

KAMER -
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1° ARBEIDSONGEVAL

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Antwerpen.
3" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Biitzler,
28 december 1987 -

RECHTSPLEGING - VERJARING - STUITING - ERKENNING VAN HET RECHT DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR.

2° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN STU!TING - ERKENNING VAN HET RECHT
DOOR DE SCHULDENAAR - ARBEIDSONGEVALLEJ';'VERGOEDING.

1' en 2' Geen verjaringstuitende erken-

ning van het recht van arbeidsongevallenvergoeding kan worden afgeleid uit
de omstandigheid dat de arbeidsongevallenverzekeraar de arbeidsonge(1) Cass., 21 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 262)
met conclusie O.M. in R. W:, 1981-82, 2525.
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schiktheid van de getroffene onder uitdrukkelijk voorbehoud van erkenning
van enig recht op vergoeding heeft ]aten onderzoeken (1). (Art. 2248 B.W.;
art. 70 Arbeidsongevallenwet.)
(URBAINE-UAP N.V. T. DE FEYTER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5954)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1986
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over bet middel: schending van de artikelen 69, 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1319, 1320, 1322,
2248 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat eiseres haar schuld ten opzichte van verweerder erkend en dus de
verjaring gestuit heeft voor de periode
tussen 19 december 1976 en 31 januari
1977, onderzoekt of er na 31 januari 1977
nog een stuitingsdaad is geweest en in
dat verband het volgende beslist : « Uit
de overgelegde geciteerde briefwisseling,
meer bepaald uit de brief van (eiseres)
d.d. 3 januari 1980, gericht aan de raadsman van getroffene, blijkt echter dat (eiseres), op verzoek van getroffene welke
van een hervalling gewag maakte (doss.
eiseres H.B. st. 6-3 en 6-5), getroffene op
14 november 1979 door haar raadsgeneesheer heeft laten onderzoeken (doss.
eiseres in H.B. st. 6-101). Door getroffene
te laten onderzoeken door haar medisch
raadsman heeft (eiseres) een potentieel
recht van getroffene op vergoedingen erkend, welke zij echter afwees op een andere rechtsgrond, namelijk wegens deafwezigheid van een " nieuw arbeidsongeval ". Ter zake is de erkenning van
dergelijk recht "voldoende" zonder dat
het noodzakelijk is dat deze erkenning
betrekking heeft op concrete bedragen.
(Eiseres) voert hierbij vergeefs aan dat
zij in een vroegere brief op 22 juni 1979
(doss. eiseres H.B. st. 6) medische bescheiden gevraagd heeft onder uitdrukkelijk voorbehoud van erkenning van
enig recht op vergoeding, nu de toekenningsvoorwaarden voor de toekenning
van vergoedingen inzake arbeidsongeval(1) Zie Cass., 10 nov. 1966 (A.C., 1967, 346).
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len niet van enig voorbehoud of erkenning van een partij afhangen, doch van
openbare orde zijn en verschuldigd zijn
zodra de objectieve voorwaarden hiertoe
aanwezig zijn. In een latere brief, waarbij zij het voornemen uitdrukte over te
gaan tot een medisch onderzoek (id. st.
6-8) werd trouwens dit voorbehoud niet
gemaakt. Er moet dan oak besloten worden dat de laatste geldige stuitingsdaad,
door erkenning van het potentieel
" recht " van getroffene binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf 14
februari 1977, geschiedde door het medisch onderzoek d.d. 14 november 1979,
zodat vanaf deze ddatum een nieuwe termijn begon te !open. De dagvaarding d.d.
15 februari 1980, voorwerp van huidig geding, is dan ook tijdig en de vordering is
niet verjaard "•

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie staande hield dat zij in
haar brief van 6 november 1979 aan de
heer Michel De Schrijver, waarbij zij
laatstgenoemde uitnodigde tot een medisch onderzoek, uitdrukkelijk schreef :
« Ret is wei te verstaan dat het medisch
onderzoek zal plaatshebben onder alle
voorbehoud en bijgevolg geen erkenning
betekent van enig recht op vergoeding »;
het arrest, dat zegt dat eiseres vergeefs
aanvoert dat zij in een vroegere brief op
22 juni 1979 medische bescheiden gevraagd heeft onder uitdrukkelijk voorbehoud van enig recht op vergoeding, aan
de conclusie van eiseres waarin verwezen werd naar de hierboven geciteerde
brief van 6 november 1979, waarmee de
heer De Schrijver uitgenodigd werd voor
het medisch onderzoek, een uitlegging
geeft die onverenigbaar is met de termen van deze conclusie en er derhalve
de bewijskracht van schendt (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), en bovendien
het hierboven genoemde middel uit de
conclusie van eiseres onbeantwoord laat
en het arrest derhalve niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest, dat vaststelt : « In een latere brief, waarbij zij
(eiseres) het voornemen uitdrukte over
te gaan tot een medisch onderzoek, werd
trouwens dit voorbehoud niet gemaakt "•
tevens de bewijskracht schendt van de
brief van 6 november 1979 waarbij eiseres de heer De Schrijver uitnodigde tot
een medisch onderzoek, doch daarbij uitdrukkelijk stelde dat het medisch onderzoek zou plaatshebben « onder alle voorbehoud en bijgevolg geen erkenning
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betekent van enig recht op vergoeding ''
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek};
derde onderdeel, overeenkornstig artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet, de
verjaringen bepaald bij artikel 69 van
dezelfde wet, op de gewone wijze geschorst of gestuit kunnen worden en volgens artikel 2248 van het Burgerlijk Wethoek de bedoelde verjaringen derhalve
onder meer gestuit kunnen worden door
een erkenning door de schuldenaar van
het recht van hen tegen wie de verjaring
liep; de omstandigheid dat een verzekeringsmaatschappij het slachtoffer van
een arbeidsongeval uitnodigt voor een
medisch onderzoek, doch daarbij uitdrukkelijk vermeldt « dat dit onderzoek
zal plaatshebben onder aile voorbehoud
en bijgevolg geen erkenning betekent
van enig recht op vergoeding », niet kan
beschouwd worden als een erkenning in
de zin van artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek; het arrest derhalve, in zoverre het uit de omstandigheid dat eiseres de heer De Schrijver door haar
raadsgeneesheer heeft laten onderzoeken, afleidt dat eiseres een pote~tieel
recht van de getroffene op vergoedmgen
erkend heeft en in zoverre het verder
zou hebben geoordeeld dat eiseres de
heer De Schrijver niet tot een medisch
onderzoek kon uitnodigen onder voorbehoud en zonder erkenning van enig
recht op vergoeding, « nu de toekenningsvoorwaarden voor de toekenning
van vergoedingen inzake arbeidsongevallen niet van enig voorbehoud of erkenning afhankelijk zijn », de artikelen 69
en 70 van de Arbeidsongevallenwet, 2248
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet schendt :

Wat het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat aan de rechtsvoorganger
van de verweerders op 19 december
1976 een arbeidsongeval is overkomen en dat de verjaring gestuit
werd op 14 februari 1977 doordat eiseres toen de genezing erkend heeft;
dat het arrest onderzoekt of de verjaring vervolgens v66r 15 februari
1980 werd gestuit in verband met
een « hervalling »;
Overwegende dat de omstandigheid dat de arbeidsongevallenverzekeraar zonder voorbehoud de getroffene heeft laten onderzoeken voor
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het geval dat hij nog aangetast zou
zijn door enige uit het arbeidsongeval voortspruitende arbeidsongeschiktheid, een erkenning kan uitmaken van het recht op vergoedingen; dat geen erkenning kan worden
afgeleid uit de enkele omstandigheid dat het onderzoek heeft plaatsgehad « onder uitdrukkelijk voorbehoud van erkenning van enig recht
op vergoedingen »; dat het arrest
derhalve door anders te beslissen,
artikel 2248 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
Dat het arrest weliswaar nog
zegt : « In een Iatere brief, waarbij
(eiseres) het voornemen uitdrukte
over te gaan tot een medisch onderzoek, werd trouwens dit voorbehoud
niet gemaakt »; dat eiseres echter in
haar conclusie, om te betwisten dat
er erkenning was, aanvoerde dat die
brief moet worden gezien « samen
met het schrijven van 6 november
1979 "• waarin zij de getroffene uitnodigde voor het onderzoek en
schreef dat het « zal plaatshebben
onder aile voorbehoud en bijgevolg
geen erkenning betekent van enig
recht op vergoeding »; dat het arrest
die conclusie niet beantwoordt en
derhalve artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Dat de onderdelen in zoverre gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het beroepen vonnis bevestigt; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
28 december 1987 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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getuigenverhoor tijdens hetwelk de
valse verklaring werd afgelegd (3).
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KAMER -

29 december 1987
(VERBEECK T. WECKHUYSEN)

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN RET
RECRTSCOLLEGE - 01\TVERENIGBAARREID GER. W., ART. 292, TWEEDE LID - RECRTER
DIE IN BURGERLIJKE ZAAK GETUIGE HEEFT
VERHOORD EN NADERHAND IN RAADKAMER
KENNIS NEEMT VAN PROCEDUREREGELING
TER ZAKE VAN VALS GETUIGENIS, VERHOORT
EEN GETU!GE IN BURGERLIJKE ZAKEN
VALS GETUIGENIS - STRAFVORDERING
SAMENSTELLING VAN DE RAADKAMER.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG
RECRTER - BEGRIP.

3° VALS GETUIGENIS -

VALS GETUIGENIS IN BURGERLIJKE ZAKEN - SW., ART. 220
- VOLTOOIING VAN RET MISDR!JF.

1• Er is geen uitoefening van « een ander rechterlijk ambt » en derhalve
geen onverenigbaarheid in de zin van
art. 292, tweede lid, Ger. W., wanneer
de rechter, die in de raadkamer de
procedure inzake een vals getuigenis
in burgerlijke zaken regelt, voordien
in dezelfde rechtbank het bedoelde getuigenis, als daartoe aangewezen rechter, heeft afgenomen (1).
2" Art. 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de Mens heeft geen betrekking op
de rechtspleging waarbij de raadkamer de procedure regelt, onder meer
wanneer zij de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst (2).
3" Het misdrijf « vals getuigenis » in

burgerlijke zaken, wat betreft een getuigenverklaring welke onder ede werd
afgelegd voor de rechter die was aangewezen om het getuigenverhoor te
houden, wordt voltrokken door het
sluiten van het proces-verbaal van het
(1) Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8839
(A.C., 1984-85, nr. 271).
(2) Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 349)
en 27 nov. 1985, A.R. nr. 4484 (ibid., 1985-86,
nr. 211).

ARREST

(A.R. nr. 1369)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
artikel 292 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de beschikking van de raadkamer van 7 februari 1986, waarbij eiser
naar de correctionele rechtbank verwe(3) Cass., 6 juli 1908 (Bull. en Pas., 1908, I,
293); NYPELS en SERVAIS, dee[ II, druk 1897, art.
220, nr. 4; Rep. prat. dr. beige, deel V, druk
1933, tw. Faux temoignage et faux serment,
nr. 128; RIGAUX en TROUSSE, dee[ IV, druk 1963,
blz. 65; Les Novelles, Dr. pen., dee! II, druk
1967, nrs. 2761-2762.
Er moet worden aangestipt dat, onder de
gelding van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter die in het vonnis dat het getuigenverhoor
heeft toegestaan of bevolen, is aangewezen om
de getuigen te horen, niet meer de titel van
rechter-commissaris draagt (Verslag over de
Gerechtelijke Hervorming, druk Belgisch
Staatsblad, 1964, blz. 373).
Wat betreft het vals getuigenis in strafzaken
sluit de intrekking van een onder ede afgelegde valse verklaring het bestaan van het misdrijf « vals getuigenis » uit, indien zij geschiedt ten overstaan van de rechter die het
getuigenis heeft gehoord en v66r de sluiting
van de debatten in de zaak waarin getuigenis
werd afgelegd ofwel v66r de schorsing van de
debatten met het oog op een onderzoek van en
eventuele vervolging wegens vals getuigenis,
dan wel v66r een onmiddellijke bestraffing
met toepassing van art. 181 Sv. [Cass., 26 nov.
1985, A.R. nr. 9671 (A.C., 1985-86, nr. 208, en
Rechtsk. Weekbl., 1985-1986, kol. 2224 en vlg.
met noot A. Vandeplas)].
Indien het vals getuigenis in burgerlijke zaken werd afgelegd ter terechtzitting van de
rechtbank die het getuigenverhoor had toegestaan of bevolen (zie art. 918 Ger.W.), kan het
worden ingetrokken zoals in strafzaken
(NYPELS en SERVAIS, op. cit., art. 220, nr. 4;
Rep. prat. dr. beige, op. cit., nr. 128; RIGAUX en
TROUSSE, op. cit., blz. 65; Les Novelles, op cit.,
nr. 2761; de voormelde noot van A. Vandeplas).
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zen werd wegens het hem ten laste gelegde vals getuigenis, door mevrouw
Vranckx zetelend in raadkamer gewezen
werd,
terwijl blijkt dat mevrouw Vranckx
eveneens in haar hoedanigheid van rechter-commissaris het getuigenverhoor op
4 december (1984) afgenomen, heeft tijdens hetwelke de kwestige verklaringen
die het misdrijf van vals getuigenis uitmaken waarvoor eiser naar de correctionele rechtbank verwezen werd, afgelegd
werden, en zij als dusdanig bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt
kennis genomen heeft van de zaak, zodat de verwijzingsbeschikking van de
raadkamer van 7 februari 1986, overeenkomstig de bepaling van artikel 292 van
het Gerechtelijk Wetboek, als nietig beschouwd dient te worden, alsmede alle
daaropvolgende procedures :

Overwegende dat er ten dezen
geen schending kan zijn van artikel
292 van het Gerechtelijk Wetboek,
nu de rechter Vranckx, bij het uitoefenen van een en hetzelfde gerechtelijk ambt, als rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven
het getuigenverhoor heeft gehouden
op 4 december 1984 en de beschikking van de raadkamer van 7 februari 1986 heeft gewezen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: schending
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,
doordat mevrouw Vranckx op 7 februari 1986 in het raam van het strafonderzoek ter zake eiser naar de correctionele
rechtbank verwees wegens het hem
thans nog steeds ten laste gelegde vals
getuigenis, terwijl blijkt dat mevrouw
Vranckx reeds kennis genomen had van
de zaak ingevolge het getuigenverhoor
dat door haar op 4 december 1984 werd
afgenomen en tijdens hetwelk de kwestige verklaringen waarvoor eiser uiteindelijk naar de correctionele rechtbank verwezen werd, plaatsvonden, zodat in die
omstandigheden ontegensprekelijk vaststaat zoniet dat mevrouw Vranckx die
kwestige " valse » verklaring in het raam
van gezegd getuigenverhoor van eiser
had afgenomen, onvoldoende onafhankelijk en/of onbevooroordeeld was bij de
verwijzing naar de correctionele rechtbank juist omtrent hetzelfde " valse ,
verklaringen, alleszins minstens zo in de
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ogen van eiser overkwam, ten gevolge
waarvan de beslissing tot verwijzing van
de raadkamer van 7 februari 1986 door
een absolute nietigheid getroffen werd
die meteen alle eropvolgende procedureakten aantast :

Overwegende dat de beschikking
van de raadkamer, waarbij de
rechtspleging wordt geregeld, geen
uitspraak doet over de gegrondheid
van een strafvervolging en evenmin
over betwistingen betreffende burgerlijke rechten en verplichtingen;
dat artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden op die rechtspleging niet toepasselijk is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel: schending van
artikel 220 van het Strafwetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt door te stellen dat de tenlastelegging van vals getuigenis in zijnen hoofde
bewezen, is op grond dat kwestieuze getuigenis niet meer ingetrokken kon worden daar het getuigenverhoor, waarbinnen de getuigenissen werden afgelegd,
op 4 december (1984), dag zelve van het
getuigenverhoor, door de rechter-commissaris gesloten werd verklaard, terwijl
de sluiting van het getuigenverhoor
waarin de litigieuze verklaringen afgelegd werden, in se geen afbreuk doet
aan de mogelijkheid om het getuigenverhoor te heropenen en de verklaring in te
trekken en als dusdanig niet beantwoordt aan de vereiste " onherroepelijkheid >> van het vals getuigenis als processuele voorwaarde van de bestraffing van
het misdrijf vals getuigenis; immers de
intrekking van een onder eed afgelegde
verklaring het bestaan van het misdrijf
van vals getuigenis uitsluit indien zij gebeurt ten overstaan van de rechter die
het vals getuigenis heeft gehoord en
v66r de sluiting der debatten in de zaak
waarin de getuigenis afgelegd werd, zodat eiser in strijd met artikel 220 van het
Strafwetboek (ook de parlementaire
voorbereidingen van de wetgever) werd
veroordeeld hoofdens vals getuigenis :

Overwegende dat het misdrijf
vals getuigenis >> in burgerlijke zaken, wat een getuigenverklaring betreft die onder ede werd afgelegd
voor een rechter-commissaris, vol«

trokken wordt door de sluiting van
het proces-verbaal van het getuigenverhoor tijdens hetwelk de valse
verklaring werd gedaan;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 december 1987 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. K. De Trog, Leuven.

Nr. 265
3'

555

HOF VAN CASSATIE

Nr. 265

KAMER -

4 januari 1988

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZING - VERKIESBAARHEID - COMITE VOOR VEILIGHEID
EN GEZONDHEID - DIENSTHOOFD VEILIGHE!D.

Naar recht verantwoord is de beslissing
dat het diensthoofd veiligheid op de
kiezerslijsten van het tewerkgestelde
personeel moet voorkomen, wanneer
de rechter, enerzijds, oordeelt dat dit
diensthoofd veiligheid de voorwaarden
gesteld in art. 13 van het K.B. van 31
juli 1986 betreffende de ondernemings-

raden en de comites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen vervult en, anderzijds,
beslist dat, nu de functie van diensthoofd veiligheid geen leidinggevende
functie is, betrokkene niet op de lijst
van het leidinggevend personeel mag
voorkomen (1).
(LA PREVOYANCE SOCIALE V.Z.W.
T. VERSCHORREN)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8030)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 januari 1987 door
de Arbeidsrechtbank te Brussel, onder nummer A.R. 90.645/87 in eerste
en laatste aanleg gewezen;
Over l1et m.iddel: schending van de artikelen 13 van het koninklijk besluit van
31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, 833, inzonderheid 1.3, en
837, inzonderheid Bbis, van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 september
1947,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat de heer Geeraerts, hoewel hij de
functie van « diensthoofd veiligheid ,,
vervult, op de kiezerslijsten van het personeel dat is tewerkgesteld in de technische bedrijfseenheid « Institut medicopedagogique P.S. Decroly , moet voorkomen, op grand : « dat de - eventuele deelname aan de stemming voor de verkiezing van de personeelsafgevaardigden
de vereiste onafhankelijkheid voor het
vervullen van de opdracht van diensthoofd veiligheid niet in het gedrang
brengt; dat zulks evenwel niet het geval
is wanneer een diensthoofd veiligheid
hetzij de werkgever, hetzij de werlmemers, in de ondernemingsraad of in het
comite voor veiligheid en gezondheid
moet vertegenwoordigen »,
terw1jl, naar luid van artikel 833, 1.3,
van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming « het hoofd van de
dienst voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen zijn op-

l-----------------(1) Zie Cass., 2 nov. 1987, A.R. nr. 5802, supra nr. 13h.
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dracht vervult in volledige onafhankelijkheid ten overstaan van de werkgever en
de werknemers »; artikel 837, Bbis, van
hetzelfde reglement bepaalt dat het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen « ermee
wordt gelast zijn voorafgaand akkoord te
geven betreffende de aanwijzing, de vervanging van het hoofd van de dienst veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen en van zijn adjuncten,
de aanwijzing van een tijdelijke plaatsvervanger of de verwijdering uit hun
functie >>; uit het onderling verband van
beide bepalingen volgt dat het diensthoofd veiligheid, die zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid ten aanzien van
de werkgever en ook van de werknemers
moet vervullen, niet mag deelnemen aan
de verkiezing van de leden van het comite, dat met name tot taak zal hebben
zijn voorafgaand akkoord te geven betreffende zijn vervanging, de aanwijzing
en de vervanging van zijn adjuncten, de
aanwijzing van een tijdelijke plaatsvervanger die zijn functie zal uitoefenen, of
zijn verwijdering uit die functie; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis niet naar
recht heeft kunnen beslissen dat de heer
Geeraerts, niettegenstaande zijn functie
als diensthoofd veiligheid, op de kiezerslijsten van het personeel tewerkgesteld
in het " Institut medico-pedagogique P.S.
Decroly" moest voorkomen >>;

Overwegende dat het bestreden
vonnis, nate hebben vastgesteld dat
er bij de eisende V.Z.W. een technische bedrijfseenheid « P.S. Decroly >> bestaat, waar de heer Pierre
Geeraerts de functie van diensthoofd veiligheid vervult, « voor recht
zegt dat (laatstgenoemde) ... op de
kiezerslijsten van tewerkgesteld personeel moet voorkomen »;
Overwegende dat artikel 13 van
het koninklijk besluit van 31 juli
1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen bepaalt dat « aan de
verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de raad of het comite
wordt deelgenomen door aile werknemers van de onderneming die verbonden zijn door een arbeids- of een
leerovereenkomst, met uitzondering
van de huisarbeiders en de werknemers die deel uitmaken van het lei-
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dinggevend personeel, die op de datum van de verkiezingen voldoen
aan de voorwaarden >>, die in deze
bepaling worden vastgesteld;
Overwegende dat de arbeidsrechtbank, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, enerzijds heeft geoordeeld dat de heer Geeraerts de
voorwaarden van voormeld artikel
13 vervulde, en anderzijds heeft beslist dat de betrokkene, nu de
functie van diensthoofd veiligheid
geen leidinggevende functie is, niet
op de lijst van dat personeel mocht
voorkomen;
Dat het bestreden vonnis bijgevolg naar recht beslist dat de heer
Pierre Geeraerts op de kiezerslijsten van het tewerkgesteld personeel
moet voorkomen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 januari 1988 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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1° OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VER·
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - T.A.V. DER·
DEN - BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DER·
DE - RECHTEN VAN DE DERDE-BEGUNSTIGDE.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- OPZEGGINGSVERGOEDING - BED!NG TEN
BEHOEVE VAN EEN DERDE - VERJARING TERMIJN.

HOF VAN CASSATIE
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3° VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN (DUUR) ARBEIDSOVEREENKOMST EINDE - OPZEGGINGSVERGOEDING - BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE.

1o Een derde begunstigde van een be-

ding ten behoeve van een derde verkrijgt een rechtstreekse schuldvordering tegen de belover en beschikt dus
tegen hem over een rechtstreekse
rechtsvordering om de nakoming te eisen van de verbintenis die de belover
heeft aangegaan ten aanzien van de
bedinger. (Artt. 1121, 1122 B.W.)
2o en 3° De rechter verantwoordt naar

recht zijn beslissing dat de rechtsvordering van een werknemer tot betaling
van zijn opzeggingsvergoeding niet onderworpen is aan de verjaring door
verloop van een jaar, bepaald bij art.
15 Arbeidsovereenkomstenwet, wanneer h1j erop wijst dat die werknemer
zijn vordering heeft ingesteld tegen
een persoon, die niet de werkgever is,
die zich jegens laatstgenoemde tot betaling van die vergoeding heeft verbonden; uit deze overweging volgt immers
dat de werknemer, als begunstigde
van een beding te behoeve van een
derde, tegen de belover een rechtstreekse schuldvordering had verkregen, die niet uit de arbeidsovereenkomst maar uit een afzonderlijke juridische handeling is ontstaan.
(MR. VANDERLEENEN Q.Q. T. BOLETTE, MR. DELANDE Q.Q., MR. BOURLEE Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8086)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1986
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320,
1322, 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 1,
3, 32, 37 en 15 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof, bij uitspraak
over eisers principaal hoger beroep, met
betrekking tot de verjaring van de
rechtsvordering tot tussenkomst van de
eerste verweerster tegen eiser, beslist:
« dat (eiser) betoogt dat, ook in de onder-
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stelling van een derdenbeding of van een
eenzijdige verbintenis, zijn zogezegde
verplichting tot betaling van een vergoeding wegens beeindiging onderworpen
blijft aan de eenjarige verjaring geldend
voor arbeidsovereenkomsten, zodat, nu
de arbeidsovereenkomst met de naamloze vennootschap Fabelta-Tubize ten laatste op 1 augustus 1980 is beeindigd, en
die met de naamloze vennootschap Fabelta nog heel wat vroeger (1973-79}, en
nu de dagvaarding tot gedwongen tussenkomst tegen laatstgenoemde vennootschap van 23 juni 1982 dateert, de rechtsvordering van de eerste partij (verweerster) tegen haar verjaard is; dat de
betwiste indienstneming, die volgt uit
een derdenbeding of uit een indienstneming bij eenzijdige wilsuiting, is gebeurd
na de datum waarop de arbeidsovereenkomst met de naamloze vennootschap
Fabelta een einde nam; dat die indienstneming dus niet gelieerd is aan de verbintenissen uit laatstbedoelde overeenkomst, en bijgevolg niet onderworpen is
aan de ingeroepen verj aring door verloop van een jaar, maar aan de dertigjarige verjaring uit het gemeenrecht »; het
arbeidshof aldus afwijzend beschikt op
het door eiser aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid, dat gegrond was
op artikel 15 van de wet van 3 juli 1978,
luidens hetwelk de rechtsvorderingen die
uit een arbeidsovereenkomst ontstaan,
een jaar na het eindigen van deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na het feit
waaruit de vordering is ontstaan, zonder
dat deze termijn een jaar na het eindigen van de overeenkomst mag overschrijden,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
op 25 april 1985 ter griffie van het arbeidshof neergelegde akte van hoger beroep erop wees (... ); zodat het arrest, dat
dit verweer niet beantwoordt, niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet), en
althans, door aan de korte inhoud van
het door eiser aangevoerde middel tussen aanhalingstekens de jaren 1978-79
toe te voegen, als vermoedelijke datum
voor het beeindigen van de arbeidsovereenkomst tussen Fabelta en eerste verweerster, aan de akte van hoger beroep
een uitlegging geeft die met de bewoordingen, zin en draagwijdte onverenigbaar is, waardoor het aldus de bewijskracht van de akte van hoger beroep
miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
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tweede onderdeel, uit de stukken en
documenten die in de uiteenzetting van
de feiten worden vermeld en die, volgens
de appelrechter, het derdenbeding aantonen en/of de indienstneming bij eenzijdige wilsuiting, luidens welke Fabelta zich
jegens Fabelta-Tubize en eerste verweerster heeft verbonden tot het betalen van
de vergoedingen wegens de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst: (... ); zodat
het arrest niet zonder miskenning van
de bewijskracht van de in dit onderdeel
vermelde brieven en stukken, en niet
zonder schending van de wetsbepalingen
die het tenietgaan van de verbintenissen
(artikel 1234 van het Burgerlijk Wethoek) en inzonderheid het einde van de
arbeidsovereenkomst regelen (artikelen
32 en 37 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, toepasselijk op de arbeidsovereenkomsten
voor bedienden ingevolge de artikelen 1
en 3 van die wet), naar recht kan beslissen dat de genoemde verbintenis van de
naamloze vennootschap Fabelta om de
opzeggingsvergoeding aan eerste verweerster te betalen, na het einde van de
overeenkomst met Fabelta was aangegaan, en daaruit afleiden dat die verbintenis derhalve niet is onderworpen aan
de verjaring door verloop van een jaar,
ingevoerd bij artikel15 van de wet van 3
juli 1978, en aldus zeggen dat het door
eiser op grond van genoemd artikel 15
aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid, niet gegrond is (schending van
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
derde onderdeel, het tegenstrijdig of
althans dubbelzinnig is (... ); zodat het arrest, dat op grond van tegenstrijdige of
althans dubbelzinnige motieven zegt dat
het door eiser aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid, dat steunt op de
bij artikel 15 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten
ingevoerde verjaring door verloop van
een jaar, niet gegrond is, niet regelmatig
met redenen is omkleed en derhalve artikel 97 van de Grondwet schendt :

Over de door de verweerders opgeworpen middelen van niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het gebrek
aan belang:
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat ingevolge << de deling " van
de vennootschap Fabelta, ter gelegenheid van haar herstructurering,
de vennootschap
Fabelta-Tubize
werd opgericht, die een gedeelte van

Nr. 266

het actief en passief overnam; dat
de naamloze vennootschap FabeltaTubize te dier gelegenheid van de
vennootschap Fabelta de verbintenis
heeft gekregen dat deze, met haar
door de Staat ter beschikking gestelde geld, de opzeggingsvergoedingen
van tweeentwintig personeelsleden,
waaronder eerste verweerster, zou
betalen;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, beslist : « dat de voorwaarden voor het derdenbeding ( ... ) inderdaad zijn vervuld en dat de
vennootschap Fabelta als belover de
door de derden-begunstigden, onder
wie de eerste verweerster, gevorderde opzeggingsvergoedingen moet betalen »;
Overwegende dat de derde-begunstigde van een derdenbeding een
rechtstreekse schuldvordering verkrijgt tegen de belover en dus tegen
hem over een rechtstreekse rechtsvordering beschikt om de nakoming
te eisen van de verbintenis die hij
ten aanzien van de bedinger heeft
aangegaan;
Dat daaruit volgt dat het recht
van eerste verweerster om van eiser
de betaling van haar opzeggingsvergoeding te vorderen ten deze niet
voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst tussen haar en de vennootschap Fabelta, maar uit de overeenkomst tussen laatstgenoemde en Fabelta-Tubize, dat wil zeggen uit een
juridische handeling die onderscheiden is van die arbeidsovereenkomst;
Dat daaruit volgt dat het arrest
naar recht beslist dat de verj aring
door verloop van een jaar ex artikel
15 van de wet van 3 juni 1978, ter
zake van de rechtsvorderingen die
uit een arbeidsovereenkomst ontstaan, ten deze niet kan worden toegepast;
Overwegende dat de in het middel
aangevoerde grieven, ook al waren
zij gegrond, de wettigheid van de
bekritiseerde beslissingen niet kunnen bei:nvloeden en derhalve niet tot
vernietiging kunnen leiden;
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Dat de middelen van niet-ontvankelijkheid gegrond zijn;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 januari 1988 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler, Geinger, Draps en Van Ommeslaghe.
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4 januari 1988

MINDER-VALIDEN -

TEGEMOETKOMINGEN - TOEKENNING - ART. 56, EERSTE LID,
K.B. 17 NOV. 1969- NIET-UITBETALING- VEREISTEN.

Luidens artikel 56, eerste lid, K.B. 17
nov. 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van
tegemoetkomingen aan de minder-validen, wordt de tegemoetkoming niet
uitbetaald voor de duur van hun opneming, aan de minder-validen die uitsluitend ten laste van de openbare besturen geplaatst zijn in de afdeling
voor krankzinnigen van een openbare
of particuliere instelling die bestemd is
om krankzinnigen of geesteszieken te
ontvangen; de rechter verantwoordt
derhalve niet na.ar recht zijn beslissing
om de minder-valide het voordeel van
die tegemoetkoming te weigeren, wanneer hij niet vaststelt dat de betrokkene uitsluitend ten Jaste van de openbare besturen was geplaatst.
(BINARD Q.Q. T. BELGISCHE STAAT
CIALE VOORZORG)

MIN. V. SO-

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8087}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1984
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door het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 56 van het koninklijk besluit van
17 november 1969 houdende algemeen
reglement betreffende het ~oekenne~
van tegemoetkomingen aan mmder-vahden en 4 van het koninklijk besluit van
24 december 1974 betreffende de gewone
en de bijzondere tegemoetkomingen aan
de minder-validen,
doordat het arrest « voor recht zegt
dat Kiriakos Totolidis, tijdens zijn hospitalisatie in het "Centre Saint-Bernard"
te Manage, niet voldoet aan de wettelijke vereisten om d:' ?ijzondere . tegemoetkoming en a fortJon de verhogmg te
kunnen genieten "• op grond : dat uit artikel 56 van het koninklijk besluit van 17
november 1969 blijkt « dat de tegemoetkoming niet wordt uitbetaald voor de
duur van hun opneming aan de mindervaliden die uitsluitend ten laste van de
openbare besturen geplaatst zijn in de
afdeling voor krankzinnigen van een
openbare of e.en particuliere. i~stelling
die bestemd 1s om krankzmmgen of
geesteszieken te ontvangen; ( ... ) da.t de
stelling (van eiser) dat de verzek_erms;sinstelling geen openbaar bestuur 1.s. met
pertinent is; dat de door de versch1llende
ziekenfondsen betaalde uitkeringen niet
uitsluitend voortvloeien uit de betaling
van de persoonlijke en de werkgeversbijdragen, maar ook uit de steeds ruimere
toelagen van het inrichtend openbaar bestuur de Staat, ten deze het Ministerie
van Sociale Voorzorg en het Ministerie
van Arbeid en Tewerkstelling, dat toezicht uitoefent op de werking van het
R.I.Z.I.V. voor de uitkering via de verschillende betalingsinstellingen, de ziekenfondsen; dat het uitkeren van de vergoeding door de verzekeringsinstelling
onbetwistbaar neerkomt op een tegemoetkoming door de openbare besturen,
wanneer zij wordt verleend; dat de bijdrage door die instelling in het overgrote
gedeelte van de kosten van onderhoud en
hoede van een minder-valide kind in de
afdeling voor krankzinnigen van een
openbare of particuliere instelling die bestemd is om krankzinnigen of geesteszieken te ontvangen, zoals ten deze het geval is, het toekennen van het basisbedrag en ook van de verhoging van de
bijzondere tegemoetkoming tijdens de
duur van die plaatsing uitsluit; dat het
forfaitair gedeelte van 100 frank da.t de
ouders moeten betalen (hospitalisc:tie,
geneesmiddelen, was) ruimschoots wordt
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gecompenseerd door de bijdrage van de
verzekeringsinstelling (1.281 frank); dat
het kind zonder die bijdrage veel meer
zou lwsten, zelfs al ontvangt het de bijzondere tegemoetkoming; (...) dat ten
slotte, zo men dient aan te nemen dat
Kiriakos Totolidis als een gezinslid kan
worden beschouwd, de toepassing van
voormelde artikelen 56 en 4 elke toekenning van de bijzondere tegemoetkoming
uitsluit wanneer, zoals ten deze, het kind
niet meer onder de hoede leeft van zijn
ouders en door hen niet wordt onderhouden, en evenmin bij een E.E.G.-werknemer inwoont of in hoofdzaak op kosten
van die werknemer wordt onderhouden,
wat ten deze niet het geval is »,

terwijl, w,reede onderdeel, uit de bewoordingen van artikel 56 van het algemeen reglement volgt dat die bepaling
slechts toepasselijk is als de kosten voor
de opening van de minder-valide uitsluitend door de openbare besturen worden
gedragen; niet voldoende is dat die besturen gewoon het grootste deel van die
kosten dragen, om het recht op die tegemoetkomingen te doen verliezen; daaruit
volgt dat het arrest, indien het moet worden uitgelegd zoals in het eerste middel
worclt voorgesteld, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt,
nu het ten onrechte de minder-valide
wiens ooneming overwegend ten laste
komt va:ii. een instelling uit de sector van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gelijkstelt met de minder-valide die uitsluitend ten laste van de openbare besturen
is geplaatst :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder tegen het
middel opgeworpen eu afgeleid uit
zijn gebrek aan belang, nu het recht
van Kiriakos Totolidis, die een
vreemdeling is, op de tegemoetkoming als minder-valide gegrond is
op artikel 1, f, van de verordening
nr. 1403/71 van de Raad van de Europese Gemeenschap en niet op de
wettelijke bepalingen die volgens
het middel zijn geschonden :
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing hierop baseert dat, zo Kiriakos Totolidis « als een gezinslid
kan worden beschouwd, de toepassing van voormelde artikelen 56
(van het koninklijk besluit van 17
november 1959) en 4 (van het ko-
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ninklijk besluit van 24 december
1974) elke toekenning van de bijzondere tegemoetkoming uitsluit »; dat
het arrest aldus oordeelt dat de betrokkene, als hij aan de voormelde
artikelen 56 en 4 voldoet, recht heeft
op de bijzondere tegemoetkoming
als minder-valide;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 56, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het
toekennen van tegemoetkomingen
aan de minder-validen bepaalt dat
« de tegemoetkoming niet wordt uitbetaald voor de duur van hun opneming, aan de minder-validen die uitsluitend ten laste van de openbare
besturen geplaatst zijn in de afdeling voor krankzinnigen van een
openbare of particuliere instelling
die bestemd is om krankzinnigen of
geesteszieken te ontvangen »;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de minder-valide ten laste
van zijn ouders en van het ziekenfonds van zijn vader in een psychiatrisch centrum is geplaatst, en
dat het ziekenfonds het grootste
deel van die kosten heeft gedragen;
Dat het arrest aldus niet vaststelt
dat de betrokkene uitsluitend ten
laste van de openbare besturen was
geplaatst;
Dat het arrest, door te steunen op
het feit dat het ziekenfonds de voornaamste financiele bijdragen leverde, om te beslissen dat Kiriakos Totolides tijdens de duur van zijn
plaatsing in een psychiatrische inrichting de « bijzondere tegemoetkoming en a fortiori de verhoging "
niet kan ontvangen, artikel 56, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 17 november 1969 schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
4 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en van Heeke.
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KAMER -

5 januari 1988

1° DAGVAARDING

STRAFZAKEN
GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - DAGVAARDING DINGEN - GELDIGHEID.

VERMEL-

1o en 2o Wanneer de beklaagde aan de
hand van de vermeldingen van de dagvaarding duidelijk het voo1werp van
de vervolging kan kennen en hij zijn
recht van verdediging kan uitoefenen,
doet het ontbreken in die akte van de
datum van de hem ten laste gelegde
feiten niets af aan de regelmatigheid
van de aanhangigmaking van de zaak
(1).
(1) Cass., 6 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966,
445), 27 mei 1981, A.R. nr. 1613 (A.C., 1980-81,
1121 ), 17 rna art en 26 mei 1987, A.R. nrs. 925
en 703 (A. C., 1986-87, nrs. 424 en 580).
Raadpl. Cass., 14 juli 1941 (Pas., 1941, I, 307),
3 rna art 1943 (Pas., 1943, I, 78), 28 mei 1985,
A.R. nr. 8265 (A.C., 1984-85, nr. 582), 14 old.
1986, A.R. nr 262 (A.C., 1986-87, nr. 82). Zie
ook P. ARNOU, « De omschrijving van de feiten
in dagvaarding en verwijzingsbeslissing ,,,
R. W., 1985-86, 2575

(BAATHS T. BRODA)
ARREST

(A.R. nr. 1418)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste en het tweede middel
samen:
het eerste : schending van de artikelen
182 en 195 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de rechtstreekse dagvaarding,
betekend op 4 februari 1986 ten verzoeke
van mevrouw Jacqueline Broda voornoemd, (eiser) beticht van het misdrijf
verlating van familie zonder te specificeren gedurende welke periode dit misdrijf
door (eiser) zou zijn gepleegd; dat de eerste rechter, oordelend bij verstek, in zijn
vonnis van 24 februari 1986, evenmin de
datum der feiten omschrijft; dat het arrest vermeldt : « Het is dan ook bewezen
dat (eiser) die op 30 januari 1984 bij het
in kracht van gewijsde gegaan vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Brugge werd veroordeeld uit hoofde van het
misdrijf voorzien bij artikel 391bis van
het Strafwetboek sedert 31 maart 1984
zich opnieuw heeft schuldig gemaakt
aan het hem ten laste gelegde feit (... ) »,
terwijl (eiser) op die wijze wordt veroordeeld wegens een feit dat niet door
de rechtstreekse dagvaarding aanhangig
werd gemaakt en waarvoor hij ook niet
vrijwillig is verschenen, zodat de beslissing de hogergenoemde wetsbepalingen
schendt;
het tweede : schending van de artikelen 191, 192, 193, 212, 213 en 214 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat de bestreden beslissing de datum der feiten bepaalt als zijnde « sedert
31 maart 1984 », zonder eiser hiervan op
de hoogte te stellen en zonder hem uit te
nodigen zich op het als dusdanig geherkwalificeerde feit te verdedigen,
terw1jl het preciseren van de datum
der feiten herkwalificatie uitma.akt, zodat het recht van de verdediging mis-
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kend en alle aangehaalde wetsbepalingen geschonden zijn :

Overwegende dat de regels voor
de geldigheid van de dagvaarding in
strafzaken vervat zijn in de artikelen 145, 182, 184 en 211 van het Wethoek van Strafvordering waarin
geen sprake is van nietigheid van
de dagvaarding;
Overwegende dat, wanneer die akte in zodanige bewoordingen is opgesteld dat de beklaagde duidelijk
kan weten wat hem ten laste is gelegd en hij zijn recht van verdediging kan uitoefenen, het ontbreken
van de datum van de ten laste gelegde feiten de regelmatigheid van
het aanhangig maken van de zaak
niet in het gedrang brengt;
Overwegende dat ten deze de dagvaarding onder meer zegt: dat « (eiser) bij vonnis van 2 september 1981
door de heer vrederechter van Tielt
veroordeeld werd tot betaling van
onderhoudsgeld voor zijn twee minderjarige kinderen Baaths An C2 februari 1979) en Baaths Bart C23 augustus 1980). Dat deze onderhoudsgelden bepaald werden aan 5.000
frank per kind, ge'indexeerd. Dat deze beslissing bleef gelden nadat de
echtscheiding ten nadele van (eiser)
werd uitgesproken d.d. 2 mei 1983.
Dat (eiser) nooit vrijwillig overgaat
tot betaling van het bepaalde onderhoudsgeld. Dat de totale achterstand
nu reeds 617.135 frank bedraagt. Dat
(eiser) reeds veroordeeld werd tot 1
maand voorwaardelijke gevangenisstraf wegens het niet betalen van
onderhoudsgeld. Dit bij vonnis van
30 januari 1984. Dat (eiser) met opzet zich doet voorkomen als onvermogend. Dat hij daartoe heel wat in
het werk zet. Zo verandert hij telkens van werkgever, afwisselend
met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, van zodra zijn exechtgenote zijn werkgever heeft
achterhaald. Dat hij zich schuldig
maakt aan het misdrijf omschreven
in artikel 391bis van het Strafwetboek. Dat de aldus omschreven feiten ten genoegen van rechte bewezen zijn »;
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Overwegende dat een dergelijke
dagvaarding enkel kan nietig worden verklaard wanneer een wezenlijk bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat de
verdediging in haar recht is geschaad;
Overwegende dat de rechter in
feite oordeelt of de beklaagde aan
de hand van de vermeldingen van
de dagvaarding het voorwerp van de
vervolging kan kennen en zijn verdediging op zich kan nemen;
Overwegende dat eiser in zijn appelconclusie niet aangevoerd heeft
dat een wezenlijk bestanddeel van
de dagvaarding ontbrak doordat de
datum van het plegen der feiten niet
was vermeld; dat eiser integendeel
in zijn conclusie voor de appelrechter zelf die datum preciseerde en
zegde : « van het niet-betalen van de
onderhoudsgelden tussen 2 september 1981 en 30 januari 1984 kan
thans geen sprake meer zijn, gezien
eiser onmogelijk 2 maal voor dezelfde feiten op hetzelfde ogenblik gepleegd, zou kunnen worden veroordeeld. Voor de niet-betaling van de
in 1981 door de vrederechter toegekende onderhoudsgelden na 30 januari 1984, dient te worden onderzocht of de constitutieve elementen
van het misdrijf verenigd zijn, namelijk ( ... ) »;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechters ook niet aanvoerde
dat door het ontbreken in de dagvaarding van de datum der feiten
zijn recht van verdediging werd miskend; dat integendeel hij zich verdedigde op feiten gepleegd v66r 30 januari 1984 en op feiten gepleegd
vanaf 30 januari 1984; dat de middelen, in zoverre, nieuw en dientengevolge niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de appelrechters
laatstgenoemde periode waarop eiser zich verdedigde, beperken tot de
feiten gepleegd sedert 31 maart 1984
en eiser hiervoor straffen; dat zij zodoende het misdrijf niet herkwalificeren;

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;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Claire Tillekaerts, Gent.

Nr. 269
2'

563

HOF VAN CASSATIE

Nr. 269

KAMER -

5 januari 1988

VERJARING -

STRAFZAKEN - DAAD VAN
ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING- NAZIEN
VAN DE STAAT VAN INLICHTINGEN - STUITING VAN DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.

Het nazien van de staat van inlichtingen
aan de hand van het gemeentelijk
strafregister door een bijzonder agent
van politie levert geen daad van onderzoek of van vervolging op die de verjaring van de strafvordering stuit, als
daartoe geen opdracht is gegeven door

een bevoegde onderzoekende of vervolgende overheid (1).
{BEN HASSINE T. INTILE)
ARR:::ST

(A.R. nr. 1505)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1987 in ho~
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 22 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorai'gaande titel van het Wetboek van
Strafvordering en 68 van de Wegverkeerswet,
doordat het bestreden vonnis stelt dat
de strafvordering nuttig werd gestuit
door daden van onderzoek of van vervolging en namelijk op 1 april 1986 door het
opstellen van het inlichtingsbulletin van
de verdachte en meer bepaald door het
nazien van het strafregister te Brussel,
terwijl, eerste onderdeel, het opstellen
van het inlichtingsbulletin en het nazicht
van het strafregister op 1 april 1986 op
zich geen daad van onderzoek is strekkende tot het in staat van wijzen brengen van de zaak; het nazicht van het
strafregister een eenvoudige administratieve handeling is met als doel de gegevens van het reeds opgestelde uittreksel
uit het strafregister te verifieren zonder
er evenwel wijzigingen in aan te brengen;
tweede onderdeel, een handeling waardoor bewijzen worden ingezameld of de
zaak in staat van wijzen wordt gebracht
de verjaring van de strafvordering enkel
stuit wanneer de handeling wordt verricht door de daartoe bevoegde overheid;
vooreerst stelt het bestreden vonnis niet
vast dat de ingeroepen stuitende daad
verricht werd door een daartoe bevoegde
overheid; vervolgens blijkt uit het straf-

1-----------------(1) Cass., 17 dec. 1985, A.R. nr 9713
(A.C., 1985-86, nr. 265) en de noot getekend
Vandeplas m R. W., 1986-87, 50, Raadpl. Cass.,
28 dec 1983, A.R. nr 2908 (A.C., 1983-84,
nr 51), Cass., 26 me1 1987, A.R nr 737
(A.C., 1986-87, nr 581).
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dossier dat het nazien van het strafregister op 1 april 1986 is gedaan door een
agent van de diensten van het strafregister te Brussel; deze handeling is geen
daad van onderzoek uitgaande van een
bevoegde overheid maar een handeling
uitgaande van de administratie die in casu geen uitstaans heeft met de functies
van de gerechtelijke politie en derhalve
geen bevoegdheid heeft om stuitende
handelingen te stellen, zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewende
bepaling schendt :

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt wegens
overtredingen van het Wegverkeersreglement en van de Wegverkeerswet waarvoor de strafvordering
krachtens de artikelen 21 van de
wet van 17 april 1878 en 68 van de
Wegverkeerswet verjaart door verloop van een jaar;
Overwegende dat het vonnis vermeldt << dat de strafvordering nuttig
werd gestuit door daden van onderzoek of van vervolging en namelijk
op 1 april 1986 door het opstellen
van het inlichtingsbulletin van (eiser) en meer bepaald door het nazien van het strafregister te Brussel »;
Overwegende dat, nu bedoeld stuk
op de laatste bladzijde onderaan de
vermelding « opgemaakt te St.-JansMolenbeek 2-01-1986 Mattheus J.
hoofdpolitie inspecteur », gevolgd
door een onleesbare handtekening,
draagt, de appelrechters enkel onderdelen van dit inlichtingsbulletin
hebben kunnen bedoelen en wel de
vermeldingen : « vu au easier judiciaire Bruxelles le 01-04-1986 l'agent
special », gevolgd door een onleesbare handtekening, op de derde bladzijde, en « gezien in het strafregister
Brussel de 01-04-1986. De bijzondere
agent», gevolgd door een onleesbare
handtekening, op de vierde bladzijde;
Overwegende dat het dossier geen
van een bevoegde onderzoekende of
vervolgende overheid uitgaande opdracht inhoudt ter uitvoering waarvan die controle werd verricht;
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Overwegende dat bij afwezigheid
van een dergelijke opdracht een
door een bijzonder agent aan de
hand van het gemeentelijk strafregister verrichte controle betreffende
de in een staat van inlichtingen vermelde gegevens omtrent vroegere
veroordelingen die de persoon, te
wiens name het stuk is opgesteld,
opliep, geen daad van onderzoek of
van vervolging is die de verjaring
van de strafvordering stuit;
Overwegende dat de laatste binnen de termijn van een jaar vanaf
de aan eiser ten laste gelegde feiten
verrichte daad van onderzoek of van
vervolging het opzenden is op 20
maart 1986 door de politiecommissaris van de derde politieafdeling te
Brussel naar de procureur des Konings (te Brussel), afdeling politiezaken (te Wolvertem), van het procesverbaal door eerstgenoemde opgesteld op 19 maart 1986 ingevolge
opdracht hem gegeven op 25 februari 1986 door de politiecommissaris
die de procureur des Konings bij de
politierechtbank bijstaat;
Overwegende dat bij gebreke van
een oorzaak van schorsing, de strafvordering verjaard was op de dag
van de uitspraak van het bestreden
vonnis;
Dat het middel gegrond is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 5
december 1986 van de Politierechtbank te Brussel, afdeling Wolvertem, blijkt dat verweerder zich op
die datum burgerlijke partij stelde
tegen eiser; dat de civielrechtelijke
vordering van verweerder derhalve
werd ingesteld vooraleer de strafvordering tegen eiser door verj aring
vervallen was;
Overwegende dat het verval van
de strafvordering door verjaring en
de daaruit voortvloeiende vernietiging geen invloed hebben op de civielrechtelijke vordering die v66r de
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verjaring van de strafvordering is
ingesteld;
Overwegende dat eiser, wat de civielrechtelijke vordering betreft,
geen middel aanvoert;

maakt, valt geen miskenning van het
recht van verdediging af te Jeiden (1).

SIMOENS E.A. T. DE VADERLANDSCHE N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 1542)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
zegt dat er geen grond is tot wijziging.
5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Geert Daem, Brussel.
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1° VONNISSEN

5 januari 1988
EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING - NIET-VERMELD!NG VAN
NEERGELEGDE STUKKEN.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING - NIET-VERMELDING VAN
NEERGELEGDE STUKKEN

1· en 2" Uit de enkele omstandigheid dat

van de neerlegging van een stuk door
een partij in een proces-verbaal van de
terechtzitting geen melding is ge-

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 maart 1987 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
I. Op de voorziening van Nick Simoens:
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 78, 153, 176,
190, 190bis van het Wetboek van Strafvordering, 1134, 1135, 1382 en 1383 van
het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke hervorming de eisers veroordeelt om, op de burgerlijke vorderingen
van verweersters, 131.683 frank aan de
N.V. De Vaderlandsche, en 15.512 frank
aan de P.V.B.A. West-Lease te betalen op
volgende gronden : « Omtrent de bedragen : De deskundige, aangesteld door de
B.A.-verzekeraar van de burgerlijke partij raamde de schade aan de wagen van
de burgerlijke partij op 131.000 frank, gezien het een totaal verlies betrof. Beklaagde betwist deze raming daar de expertise eenzijdig gebeurde zonder dat de
verzekeraar-B.A. van de beklaagde de
mogelijkheid had een tegensprekelijke
expertise te organiseren, waartoe, valgens de expertiseovereenkomst van de
B.V.V.O. de beklaagde gerechtigd zou
zijn, vermits de schade meer dan 110.000
frank bedroeg. De burgerlijke partij
wijst op de belangrijke schade aan het
voertuig en legt hiertoe foto's van de wagen voor. De rechtbank neemt aan dat
de raming van de schade aan de wagen
van de burgerlijke partij realistisch is
en met de werkelijkheid overeenstemt,
zodat deze mag worden aanvaard. Aldus
(1) Raadpl.: Cass., 17 nov 1982, A.R.
nr. 2475 (A.C., 1982-83, nr 168); 12 sept. 1984,
A.R. nr. 3619 (A.C., 1984-85, nr 33). Zie ook de
noot getekend A. Vandeplas onder Cass., 22
rnaart 1977, R. W:, 1976-77, 2680 Over de met
vermelding van een stuk 111 de mventans van
het dossier Cass., 25 april 1978 (A.C, 1978,
977).
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wordt de schade als volgt vastgesteld :
225.000 frank (schade wagen totaal verlies) 94.000 frank (aftrek waarde
wrak) = 131.000 frank. Sleepkosten : 683
frank + derving 9.450 frank = totaal:
141.133 frank. Aan de P.V.B.A. West
Lease komt toe: 9.450 frank (derving) +
6.062 frank (vrijstelling) = 15.512 frank.
Aan de N.V. De Vaderlandsche komt
toe: 131.000 frank (wagenschade) + 683
frank (sleepkosten) = 131.683 frank 6.062 frank (vrijste!ling)
125.621
frank »,
terwijl, eerste onderdeel, op het zittingsblad van 11 maart 1987 van de correctionele rechtbank (stuk 11), waarop
de zaak van de eisers behandeld werd,
de nederlegging van de twee stukken,
die eisers voor hun verdediging gebruikten (stukken 7 en 8), niet vermeld is, zodat het niet mogelijk is na te gaan of de
rechtbank bij de beraadslaging over de
zaak van deze stukken kennis genomen
heeft (schending van de artikelen 78,
153, 176, 190 en 190bis van het Wetboek
van Strafvordering); deze door de eisers
gebruikte stukken ondE ~ meer de ingeroepen waardehepaling begreep, waardoor de waarde van de wagen voor dewelke de verweersters schadevergoeding
vragen op 203.000 frank vastgesteld
werd; dit stuk betrekking heeft op het
verweer van de eisers, zodat het recht
van verdediging van de eisers miskend
wordt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat geen der aangehaalde artikelen 78, 153, 176, 190 en
190bis van het Wetboek van Strafvordering voorschrijft op straffe van
nietigheid dat in het proces-verbaal
van de terechtzitting melding zou
worden gemaakt van de neerlegging
van stukken door de beklaagde of
de civielrechtelijk aansprakelijke
partijen;
Overwegende dat uit de enkele
omstandlgheid dat van de neerlegging door eiser van een stuk in het
proces-verbaal van de terechtzitting
geen melding wordt gemaakt geen
miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid; dat
ten dezen eiser de inhoud van dit
stuk heeft ingeroepen in zijn conclusie, waarvan de neerlegging werd
geakteerd, en eiser niet aanvoert

Nr. 271

dat de correctionele rechtbank deze
conclusie op dat punt niet beantwoordt;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Op de voorziening van Roland
Simoens en Erna Marysse :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eisers, civielrechtelijk
aansprakelijke partijen, werden betekend aan de verweerders;

Om die redenen, verwerpt de
voorzien i.ngen; veroordeelt de eisers
in de kusten.
5 januari 1988 - 2' kamer - VoOI·zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - GeJijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Houtekier.
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STRAFVORDERING DE BEKLAAGDE -

OVERLIJDEN VAN
VERVAL.

Het overlijden van de beklaagde v66r
dat een beslissing op de strafvordering
in kracht van gewijsde is gegaan,
brengt verval van de strafvordering
mede. (Art. 20 wet 17 april 1878.) (1)
(1) De civielrechtelijke vordering, die rechtsgeldig bij de strafrechter aanhangig gemaakt
is v66r het verval van de strafvordering, wordt
door die strafrechter verder behundeld. Zie R.
DECLERCQ, Strafvordering, boek II (1987), 268;
Cass., 1 mei 1899, Pas., I, 209; Raadpl. Cass., 3
nov. 1952, A.C., 1953, 120; A. VANDEPLAS, « Betreffende de burgerlijke rechtsvordering ,,,
R. W., 1980-81, 1535.
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Nr. 272

(SCHOCKAERT T. DELFOSSE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 1546)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat uit een uittreksel van de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Etterbeek (stad Vilvoorde) blijkt dat eiser
op 15 mei 1987 te Etterbeek is overleden;
Overwegende dat het overlijden
van eiser dat zich heeft voorgedaan
vooraleer het bestreden arrest in
kracht van gewijsde is gegaan, met
toepassing van artikel 20 van de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering het verval van
de strafvordering medebrengt;

Om die redenen, stelt vast dat het
bestreden arrest zonder uitwerking
zal blijven wat de beslissing op de
strafvordering betreft; verwerpt de
voorziening; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het bestreden arrest;
laat de kosten ten laste van de
Staat.
5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal.
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MISBRUIK VAN VERTROUWEN -

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

A. van eerste verweerster tegen
eiser:
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot het betalen
van een provisie, een deskundige
benoemt en de kosten aanhoudt, en
de zaak voor verdere behandeling
terugwijst naar de eerste rechter;
Overwegende dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. van de tweede, de derde, de
vierde en de vijfde verweerder tegen eiser:
Overwegende dat geen middel
wordt aangevoerd;

MO-

REEL BESTANDDEEL VA="' HET MISDRIJF

Het moreel bestanddeel van het misdrijf
misbruik van vertrouwen kan, hetzij
bestaan bij de overhandiging van de
zaak, hetzij nadien ontstaan, wanneer
de beklaagde de zaak voor zich behoudt en voor persoonlijke doeleinden
aanwendt (1).

(MEERSSCHAERT T. FILIPS ZEILSCHOOL P V.B.A.,
ZEIFERT)
ARREST

(A.R. nr. 1638)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1987 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Raadpl. : Cass., 11 juli 1938 (Pas., 1938, I,
266), 17 nov. 1952 en 16 feb. 1953 (A.C., 1953,
154 en 408), 7 april 1982, A.R. nr 2150
(A.C., 1981-82, nr. 476).
Zie : M. RIGAL'X en P.E. TROCSSE, Les crimes
et delits du code penal, Bruylant, 1963, deel
IV, 226.
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 491 van
het Strafwetboek :
doordat het hof van beroep beklaagde
veroordeelt, nu het oordeelt dat het vaststaat « dat beklaagde, zelfs in besluiten,
een dubbelzinnige en door de feiten tegengesproken stelling poogt te verdedigen die niet opweegt tegen de feiten zoals zij uit de verklaringen van de klager
en van de getuige Theys Myriam, uit de
door haar voorgelegde annotaties en uit
de verklaringen van 22 december 1984 en
31 januari 1985 van beklaagde zelf blijken; het aldus vaststaat dat beklaagde
die het bedrag van 260.225 frank aan terugbetaalde B.T.W. had gei:nd dit bedrag
voor zich heeft gehouden en voor persoonlijke doeleinden heeft aangewend
zonder enig mandaat of toelating daartoe; hij dit slechts bekende wanneer hij
zich daartoe noodgedwongen voelde door
de gedane opzoekingen die op de terugbetaling wezen; het bewijs dan ook is geleverd van de bedoeling van beklaagde
deze som reeds bij de uitkering ervan
voor zich te houden en voor persoonlijke
doeleinden aan te wenden »,
terwijl: 1. De vaststelling door het hof
van beroep dat beklaagde de geldsom
voor zich heeft gehouden en voor persoonlijke doeleinden heeft aangewend
zonder enig mandaat of toelating daartoe; deze vaststelling op zich niet de gevolgtrekking kan wettigen dat de bedoeling om de som te behouden in hoofde
van beklaagde reeds bij de uitkering ervan bestond. Dat dus zo het morele constitutieve element tot het misdrijf beteugeld bij artikel 491 van het Strafwetboek
- namelijk de bedoeling tot toeeigening
- al voorhanden is geweest, dan tach
los daarvan dient daargesteld of bij het
ontvangen/innen van de gelden inderdaad het bedrieglijk inzicht wel degelijk
voorhanden was; dat inderdaad << misbruik van vertrouwen , een ogenblikkelijk misdrijf uitmaakt waartoe constitutief vereist is dat wordt bewezen, en de
(( animo domini ''• en dat deze bedoeling
inderdaad bestaat op het ogenblik van
de inbezitname van de gelden. Dat het
hof van beroep niet vaststelt dat het bedrieglijk opzet op het moment van de
voltrekking van de inning bestond, doch
een en ander !outer aanvaardt/afleidt uit
de vaststelling dat beklaagde het bedrag
heeft gehouden en voor persoonlijke
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doeleinden heeft aangewend zonder enig
mandaat of toelating daartoe; dat een
loutere deductie van het ene constitutieve element uit het andere niet als zijnde
voldoende tot bewijslevering van het
misdrijf kan gelden, nu het bewijs van
de voltrekking van het ogenblikkelijk
misdrijf, beteugeld bij artikel 491 van
het Strafwetboek in al zijn constitutieve
elementen niet bewezen is. 2. ...

Wat de eerste grief betreft :
Overwegende dat bij misbruik van
vertrouwen het moreel bestanddeel
van het misdrijf, hetzij reeds bestaat bij de overhandiging van de
zaak, hetzij nadien ontstaat;
Overwegende dat het arrest constateert dat ten dezen eiser, wanneer hij het terugbetaald bedrag
van 260.225 frank aan B.T.W. in ontvangst nam, reeds de bedoeling had
dit bedrag « voor zich te houden en
voor persoonlijke doeleinden aan te
wenden »;
Overwegende dat de appelrechters
die overtuiging niet enkel laten
steunen, zoals in de grief wordt beweerd, op de loutere vaststelling dat
eiser « het bedrag heeft gehouden
en voor persoonlijke doeleinden
heeft aangewend zonder enig mandaat of toelating daartoe », maar bovendien op de vaststelling dat eiser,
nadat hij de inontvangstname van
dit bedrag aanvankelijk had ontkend in de omstandigheden die het
arrest vermeldt, « dit slechts (bekende) wanneer hij zich daartoe noodgedwongen voelde door de gedane
opzoekingen die op de terugbetaling
wezen »;
Wat de tweede en de derde grief
betreft:
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiE\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de ci-
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Nr. 273

vielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Haenens - Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. J. Tremmery, Kortrijk.

het misdrijf waarop de burgerlijke
rechtsvordering berust, bewezen verklaart (1). (Art. 21bis Sv.)
2' De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, brengt vernietiging
mede van de eindbeslissing op de door
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, ofschoon Jaatstgenoemde beslissing waartegen hij zich regelmatig
in cassatie heeft voorzien, niet door
dezelfde onwettigheid is aangetast,
wanneer uit de bestreden beslissing
blijkt dat de feitenrechter tussen beide
beslissingen een zodanig verband
heeft gelegd dat de tweede beslissing
noodzakelijkerwijze afhangt van eerstgenoemde (2).

(POPELIER T. LEROY)
ARREST ( vertaling)
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(A.R. nr. 6215)
2'

KAMER -
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN DRAAGW!cTDTE VAN HET HOGER BEROEP BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG - VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE EN AFWIJZING
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN - WIJZIG!NG EN
SCHADEVERGOEDING
TOEKENNING
VAN
DOOR DE APPELRECHTER - EENSTEMMIGHEID.

2° CASSATIE -

RECHTSPLEGING - STRAFZAKEN
OMVANG- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISS!NG OP DE TEGEN BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING TOT DE
EINDBESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING VAN BEKLAAGDE VOORWAARDEN.

1' Het vonnis van de appelrechter dat,

op het ontvankelijk hager beroep van
de burgerlijke partij alleen, tegen een
vrijsprekend vonnis waarbij haar vorderingwordtafgewezen, schadevergoeding aan die burgerlijke partij toekent,
moet vaststeilen dat het met eenparige
stemmen is gewezen in zoverre het

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 juni 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de burgerlijke
beschikkingen van het bestreden
vonnis;
Over het middel: schending van artikel 21lbis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, rechLdoende op het hoger beroep van het
openbaar ministerie en van verweerder
tegen het vonnis waarbij eiseres werd
vrijgesproken, ontslagen werd van de op
de grond van de artikelen 12.4 en 7.1 van
het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer ingestelde
vervolgingen en waarbij de rechtbank
onbevoegd werd verklaard om kennis te
nemen van de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiseres, het
hoger beroep van het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaart, waarna
dat vonnis het beroepen vonnis op burgerlijk gebied wijzigt, de burgerlijke
~---------------------------------
(1) en (2) Cass., 3 april 1987, A.R. nr. 1093
(A.C., 1986-87, nr. 463).

570

HOF VAN CASSATIE

rechtsvordering van verweerder gegrond
verklaart op grond dat het verkeerde
maneuver van eiseres de oorzaak was
van het litigieuze ongeval en, zonder
vast te stellen dat de beslissing met eenparige stemmen is gewezen, eiseres veroordeelt om aan verweerder een vergoeding van 180.206 frank, verhoogd met de
compensatoire en de gerechtelijke interesten alsook met de kosten te betalen,

terwijl artikel 211bis van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat, in geval
van vrijsprekend vonnis, het appelgerecht geen veroordeling kan uitspreken
dan met eenparige stemmen van zijn !eden; de correctionele rechtbank, wanneer
ze op het enkele ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen het
vrijsprekend vonnis van de politierechtbank de vervolgde partij tot schadeloosstelling veroordeelt, op grond van die bepaling verplicht is vast te stellen dat ze
met eenparige stemmen uitspraak doet,
aangezien de uitgesproken veroordeling
impliceert dat de vervolgde partij schuldig is aan het misdrijf dat aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag
ligt; het bestreden vonnis bijgevolg, nu
het zonder vast te stellen dat de rechtbank met eenparige stemmen van haar
!eden uitspraak deed, eiseres op burgerlijk gebied veroordeelt wegens het uitvoeren van het verkeerd maneuver dat
aanleiding had gegeven tot de telastlegging van overtreding van artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement, artikel 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering
schendt:

Overwegende dat de correctionele
rechtbank, op het enige ontvankelijk hoger beroep van verweerder tegen het vonnis van de politierechtbank waarin de schuld van eiseres
niet bewezen is verklaard, eiseres
niet dan met eenparige stemmen
van haar leden kon veroordelen tot
betaling van schadeloosstelling aan
verweerder, aangezien uit die beslissing impliciet volgt dat eiseres
schuldig was aan het haar ten laste
gelegde misdrijf;
Overwegende dat het bestreden
vonnis niet vaststelt dat de correctionele rechtbank met eenparige
stemmen van haar leden uitspraak
heeft gedaan;
Dat het middel gegrond is;
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Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt dat « verweerder
kennelijk is verrast door het verkeerde maneuver (van eiseres), zodat aileen laatstgenoemde aansprakelijk is voor het ongeval (... ); dat
aan (verweerder) niet kan · worden
verweten dat hij gepoogd heeft naar
links uit te wijken toen een voertuig
hem de pas afsneed en dat hij het
voertuig heeft aangereden, zelfs
toen het stilstond op de middenrijstrook »;
Dat uit die vermeldingen blijkt
dat het bestreden vonnis tussen,
enerzijds, de schuldigverklaring van
eiseres die ten grondslag ligt aan de
beslissing op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering en,
anderzijds, de beslissing op de door
eiseres tegen verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvordering een zodanig verband legt dat de tweede
beslissing noodzakelijkerwijze afhangt van de eerste;
Dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiseres ingestelde
burgerlijke rechtsvordering derhalve
moet worden uitgebreid tot de beslissing op de door eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering, tegen welke beslissing eiseres zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke belangen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder
in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Namen, zitting houdende in hoger beroep.
6 januari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. De Bruyn.

wordt betwist, antwoorden die gerechten daarop regelmatig door vast te
stellen dat zodanige aanwijzingen aanwezig zijn (3).

Nr. 274
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STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER.

2° RECHT
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ARREST ( FertaJing)

(A.R. nr. 6375)

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - TERINZAGELEGGING VAN
HET DOSSIER AAN DE RAADSMAN VAN DE
VERDACHTE - MISKENNING.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - WET VOORLOPIGE HECHTENIS,
ART. 5 - BESTAAN VAN AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - BEGRIP.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

5591

0Fer het eerste middel: schending van
artikel 5, derde lid, van de wet van 20
april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest uit de gedane feitelijke vaststellingen afleidt « dat gelet op
de omstandigheden van de zaak niet kan
worden beslist dat door de aangevoerde
niet-overlegging van bepaalde overtuigingsstukken de verdediging dermate in
haar recht kan zijn geschaad dat de nietigheid van rechtspleging eruit voortvloeit »;
terwijl het arrest in de vaststellingen
waaruit het die beslissing afleidt het niet
onbewezen acht dat, zoals eiser in zijn
voor het hof van beroep regelmatig neergelegde conclusie had betoogd, de enige
videocassettes die zowel v66r de terechtzitting van de raadkamer als v66r die
van het hof van beroep ter beschikking
van zijn raadsman waren gesteld een totale projectieduur hebben van drieeneenhalf uur, ofschoon blijkens de door de
procureur des Koning en de onderzoeksrechter op de terechtzitting van de eerste rechter verstrekte en niet tegengesproken inlichtingen de projectieduur
van aile, onder de overtuigingsstukken
neergelegde cassettes ongeveer zestig
uur bedraagt , en « het dossier en de
enige te bekijken cassettes » ter beschikking van de raadsman zijn gesteld « op
de openingsuren van de griffie op 2, 5 en
6 oktober v66r de terechtzitting van de
eerste rechter en op 16 en 17 oktober
v66r die van het hof (van beroep), dat
betekent gedurende veertig uur, wat een
te korte tijd is om alle, als overtuigings-

(2) Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5520
(A.C., 1986-87, nr. 267); 4 feb. 1987, A.R.
nr. 5606 (ibid., 1986-87, nr. 328), en 13 aug.
1987, A.R. nr. 6124 (ibid., 1986-87, nr. 664).

(3) Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 681);
25 sept. 1984, A.R. nr. 9112 (ibid., 1984-35,
nr. 66), en 9 jan. 1985, A.R. nr. 4017
(ibid., 1984-85, nr. 281).

1o Het algemeen beginsel dat de rechter
gebiedt het recht van verdediging te
eerbiedigen, verbiedt de wetgever niet
de uitoefening van het recht van verdediging in een bepaalde materie zoals
de voorlopige hechtenis aan bijzondere
regels te onderwerpen (1).
2o Geen miskenning van het recht van
verdediging valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de raadsman
van de verdachte in de materiele onmogelijkheid is geweest inzage te nemen van geheel het dossier en van de
inhoud van de overtuigingsstukken wegens de duur van de wettelijke termijn
gedurende welke het dossier, v66r de
dag vastgesteld voor de verschijning
van de verdachte voor het onderzoeksgerecht, ter beschikking moet worden
gesteld van die raadsman (2).
3° Hoewel de onderzoeksgerechten, als

zij de voorlopige hechtenis handhaven,
hun beslissing met redenen moeten
omkleden, zoals voorgeschreven bij
art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, zijn
zij, bij gebreke van conclusie desaangaande, niet verplicht bovendien uitdrukkelijk vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen van schuld aanwezig zijn; wanneer in een conclusie
het bestaan van zodanige aanwijzigen
(1) Cass., 21 jan. 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 298).

A.R.
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stukken neergelegde videocassettes te
kunnen bekijken »en terwijl die omstandigheid, welke door het arrest niet wordt
tegengesproken, op zich en in de fase
van de eerste maandelijkse bevestiging
van het aanhoudingsmandaat neerkomt
op een miskenning van het recht van
verdediging :

Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de
rechter het recht van verdediging
moet eerbiedigen de wetgever niet
het recht ontneemt om de uitoefening van het recht van verdediging
in een welbepaalde aangelegenheid,
zoals inzake voorlopige hechtenis,
aan een bijzondere regeling te onderwerpen;
Dat de wetgever, ten einde de verdachte in de gelegenheid te geven
zijn recht van verdediging uit te oefenen voor de onderzoeksgerechten
die geroepen zijn om uitspraak te
doen over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, bepaald heeft
dat, v66r de dag vastgesteld voor de
verschijning van de verdachte in de
raadkamer en in de kamer van inbeschuldigingstelling, het dossier gedurende twee dagen op de griffie ter
beschikking wordt gesteld van de
raadsman van de verdachte;
Overwegende dat geen miskenning van het recht van verdediging
kan worden afgeleid uit de enkele
omstandigheid dat de raadsman van
de verdachte wegens de duur van
die termijn in de materiele onmogelijkheid verkeerde inzage te nemen
van het gehele dossier en van de inhoud van de overtuigingsstukken;
Overwegende dat het arrest bovendien vaststelt « dat te zijner tijd
maatregelen zijn getroffen opdat aile overtuigingsstukken binnen de
vereiste termijnen ter beschikking
zouden worden gesteld van de
raadslieden van de verdachten » en
dat << zo bepaalde stukken niet onmiddellijk beschikbaar konden worden gesteld, zulks te wijten kon zijn
aan toeval of aan een tijdelijk misverstand; dat die toestand gemakkelijk had kunnen verholpen worden »,
dat geen enkele poging daartoe is
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ondernomen en dat geen enkel verzoek om uitstel is ingediend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede en het derde middel
san1en,
het tweede : schending van artikel 5,
eerste lid, van de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis van eiser bevee!t
op grand « dat er heden ten dage tegen
verdachte (thans eiser) nog altijd aanwijzingen bestaan dat hij de dader is van of
deelgenomen heeft aan de in het aanhoudingsbevel aangeduide feiten, meer
bepaald dat hij zich naar aanleiding van
een voetbalmatch in het Heizelstadion
op 29 mei 1985 samen met talrijke Britse
landgenoten mede schuldig gemaakt
heeft aan uiterst gewelddadig gedrag jegens Italiaanse toeschouwers; dat die geweldpleging de rechtstreekse oorzaak
was van de dood van 39 personen en van
verwondingen van verschillende honderden anderen », « dat dit gedrag aan de
zijde van de verdachte wijst op de aanwezigheid van een neiging tot blind geweld jegens personen waardoor hij een
gevaar betekent voor de openbare veiligheid >> en « dat verdachte bovendien geen
enkele rei:He band heeft met Belgie, zodat het te vrezen valt dat hij, zo hij in
voorlopige vrijheid werd gesteld, zich
aan de vervolgingen zal onttrekken »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in de
voor het hof van beroep regelmatig neergelegde conclusie alle door de vervolgende partij tegen hem verzamelde schuldaanwijzingen had onderzocht en weerlegd, zodat het arrest die conclusie niet
beantwoordt en de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis dus
niet naar recht verantwoordt;
tweede onderdeel, eiser in de voor het
hof van beroep regelmatig neergelegde
conclusie had betoogd dat « hij als bankbediende te Liverpool waar hij met zijn
vrouw leefde » zich aan de vervolgingen
niet zou kunnen onttrekken, zelfs als hij
dat zou wensen, vermits het Uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Belgie - waarvan ten deze
reeds toepassing is gemaakt - Belgie
het recht geeft hem opnieuw te doen uitleveren, hetzij op grand van een nieuw
bevel tot aanhouding, uitgevaardigd met
toepassing van artikel 8 van de wet op
de voorlopige hechtenis, hetzij ter uitvoering van een eventueel veroordelend von-
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nis », zodat het arrest die conclusie niet
beantwoordt en dus de beslissing tot
handhaving van de voorlopige hechtenis
niet naar recht verantwoordt;
l1et derde : schending van de artikelen
5, eerste lid, en 10 van de wet van 20
april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest zonder nadere redengeving beslist « dat er geen gronden
zijn om verdachte tegen borgtocht in
voorlopige vrijheid te stellen >>,
terwijl uit de samenlezing van de in
het middel vermelde · wetsbepalingen
blijkt dat die beslissing met redenen
moet worden omkleed :

Wat het eerste onderdeel van het
tweede middel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat er zelf heden ten dage
nog aanwijzingen van schuld bestaan tegen (eiser) »; dat het niet
verder hoefde te antwoorden op de
conclusie waarin eiser het bestaan
van zodanige aanwijzingen betwistte;
Wat het tweede onderdeel van het
tweede middel en het derde middel
betreft:
Overwegende dat het arrest, nu
het de in het tweede middel weergegeven consideransen stelt tegenover
het verweermiddel aangevoerd in de
conclusie die dat onderdeel van het
middel aangeeft en dat andere of
daarmee strijdige gegevens aanvoerde, die conclusie beantwoordt en de
beslissing om eiser niet tegen borgtocht in voorlopige vrijheid te stellen regelmatig met redenen omkleedt;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii~le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

6 januari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Messinne, Brussel.
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HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEMENE
BEGRIPPEN- HUUROVEREENKOMST WAARIN
SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE PACHTWET
TOEPASSELIJK WORDEN VERKLAARD
DRAAGWIJDTE.

Wanneer, in een huurovereenkomst
waarop de Pachtwet krachtens art. 2
van die wet niet van toepassing is, partijen zijn overeengekomen dat sommige bepalingen van die wet wei van toepassing zijn, dan zijn de partijen om
die reden nag niet gebonden door de
andere bepalingen van dezelfde wet.
(RAEDT T. VANDEWALLE)
ARREST

(A.R. nr. 5381)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 1986 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1 2, 1",
56 van boek III, afdeling III, hoofdstuk
II, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek,
gewijzigd bij de wet van 4 november
1969,
doordat het bestreden vonnis zegt dat
er geen landpachtovereenkomst bestaat
met betrekking tot de percelen gelegen
te Meulebeke, sectie A, nr. 379 b en
nr. 380 e, en eiser veroordeelt deze percelen te verlaten binnen de maand van het
vonnis, verweerster machtigt de hennehokken en alle constructies af te breken
en eiser veroordeelt tot een schadevGl'-
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goeding van 350 frank per dag vanaf 1
januari 1984, op deze gronden : op 23 augustus 1965 sloten partijen een huurovereenkomst betreffende de eigendom gelegen te Meulebeke, Elbestraat, met de
uitsluitende bestemming van hennehangaars en hennevoeders; de huur werd
aangegaan voor achttien jaar, ingaande
op 1 november 1965 en eindigend op 1
november 1983; de bestemming werd in
artikel 8 weergegeven als « kiekenkwekerij »; dat deze bestemming wel degelijk met de wil van de partijen en de
werkelijkheid overeenstemt, blijkt uit de
akte; eiser bewijst niet dat hij deze bestemming met instemming van verweerster in de loop der jaren heeft gewijzigd.
Evenmin wordt deze gewijzigd door het
gebruik van bepaalde termen die eventueel in verband kunnen gebracht worden
met woorden voorkomend in de Landpachtwet, zelfs niet zo dergelijke bewoordingen voorkomen in een notariele
alde. Aldus staat het vast dat de huurovereenkomst een kiekenkwekerij betreft, welke behoort tot de bedrijven door
artikel 2 van de Landpachtwet uitgesloten van de de toepassing van deze wet,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
akte van hoger beroep uitdrukkelijk
staande hield dat uit talrijke elementen
van de notariele akte van 12 juni 1980
bleek dat de partijen zich beschouwden
als gebonden door een pachtovereenkomst, namelijk werd eiser omschreven
als pachter en landbouwer, het onroerende goed als een hofstede met aanhorigheden, eiser deed afstand van de pleegvormen inzake recht van voorkoop en de
kopers konden slechts het vrij gebruik
krijgen van het goed na het oogsten van
de vruchten (zie akte van hoger beroep,
blz. 4, sub nr. 2); het vonnis, door desaangaande !outer te stellen dat het gebruik van termen uit de Landpachtwet
in een notariele akte, niet wijst op het
bestaan van een landpacht, onvoldoende
op dit omstandig verweer antwoordt
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, nu de uitsluiting
van de toepassing van de Pachtwet op
industriele vetmesterij, ten deze een kippenkwekerij, niet van openbare orde is
(schending van de artikelen 1, 2, 1°, 56,
van de wet van 4 november 1969), de
partijen geldig op conventionele basis de
kwestieuze verhuring onder toepassing
van de Pachtwet konden brengen, zoals
zij gedaan hebben bij de overeenkomst,
weergegeven in de notariele akte van 12
juni 1980; het bestreden vonnis de bin-
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dende kracht dezer overeenkomst miskent (schending van de artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 1°,
en 56 van de wet van 4 november 1969) :

Overwegende dat het bestreden
vonnis niet wordt gekritiseerd in zoverre het eensdeels uitdrukkelijk
beslist dat de huurovereenkomst
« een kiekenkwekerij betreft, welke
behoort tot de bedrijven door artikel
2 van de Landpachtwet uitgesloten
van toepassing van deze wet » en
anderdeels impliciet doch zeker oordeelt dat de partijen hadden bedongen dat de huurovereenkomst zou
eindigen op 1 november 1983;
Overwegende dat eiser stelt dat
de partijen waren overeengekomen
dat de regelen van de Landpachtwet
zouden toepasselijk zijn op hun
huurovereenkomst;
Dat echter ook in die stelling de
regelen van de Landpachtwet door
de partijen vrij werden bedongen,
zodat die partijen, zonder de Pachtwet te schenden, bepaalde regelen
van die wet konden uitsluiten en/of
andere regelen konden bedingen;
Dat het eerste onderdeel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is
en het tweede onderdeel niet kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 januari 1988 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 276
1'

KAMER -

7 januari 1988

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -

Nr. 276

HOF VAN CASSATIE

GEBOUWEN - INSTORTING TE WIJTEN AAN
EEN GEBREK IN DE BOUW EN AAN DE FOU'T
VAN EEN DERDE.

Wanneer schade tegelijk te wijten is aan
de fout van de bestuurder van een
voertuig en aan een gebrek in de bouw
waardoor een gebouw is ingestort, is
niet naar recht verantwoord de beslissing waarbij de aansteller van de bestuurder wordt veroordeeld om de
schade aan het gebouw volledig te herstellen en diens vordering tot herstel
van de schade aan het voertuig wordt
afgewezen (1). (Artt. 1382, 1383 en 1386
B.W.)
{GROEP JOSI N.V., DOCKX COLLI EXPRESS
P.V.B.A. T. MRS. BAILLON EN GHYSBRECHT - CURATORS IN HET FAILLISSEMENT MARCEL VERMEIRE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5567)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383, 1384, 1386 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het hof van beroep weliswaar
een fout van de chauffeur van de vrachtwagen vaststelt, en daartoe overweegt
dat « uit het verslag van de door de voorzitter van de rechtbank van koophandel
aangestelde deskundige blijkt dat er
geen discussie was over het feit dat de
instorting veroorzaakt werd door een al
dan niet hevige aanraking van de vrachtwagen » (arrest blz. 2, in fine), dat « ongeacht of (de bestuurder) zich al dan niet
rechtmatig op het terrein van de N.V.
Marcel Vermeire bevond, uit de deskundigenverslagen, zowel dat van het expertisebureau Goffin & Co als dat van de gerechtsdeskundige volgt dat werd vastge(1) Zie A. TUNC, « Jurisprudence fran9aise
en matiere de droit civil. Obligations et contrats speciaux "• in Revue trimestrielle de droit
civil, Parijs, Sirey, 1962, nr. 53, blz. 338 en 339;
nota van A. PLANCQUEEL, in Rec. Sirey, 1964,
blz. 153 en 154; DE PAGE, Traite, t. II, 19643,
nrs. 961, 994 8 en 999; MAZEAUD, Traite theoTique et pratique de Ja responsab1lite, Parijs,
1970, bd n 6, nr 1656, biz 42 en 43
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steld dat (de bestuurder) tegen de stalen
ligger van de dakconstructie is gereden >>
(arrest blz. 3-4), of nog dat « de fout (van
de bestuurder) wordt aangenomen, (... )
dat het contact tussen de vrachtwagen
en de dwarsligger uitsluitend is te wijten
aan het gebrek aan voorzorg en de nalatigheid in hoofde van (de bestuurder)
( ... ) » (arrest blz. 4, tweede alinea), doch
ook een gebrek in het bouwwerk vaststelt, en met name overweegt « dat de
conceptie van het ingestort constructiedeel totaal fout was , (arrest blz. 3, in
media), dat « de contructie geen horizontale kracht kon opnemen, dat het door
een horizontale stoot werd getroffen (en)
dat de conceptie van het ingestort constructiedeel totaal fout was » (arrest
blz. 4, voorlaatste alinea; zie ook arrest
blz. 5, tweede alinea en voorlaatste alinea), en tevens vaststelt dat « ten deze
door de foutieve conceptie de schade grater is dan bij een behoorlijke conceptie
van het gebouw zou zijn geweest » (arrest blz. 5, in media), en ook dat « het gebouw meer receptief voor schade was
door zijn voorbeschiktheid
(arrest
blz. 5, laatste alinea), en niettemin oordeelt « dat echter niet ten gevolge van de
conceptiefout de instorting plaatsgreep
maar alleen ten gevolge van de aanrijding , (arrest blz. 5, tweede alinea), alsook « dat het ongeacht de labiele constructie van het gebouw, de schade die
eraan werd toegebracht uitsluitend aan
de fout van (de bestuurder) is te wijten
(en) dat in die omstandigheden geen verdeling van de schadeloosstelling moet
worden gemaakt om reden van de onvoldoende verankering van de stalen kolommen , (arrest blz. 6, tweede linea), aldus
elke aansprakelijkheidsverdeling, voor
wat de schade aan het gebouw betreft,
verwerpend, en tevens beslissend dat
« geen fou.t in noodzakelijk oorzakelijk
verband met de schade aan de vrachtwagen in hoofde van de N.V. Marcel Vermeire is bewezen (... ) , (arrest blz. 6,
laatste overweging van de motivering),

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is, ten minste dubbelzinnig, enerzijds een constructiefout of gebrek in de
bouw vast te stellen, en toe te geven dat
de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, bei'nvloed werd door deze fout of
dit gebrek, en anderzijds te oordelen dat
de schade het uitsluitend gevolg is van
een foutieve gedraging van de bestuurder van de vrachtwagen; het aanvaarden
dat de schade werd bei:nvloed door een
constructiefout of een gebrek in de
bouw, de noodzakelijke erkenning in

576

HOF VAN CASSATIE

houdt van een oorzakelijk verband tussen deze fout of dit gebrek, en de schade, welk oorzakelijk verband tussen deze
fout of dit gebrek, en de schade, welk
oorzakelijk verband tevens ontkend
wordt door de overweging dat het ongeval, en de schade, het enkele gevolg zijn
van de besturingsfout, zodat het hof van
beroep zijn motiveringsplicht niet nakomt (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, een oorzakelijk verband in de zin van de artikelen 1382 en
volge'nde van het Burgerlijk Wetboek,
bestaat tussen een fout en een schade
zodra vastgesteld wordt dat de schade,
zoals zij zich in concreto voordeed, bij
ontstentenis van de fout, niet op dezelfde
wijze of in dezelfde mate tot stand gekomen zodat het hof van beroep, dat vaststelde dat de schade was bei:nvloed door
de constructiefout of het gebrek in de
bouw, niet wettig kon oordelen dat er
geen reden was tot aansprakelijkheidsverdeling over te gaan, wat de schade
aan het gebouw betreft, of dat er geen
fout in noodzakelijk oorzakelijk vebrand
met de schade aan de vrachtwagen, in
hoofde van de N.V. Marcel Vermeire,
was bewezen (schending van de in het
micldel aangehaalde wetsbepalingen, artikel 97 van de Grondwet uitgezonderd) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest constateert : 1o dat Stefaan Mae be, verzekerde van eerste eiseres, terwijl
hij een vrachtwagen van tweede eiseres bestuurder, door een foutief
maneuver een dwarsligger van de
dakconstructie van het magazijn, eigendom van de N.V. Marcel Vermeire, heeft geramd, waardoor dit gebouw op de vrachtwagen is ingestort; 2° dat de conceptie van het
gebouw « totaal fout was », dat « de
constructie geen horizontale kracht
kon opnemen », dat « het door een
horizontale stoot werd getroffen »,
dat « ten deze door een foutieve conceptie de schade groter is dan bij
een behoorlijke conceptie van het
gebouw zijn geweest », en « dat het
gebouw meer receptief voor schade
was door zijn voorbeschiktheid »;
Overwegende dat uit die vaststellingen blijkt: dat de instorting van
het gebouw is veroorzaakt door de
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I samenloop van

de fout van een derde en het gebrek in de bouw, en dat
bet gebouw niet zou zijn ingestort
indien Stefaan Maebe dit niet foutief had aangereden, maar dat de instarting evenmin zou hebben plaatsgehad indien de eigenaar, de N.V.
Marcel Vermeire, het gebouw naar
behoren had opgericht;
Overwegende dat, nu volgens het
oordeel van de appelrechters zowel
de fout van Stefaan Maebe als het
gebrek in de bouw tot de instorting
en de eruit voortvloeiende schade
hebben bijgedragen, het arrest niet
wettig heeft kunnen beslissen dat
de eisers gehouden zijn tot vergoeding van de gehele schade aan het
gebouw en dat zij in genen dele
aanspraak kunnen maken op vergoeding van de schade die door de
instorting van het gebouw aan de
vrachtwagen is veroorzaakt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Overwee:ende dat het eerste onderdeel ~iet tot ruimere cassatie
kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van
de verweerders q.q. tegen de eisers
en over de vordering van de eisers
tegen de verweerders q.q.; 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; verklaart dit arrest bindend
voor Stefaan Maebe; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
7 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaa_l - Advocaten:
mrs. Biitzler en Houteluer
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door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Nr. 277
1•

KAMER -

8 januari 1988

1° TUSSENKOMST -

BURGERLIJKE ZAImN - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - GEDWONGEN TUSSENKOMST - ONTVANKELIJKHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OM DE HEROPENING
VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS
EEN VORDERING AF TE WIJZEN OP GROND
VAN EEN EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR
HEM NIET HEBBEN AANGEVOERD - TOEPASSING.

1o Een vordering tot schadevergoeding
op grand van de artt. 1382 en 1383
B. W. kan worden ingesteld bij wijze
van vordering tot gedwongen tussenkomst. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
2° De appelrechter is, ingevolge artt. 774,

tweede lid, en 1042 Ger. W., verplicht
de heropening van de debatten te bevelen, alvorens een vordering geheel of
ten dele af te wijzen op grand van een
exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of niet-ontvankelijkheid of van enige andere exceptie die partijen voor hem niet hadden
aangevoerd; die bepalingen worden geschonden door het arrest dat, zonder
de heropening van de debatten te hebben bevolen, een « oproeping tot tussenkomst en vrijwaring » verwerpt op
grand van een exceptie van het gezag
van gewijsde (1) (2).

(NILIS T. CLAIRE P.V.B.A., PUTZEYS)
ARREST

(A.R. nr. 5268)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1985
(1) Zie Cass., 8 okt. 1987, A.R. nr. 7835
(A.C., 1987-88, nr 84).
(2) De exceptie van het gewijsde werd trouwens om de in het tweede onderdeel van het
middel vermelde redenen ten onrechte opgeworpen.

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerder Putzeys:
Over het middel: schending van de artikelen 1165, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383,
1927, 1929, 1932, 1937, 1944 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 774,
812, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
3, 4 van de wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, 6, § 1, van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, en van de algemene rechtsbeginselen van het gezag
van gewijsde in strafzaken en van de
eerbied voor de rechten van de verdediging en van het algemeen beschikkingsbeginsel van de partijen,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om
aan
verweerster
provisioneel
1.000.000 frank te betalen en de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van
eiser tegen verweerder onontvankelijk
verklaart op grond : dat, welke ook de financiele afspraken tussen partijen op
hoofdeis waren, eiser alleszins instond
voor de bewaring van de aan hem toevertrouwde juwelen vanaf het ogenblik
van de ontvangst tot hetzij de verkoop
aan derden hetzij de teruggave ervan
aan verweerster; dat deze overeenkomst
van bewaargeving als accessorium van
de hoofdovereenkomst tussen partijen op
hoofdeis gold; dat, aangaande de hoofdeis van verweerster, eiser de omvang
van het gevorderd bedrag ten belope van
1.000.000 frank niet betwist; dat eiser
evenwel de diefstal van de juwelen als
overmacht inroept om van de betaling
van de tegenwaarde ervan te zijn bevrijd; dat het vonnis van 7 februari 1983,
uitgesproken door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt aangaande de bedrieglijke wegname van een partij juwelen en de heling ervan ter waarde van
2.500.000 frank ten nadele van partijen
op hoofdeis, op burgerlijk gebied tussen
de partijen in vrijwaring gezag van gewijsde heeft; dat eiser als bewaarnemer
van de juwelen opzichtens verweerster,
de tegenwaarde ervan moet vergoeden;
dat verweerder evenwel buiten elke contractuele relatie opzichtens de andere
partijen staat en eiser derhalve niet voor
diens contractuele tekortkoming r>:wet
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vrijwaren; dat, in zoverre de eis in tussenkomst en vrijwaring client begrepen
als een rechtstreekse eis op basis van de
artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, om reden dat verweerder heler van de gestolen goederen is,
client vastgesteld te worden dat zulks
reeds tussen de gedingvoerende partijen
beslist werd in voornoemd correctioneel
vonnis, terwijl ook niet bewezen is dat
verweerder dader of mededader dan wei
medeplichtige van de diefstal was,

Nr. 277

van verdediging van eiser miskent; eiser
zich immers op deze grand niet heeft
kunnen verdedigen (schending van artikel 6.1 van de Europese Conventie, 774
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en
van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging); het arrest, door
de eenzijdige inroeping van de gronden
van niet-ontvankelijkheid, eveneens het
beschikkingsbeginsel miskent; immers
geen der partijen in hun appelconclusies
die gronden van niet-ontvankelijkheid
had ingeroepen (schending van het algemeen beschikkingsbeginsel) :

tweede onderdeel, het feit dat in het
Overwegende dat de onderdelen
vonnis van de Correctionele Rechtbank
van Hasselt van 7 februari 1983 beslist van het middel slechts gericht zijn
werd dat verweerder heler van de gesto- tegen dat deel van de motivering
len goederen is, geen grand van niet-ont- waarin het arrest de vordering van
vankelijkheid uitmaakt voor de verde- eiser tegen verweerder behandelt,
ring tot tussenkomst en vrijwaring van en tegen dat deel van het beschikeiser tegen verweerder; het slachtoffer kende gedeelte waarin het arrest
van een misdrijf, die zijn rechtsvordering tot herstel van de schade voor de « de eis van (eiser) in tussenkomst
strafrechter vervolgd heeft en aan wie en vrijwaring onontvankelijk » vereen provisionele schadevergoeding werd klaart;
toegekend, immers gerechtigd is later
Wat het tweede onderdeel bevoor de burgerlijke rechter herstel te
vorderen van de resterende schade ver- treft :
oorzaakt door het misdrijf; eiser enkel _ Overwegende dat het arrest oneen provisionele schadevergoeding van 1 derzoekt of verweerder vrijwaring
frank was toegekend door het vonnis verschuldigd is aan eiser en in hoevan de Correctionele Rechtbank van verre een vordering op basis van arHasselt van 7 februari 1983, zodat hij gerechtigd was om vergoeding van de res- tikelen 1382 en volgende van het
terende schade te vorderen voor de bur- Burgerlijk Wetboek heeft tegen vergerlijke rechter, zij het door middel van weerder; dat het daardoor ondereen vordering tot tussenkomst en vrijwa- scheid maakt tussen een « vordering
ring (schending van de artikelen 3, 4 van tot vrijwaring » en « een rechtde voorafgaande titel van het Wetboek streekse eis » op basis van artikelen
van Strafvordering, 1382, 1383 van het 1382 en volgende van het Burgerlijk
Burgerlijk Wetboek en 812 van het GeWetboek;
rechtelijk Wetboek);
vijfde onderdeel, het arrest de verdering tot tussenkomst en vrijwaring van
eiser tegen verweerder niet ontvankelijk
verklaart omdat verweerder buiten elke
contractuele relatie stand tegenover eiser
en verweerster en omdat over de heling
reeds beslist was in het vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Hasselt van
7 februari 1983 en ten slotte omdat niet
bewezen was dat verweerder dader mededader of medeplichtige was; gee~ der
partijen die gronden van niet-ontvankelijkheid had aangevoerd; dientengevolge
het arrest door de niet-ontvankelijkheid
uit te spreken op grand van die ambtshalve ingeroepen gronden, zonder desaangaande eiser de gelegenheid te geven
zich daartegen te verdedigen, het recht

Overwegende dat zodanig onderscheid te dezen geen belang vertoont; dat de omstandigheid dat de
heler van gestolen in bewaring gegeven goederen, omdat hij buiten de
contractuele relatie tussen de bewaargever en de bewaarnemer
staat, niet verplicht is de bewaarnemer voor diens contractuele tekortkoming te vrijwaren in de eigenlijke
zin, er niet aan in de weg staat dat
de bewaarnemer, op basis van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, een vordering tot
schadevergoeding kan instellen tegen de heler, op grand dat deze door
zijn schuld de bewaarnemer belet
heeft zijn contractuele verplichtin-
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gen tegenover de bewaargever na te deren is », oordeelt << dat zulks reeds
komen; dat zodanige vordering kan tussen gedingvoerende partijen beworden ingesteld bij wijze van vor- slist werd in voornoemd correctiodering tot tussenkomst, aangezien neel vonnis »;
artikel 15 van het Gerechtelijk WetDat het arrest, dat aldus, om eiser
hoek uitdrukkelijk bepaalt dat tus- zijn vordering gebaseerd op artikel
senkomst ook kan strekken om een 1382 en volgende van het Burgerlijk
veroordeling te doen uitspreken;
Wetboek te ontzeggen, het gezag
Dat het onderdeel, nu het arrest van gewijsde van het vonnis van de
ook de << rechtstreekse eis » van ei- correctionele rechtbank opwerpt,
ser onderzoekt, bij gebrek aan be- hoewel verweerder zich daarop niet
had beroepen, artikel 77 4 van het
lang niet ontvankelijk is;
Wat het vijfde onderdeel betreft : Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre onOverwegende dat het arrest, wat
de verplichting van verweerder om gegrond is;
eiser te vrijwaren betreft, ondanks
het feit dat het de << vordering tot
vrijwaring » niet ontvankelijk verklaart, geen middel van niet-ontvankelijkheid opwerpt, maar de verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen de drie betrokkenen onderzoekt
Om die redenen, vernietigt het been oordeelt dat er voor verweerder streden arrest in zoverre het eiser
geen verbintenis bestaat op grond zijn vordering gebaseerd op artikel
waarvan hij eiser zou moeten vrij- 1382 en volgende van het Burgerlijk
waren tegen de aanspraken van ver- Wetboek wegens heling tegen verweerster;
weerder ontzegt en uitspraak doet
Dat het arrest, dat aldus de ge- over de kosten van die vordering;
grondheid van eisers vordering on- verwerpt de voorziening voor het
derzoekt aan de hand van de ele- overige; veroordeelt eiser in de kosmenten van de zaak, de in het ten van de betekening van zijn vooronderdeel aangewezen wetsbepalin- ziening aan verweerster; houdt de
gen, verdragsbepalingen of rechtsbe- overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechginselen niet schendt;
ter over; verwijst de aldus beperkte
Overwegende dat het arrest, wat zaak naar het Hof van Beroep te
de << rechtstreekse eis » betreft, oor- Brussel.
deelt dat << niet bewezen is dat {ver8 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitweerder) dader of mededader dan
wel medeplichtige van de diefstal ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel, raadswas>>;
heer - Gelijkluidende conclusie van de
Dat de appelrechters aldus nog- h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advomaals geen middel van niet-ontvan- caat: mr. Houtekier.
kelijkheid opwerpen, maar de zaak
zelf onderzoeken zoals zij door de
partijen is voorgebracht;
Dat het arrest derhalve de in het
onderdeel aangewezen bepalingen of Nr. 278
beginselen niet schendt;
Overwegende dat het arrest ech1' KAMER - 8 januari 1988
ter, ten aanzien van de << rechtstreekse eis op basis van de artikelen 1382 en volgende van het Bur- 1a VOORZIENING IN CASSATIE
gerlijk Wetboek om reden dat {verTUCHTZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
weerder) heler van de gestolen goeVOOR CASSATIEBEROEP
BEDRIJFSREVISOR
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- COMMISSIE VAN BEROEP VAN RET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN - VERWERPING VAN AANVANG VAN LIDMAATSCRAP.

2° BEDRIJFSREVISOR -

AANVRAAG OM
ALS LID TOT RET !NSTITUUT DER BEDR!JFSREVISOREN TE WORDEN TOEGELATEN - VERWERPING DOOR DE COMMISSIE VAN BEROEP
- VOORZIENING IN CASSATIE.

1"

en 2' Cassatieberoep staat niet open
tegen de beslissing van de commissie
van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die uitspraak doet op
een aanvraag om als lid tot het Instituut te worden toegelaten, overeenkomstig artt. 4 en 28 van de wet van
22 juli 1953 houdende oprichting van
een Instituut der Bedrijfsrevisoren, als
Jaatstelijk gewijzigd bij de wet van 21
februari 1985 tot hervorming van het
bedrijfsrevisoraat (1) (2).

(MARTENS T. !NST!TUUT DER BEDRIJFSREVISOREN\
ARRF:··r

(AR nr. 5579)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 juni 1986 door
de commissie van beroep, nederlandstalige kamer, van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door
het openbaar ministerie ambtshalve
opgeworpen en overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek ter kennis gebracht :
Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet op de aan(1) Betreffende art. 614 van het Ger.W. zie
C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Larcier, 1974,
t. II, biz. 737; A. FEITWEIS, Precis de droit judiciaire, Larcier, 1971, t. II, biz. 296.
(2) Betreffende de bevoegdheid van de Raad
van State om kennis te nemen van het beroep
tot nietigverklaring van de bes!issing van de
commissie van beroep van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren die uitspraak doet op de
aanvraag om als lid van het Instituut te worden toegelaten, zie de arresten nrs. 7559 en
7560 van de Raad van State van 22 jan. 1960,
in zake Josse en Descamps t. Instituut der Bedrijfsrevisoren, Verz. Arr. R. v. St., 1960,
biz. 63, en de commentaar van E. Debra, in
R.J.D.A., 1960, 59.
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vraag van eiser om, overeenkomstig
de artikelen 4 en 28 van de wet van
22 juli 1953 houdende oprichting van
een Instituut der Bedrijfsrevisoren,
als laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 21 februari 1985 tot hervorming
van he~ bedrijfsrevisoraat, als lid
van het Instituut te worden toegelaten;
Overwegende dat geen enkele
wetsbepaling voorziet in de mogeIijkheid om tegen zodanige beslissing cassatieberoep in te stellen; dat
artikel 23 van de genoemde wet aileen beslissingen inzake tuchtzaken
betreft, terwijl de artikelen 5 en 31
van dezelfde wet, door verwijzing
naar artikel 21, enkel in achtereenvolgens een beroep en een hoger beroep voorzien; dat uit artikel 612
noch uit artikel 614, 5", van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat cassatieberoep openstaat tegen alle beslissingen van de commissie van
beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 januari 1988 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.
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1° LASTGEVING -

VERBINTEl'IIS - ONVERSCRULDIGDE BETALING - LASTREBBER.

2° VERBINTENIS
BETALING -

ONVERSCRULDIGDE
LASTGEVING - LASTHEBBER.
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1" en 2" Een Jasthebber kan als dusdanig

binnen de perken van zijn mandaat
een aan de Jastgever onverschuldigd
gedane betaling ontvangen en moet
daarvan, ingevolge art. 1993 B. W., aan
de lastgever verantwoording doen.
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET
AAN DE NIJVERHEID N.V. T. BAISIER, CALLEWAERT)
ARREST

(A.R. nr. 5636)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste en het tweede middel
sa.men:
het tweede middel: schending van artikel 1235, 131.5, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na verwerping van
het verweer van eiseres, naar hetwelk
het betrokken bedrag volgens de beweringen van Geens heeft gediend voor de
aankoop van 40.000 Nederlandse gulden,
en na de considerans dat << het feit dat
mevrouw L. Stevens niets gevraagd
heeft geen argument is, daar deze dame
kan gedacht hebben dat haar geld veilig
belegd was en zij reeds geruime tijd ziekelijk was », besluit tot het onverschuldigd karakter van de door deze gedane
betaling op grand van de overweging dat
<< de betaling gedaan werd aan de mandataris, handelend binnen de perken van
zijn mandaat; dat uit niets blijkt dat er
ooit een tegenprestatie werd geleverd,
zodat de betaling als onverschuldigd
moet worden aangezien; dat de mandant
dan ook verplicht is tot teruggave van
het betaald bedrag »,
terwijl de terugvordering van hetgeen
onverschuldigd werd betaald op grand
van de artikelen 1235, 1376 en 1377 van
het Burgerlijk Wetboek afhankelijk is
gesteld van de vervulling van twee voorwaarden, namelijk het voorhanden zijn
van een betaling en het onverschuldigd
karakter van deze betaling; conform de
wettelijke regeling inzake de bewijslast,
neergelegd onder meer in artikel 1315
van het Burgerlijk Wetboek, de eiser ten deze de verweerders - het bewijs
dat deze beide voorwaarden voorhanden
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zijn, client bij te brengen; onder betaling
client te worden verstaan de overhandiging, in de ruimste zin, van het voorwerp
van de verbintenis met het oog op de uitdoving van een schuld; de betaling een
onverschuldigd karakter heeft, indien er
geen schuld is (hypothese voorzien bij
artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek),
indien er een schuld bestaat, maar de
solvens aan een ander dan aan de
schuldeiser heeft betaald (geval voorzien
bij artikel 1376 van het Burgerlijk Wethoek), indien er een schuld bestaat,
maar een ander dan de solvens de werkelijke schuldenaar is (geval voorzien bij
artikel 1377 van het Burgerlijk Wetboek);
aangenomen wordt dat, zo er twijfel bestaat nopens het onverschuldigd karakter van de gedane betaling - hetgeen
ten deze het geval is - de eiser in een
vordering, gestoeld op de onverschuldigde betaling, tevens het bewijs client te leveren van de vergissing in hoofde van de
solvens; ten deze het arrest niet vaststelt
dat beide voornoemde voorwaarden van
betaling en onverschuldigd karakter der
gedane betaling, zoals hierboven omschreven, vervuld zijn of dat het bewijs
dezer door de verweerders werd bijgebracht, doch zich beperkt tot de vaststelling van het materieel feit van de overschrijving door mevrouw Stevens van
het bedrag van 597.000 frank, wat niet
beantwoordt aan het begrip betaling bij
gebreke van vaststelling van de animus
solvendi, om, na verwerping van het verweer van eiseres, volgens hetwelk de gedane betaling heeft gediend voor de aankoop van 40.000 Nederlandse gulden en
na de overweging << dat het feit dat mevrouw Stevens niets gevraagd heeft geen
argument is, daar deze dame kan gedacht hebben dat haar geld veilig belegd
was en zij reeds geruime tijd ziekelijk
was », te besluiten tot het onverschuldigd karakter dezer << betaling >> op grand
van de hierboven aangehaalde overwegingen, zonder vast te stellen dat men
zich ten deze bevond in een der drie gevallen voorzien bij de artikelen 1235,
1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek
en de vergissing in hoofde van de solvens te weerhouden,

derde onderdeel, door de overweging
dat de door mevrouw Stevens uitgevoerde << betaling gedaan werd aan de man
dataris, handelende binnen de perken
van zijn mandaat ,,, het arrest impliciet
aanneemt dat de betaling heeft plaatsgevonden in het raam van een der verrichtingen, waarvoor eisere~> aan Geens een
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lastgeving heeft verstrekt, en derhalve
ontegensprekelijk een oorzaak heeft,
derwijze dat het zonder miskenning van
de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek niet wettig heeft
kunnen besluiten tot het onverschuldigd
karakter van deze betaling op grond van
de overweging dat « uit niets blijkt dat
er ooit een tegenprestatie werd geleverd,
zodat de betaling als onverschuldigd
moet worden aangezien » :

Wat het derde onderdeel van het
tweede middel betreft :
Overwegende dat de overweging
dat << betaling gedaan werd aan de
mandataris, handelend binnen de
perken van zijn mandaat », niet
hoeft uit te sluiten dat Geens, als
lasthebber van eiseres, een onverschuldigde betaling heeft kunnen
ontvangen, nu de lasthebber aan de
lastgever ingevolge artikel 1993 van
het Burgerlijk Wetboek verantwoording moet doen va11 al hetgeen hij
krachtens zija volm<:tcht ontvangen
heeft, als was het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Geinger.
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JEUGDBESCHERMING -

OVERTREDING
VAN DE ARTr 418, 419 EN 420 SW - BEKLAAG-

DE MEER DAN ZESTIEN EN MINDER DAN VOLLE ACHTIIEN" JAAR OUD TEN TIJDE VAN DE
FElTEN - BEVOEGDHEID.

Van de vorderingen van het openbaar
ministerie ter zake van overtreding
van de artt. 418, 419 en 420 Sw. ten
laste van minderjarigen die ten tijde
van de feiten meer dan 16 maar minder dan valle 18 jaar oud waren, wordt
door de gemeenrechtelijke rechtscolleges geen kennis genomen dan indien
dat misdrijf samenhangt met een overtreding van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, wat
veronderstelt dat oak evengenoemde
overtreding in de vervolging begrepen
is (1). (Art. 36bis Jeugdbeschermingswet.)
(P... , POESMANS, ZIGLIANI, LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. GORDENNE
E.A.}

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6156)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening van C ... P ... ,
burgerlijke partij :

II. Op de voorzieningen van Annie
Poesmans en Dani Zigliani, burgerlijke partijen :
B. Op het overige van de voorzieningen:

a) In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de eisers tegen de verweerders C.. .
P ... , beklaagde, G ... P ... en V ... F ... ,
burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, en tegen de naamloze vennootschap O.H.R.A., vrijwillig tussengekomen partij :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 36, eerste lid, 4°, 36bis, eer(1) Cass., 27 april 1982,
(A.C., 1981-82, nr 501).

A.R.
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ste lid, 1" en 2", 38 van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming,
gewijzigd door de wet van 9 mei 1972,
doordat het arrest, met gedeeltelijke
wijziging, het hof van beroep onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
strafvordering tegen C ... P ... en de voor
hem burgerrechtelijk aansprakelijke personen G ... P ... en V... F ... , alsook van de
tegen hen en tegen de vrijwillig tussengekomen partij, de naamloze vennootschap O.H.R.A., ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen op grond dat luidens
artikel 36bis van de wet van 8 april 1965
de gerechten, bevoegd op grond van het
gemene recht, kennis nemen van de vorderingen van het openbaar ministerie j egens minderjarigen die meer dan zestien
jaar en minder dan voile achttien jaar
oud zijn op het ogenblik van de feiten,
wanneer zij vervolgd worden wegens
overtreding van de artikelen 418, 419 en
420 van het Strafwetboek, voor zover er
samenhang is met een overtreding van
de wetten en verordeningen betreffende
het wegverkeer; dat er ten deze geen enkele vervolging tegen P ... is ingesteld wegens overtreding van de bepalingen van
de wetten en verordeningen betreffende
het wegverkeer, zodat de rechtbank niet
bevoegd was en het hof van beroep niet
bevoegd is om kennis te nemen van de
vervolgingen ingesteld tegen C ... P ... , die
geboren is op 29 maart 1966 en dus meer
dan zestien jaar maar minder dan achttien jaar was op het ogenblik van het op
22 juni 1983 gepleegde f~it; dat het hof
van beroep evenmin bevoegd was om
kennis te nemen van de op die vervolgingen gegronde burgerlijke rechtsvorderingen,
terwijl de verweerder C ... P ... werd vervolgd wegens het feit dat hij naar aanleiding van een verkeersongeval onopzettelijk slagen en verwondingen had toegebracht aan de eiser Dany Zigliani; ofschoon verweerder niet wordt vervolgd
wegens een verkeersovertreding, het ongeval dat de slagen en verwondingen
heeft veroorzaakt uitdrukkelijk vermeld
wordt in de feiten en deel uitmaakt van
de kwalificatie; de rechtbank en het hof
van beroep bijgevolg bevoegd waren om
kennis te nemen van de strafvordering
en van de burgerlijke rechtsvorderingen;
het arrest aldus de in het middel aangegeven bepalingen schendt;

Overwegende dat de verweerder
C... P... op rechtstreekse dagvaarding van de procureur des Konings
voor de correctionele rechtbank
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werd vervolgd wegens het enkele
feit dat hij naar aanleiding van een
verkeersongeval op 22 juni 1983 te
Fexhe-le-Haut-Clocher onopzettelijk
slagen of verwondingen heeft toegebracht aan Dany Zigliani;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerder geboren is op 29 maart 1966
en dat hij derhalve meer dan zestien jaar maar minder dan achttien
jaar was op het ogenblik van de feiten;
Overwegende dat krachtens artikel 36, 4", van de wet van 8 april
1965 de jeugdrechtbank kennis
neemt van de vorderingen van het
openbaar ministerie jegens minderjarigen van minder dan achttien
jaar die vervolgd worden wegens
een als misdrijf omschreven feit;
Overwegende dat artikel 36bis,
eerste lid, van voornoemde wet bepaalt dat, in afwijking van artikel
36, 4°, en behoudens samenhang met
vervolgingen wegens andere misdrijven dan die hieronder bepaald, de
gerechten, bevoegd op grond van
het gemene recht, kennis nemen
van de vorderingen van het openbaar ministerie jegens minderjarigen, die meer dan zestien jaar en
minder dan volle achttien jaar oud
zijn op het ogenblik van de feiten,
vervolgd wegens een overtreding :
1o van de bepalingen van de wetten
en verordeningen betreffende het
wegverkeer; 2° van de artikelen 418,
419 en 420 van het Strafwetboek,
voor zover er samenhang is met een
overtreding van de onder 1o bedoelde
wetten en verordeningen; 3° van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat er ten deze geen
enkele vervolging tegen de verweerder C ... P ... was ingesteld wegens
overtreding van de bepalingen van
de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer; dat bijgevolg
noch de correctionele rechtbank
noch het hof van beroep kennis konden nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen die gegrond wa-
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ren op het hem verweten misdrijf
en die zowel tegen hemzelf als tegen de voor hem burgerrechtelijk
aansprakelijke personen en de voor
hem vrijwillig tussengekomen partij
waren ingesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige door de eiser C... P... aangevoerde middelen en van het tweede
onderdeel van het tweede door de
eisers Annie Poesmans en Dany Zigliani aangevoerde middel, die niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvorderingen van
C... P ... , Annie Poesmans, Dany Zigliani en van de Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten tegen de
verweerders Paul Gordenne, de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid << Transports Gordenne et fils » en tegen de naamloze
vennootschap de Belgische Bijstand;
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 C ...
P ... , Annie Poesmans, Dany Zigliani
en de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten, ieder, in de helft van
de kosten van hun voorziening; veroordeelt de verweerders Paul Gordenne en de personenvennootschap
met beperkte
aansprakelijkheid
Transports Gordenne et fils in een
vierde van de kosten van die voorzieningen en verwijst de naamloze
vennootschap de Belgische Bijstand
in het overige vierde; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
8 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advo-
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CASSATIEMIDDELEN-

GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG - ALGEMENE BEGRIPPEN - MIDDEL AFGELEID UIT EEN VERSCHR!JVING IN DE BESTREDEN BESLISSING.

Een verschrijving in het beschikkende
gedeelte van een rechterlijke beslissing kan als zodanig geen aanleiding
geven tot cassatie (1). (Art. 794 Ger.W.)
(ORBAN T. DEVAUX, MARTIN; DEVAUX, MARTIN
T. GERARD, ORBAN E.A.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6175)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;
II. Op de voorziening van Patrick
Devaux, beklaagde;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de overige verweerders tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser samen met
zijn ouders, die voor hem burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, in solidum veroordeelt om aan de verweerders Rene

1----------------(1) Cass., 16 sept.
(A.C., 1987-88, nr. 33).

1987,

A.R.

nr.
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Gerard, Frant;oise Gerard, Anne Gerard,
Regine Gerard, Franck Gerard en Laurent Gerard een bedrag van 99.650 frank
verhoogd met de interesten te betalen,
terwijl het arrest in de redengeving
vermeldt « dat de door de eerste rechter
toegekende bedragen niet worden betwist door beklaagde en de voor hem
burgerrechtelijk aansprakelijke personen, dat zij moeten worden bevestigd
(en) dat de eis van een bijkomend bedrag van 40.000 frank wegens "het verlies van een studiejaar van hun dochter"
ongegrond is »; de eerste rechter aan de
litisconsoorten Gerard een bedrag van
59.650 frank verhoogd met de interesten
had toegekend, en de bevestiging van die
beslissing dus impliceerde dat het hof
van beroep aan de litisconsoorten slechts
een bedrag van 59.650 frank toekende; er
derhalve een tegenstrijdigheid bestaat
tussen de redengeving en het beschikkende gedeelte van het arrest, aangezien
het enerzijds in de redengeving beslist
het beroepen vonnis te bevestigen, met
de toevoeging trouwens dat de eis van
een bijkomend bedrag van 40.000 frank
ongegrond is, en anderzijds in het beschikkende gedeelte aan die verweerders
toch een bedrag van 99.650 frank toekent:

Overwegende dat de eerste rechter aan de verweerder Rene Gerard,
die zowel in eigen naam als in zijn
hoedanigheid van wettelijk beheerder van de goederen van zijn minderjarige kinderen Franck Gerard
en Laurent Gerard optrad, alsook
aan de verweersters Fran«;oise Gerard, Anne Gerard en Regine Gerard een bedrag van 59.650 frank
verhoogd met de compensatoire en
gerechtelijke interesten alsook met
de kosten had toegekend; dat de
verweerders Franck en Laurent Gerard, die meerderj arig geworden
zijn, op de terechtzitting van het hof
van beroep het oorspronkelijk geding van hun vader in eigen naam
hebben hervat;
Overwegende dat het arrest vermeldt « dat de door de eerste rechter toegekende bedragen niet worden betwist, (... ) dat zij moeten
bevestigd worden (en) dat de eis van
een bijkomend bedrag van 40.000
frank ( ... ) ongegrond is »;

Overwegende dat elke beslissing
van de rechter over een geschil een
beschikkend gedeelte is, ongeacht
de plaats van die beslissing in de
tekst van het vonnis of arrest;
Dat bijgevolg het beschikkende
gedeelte van het arrest waarin staat
dat eiser samen met zijn ouders
wordt veroordeeld om de hoofdsom
van 99.650 frank te betalen aan de
verweerders Rene Gerard, Fran«;oise
Gerard, Anne Gerard, Regine Gerard, Franck Gerard en Laurent Gerard, gelet op de bovenstaande vermeldingen, berust op een schrijffout
die als zodanig geen aanleiding kan
geven tot cassatie;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; verwijst de eisers, ieder van hen, in de kosten van hun
voorziening.
8 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Charpentier,
Hoei.
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1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
HUISZOEKINGEN EN BESLAGLEGG!NGEN AANWEZIGHEID VAN DE GEHECHTE VERDACHTE NIET VOORGESCHREVEN OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID.

2.) ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
HU!SZOEKING - AANWEZ!GHE!D VAN EEN
MEDEVERDACHTE - WETTIGHE!D.
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3° RECHT VAN VERDEDIGING -

HUISZOEKING - AANWEZIGHEID VAN EEN MEDEVERDACHTE - WE'ITIGHEID.

1o De aanwezigheid van de gehechte verdachte bij een huiszoeking is door art.
39 Sv. niet voorgeschreven op straffe
van nietigheid (1).
2o en 3° Uit het enkele feit dat een mede-

verdachte aanwezig is bij een huiszoeking valt geen miskenning van het onderzoeksgeheim noch van het recht
van verdediging af te leiden (2).
(MEERSMAN, DEPYPERE T. VANHERP E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 6366)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1987 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
A . In zoverre de voorziening van
ieder van de eisers gericht is tegen
de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 36 tot 39 van het Wetboek
van Strafvordering, 97 van de Grondwet
en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging,
doordat het arrest verklaart: 1. dat alle huiszoekingen gedekt zijn ofwel door
een bevel van de onderzoeksrechter ofwei door de toestemming van de bewoner; 2. dat de beklaagden vergeefs aanvoeren dat de huiszoekingen nietig zijn
omdat ze in het bijzijn van een medeverdachte zijn uitgevoerd; 3. dat de overige
huiszoekingen werden verricht buiten de
tegenwoordigheid van de beklaagden, die
immers in voorlopige hechtenis waren
en die weigerden de gevangenis te vedaten en bij de ondervragingen te antwoorden; dat zij hebben plaatsgehad in het
bijzijn van onbevooroordeelde en geloof(1) Cass., 26 sept. 1966 (Bull. en Pas., 1967, I,
89).
(2) Cass., 27 - maa rt 1985, A.R. nr. 4081
(A.C., 1984-85, nr. · 456), en cone!. adv.-gen.
Janssens de Bisthoven in BulL en Pas., 1985, I,
nr. 456.
··
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waardige getuigen die de regelmatigheid
ervan bevestigden,

terwijl, eerste onderdeel, de onderzoeksrechter een algemeen recht van
huiszoeking heeft; hij een huiszoeking
kan verrichten of gelasten niet alleen in
de waning van de verdachte, maar ook
in alle andere plaatsen waar hij vermoedt dat er voorwerpen verborgen worden gehouden die zouden kunnen dienen
om de waarheid aan de dag te brengen;
de onderzoeksrechter, bij een eenvoudig
bevel opdracht tot huiszoeking kan geven aan een officier van gerechtelijke
politie of aan een hulpofficier van de
procureur des Konings; die opdracht de
naam en de hoedanigheid van de opdrachtgever moet vermelden, gedagtekend en ondertekend moet zijn door de
overheid van wie zij uitgaat, opgave
moet doen van de naam en h et adres
van de persoon bij wie de huiszoeking
moet plaatshebben en melding moet rnaken van het misdrijf dat tot de huiszoeking aanleiding geeft; de onderzoeksrechter ten deze bij beschikking van 15
januari 1986 een huiszoeking heeft bevolen bij de eisers Meersman en Depypere,
rue Belle-Vue nr. 4, flat nr. 10; uit het
proces-verbaal van 15 januari 1986 moet
worden afgeleid dat ingevolge de bovengenoemde beschikking een huiszoeking
is geschied in Belle-Vue nr. 4, flat nr. 10,
Mont a Leux nrs. 30-32; de eisers daaruit
afleiden dat de in Belle-Vue nr. 4, flat 10,
gedane huiszoeking uitgezonderd, alle
overige huiszoekingen zijn verricht zonder bevel en zonder hun instemming en
derhalve van nul en generlei waarde
zijn;
tweede onderdeel, de huiszoekingen
hebben plaatsgevonden buiten de tegenwoordigheid van de eisers; artikel 39 van
het Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat de huiszoeking in de waning van de
beklaagde geschiedt in zijn aanwezigheid; zulks ten deze niet het geval is geweest, ofschoon de eisers ter beschikking van de verbalisanten waren, namelijk in de gevangenis; het hof van beroep
heeft vermeld dat de beklaagden in voorlopige hechtenis waren en dat zij weigerden de gevangenis te verlaten en bij de
ondervraging te antwoorden; uit de omstandigheid dat de eisers aanvankelijk
weigerden te antwoorden bij de ondervraging niet kan worden afgeleid dat zij
weigerden de gevangenis te verlaten om
tegenwoordig te zijn bij de huiszoekingen in hun waning : zij daartoe geen enkele uitnodiging hebben ontvangen;
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derde onderdeel, de huiszoekingen zijn
geschied in aanwezigheid van een medebeklaagde, Antonio Tommasi; het beginsel volgens hetwelk het voorbereidend
onderzoek geheim is de onderzoeksrechter, die een onderzoek verricht naar valsheid in geschriften gepleegd met het oogmerk de inkomstenbelasting en de belasting over de toegevoegde waarde te
ontduiken en naar overtredingen van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en het Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, niet verhindert
een verdachte te ondervragen en een
huiszoeking te verrichten in aanwezigheid van ambtenaren van het Ministerie
van FinancHln; het in die gevallen gaat
om complexe en ingewikkelde misdrijven waarin de tegenwoordigheid van een
deskundige terzake kan vereist zijn;
zulks ten deze niet het geval is; de aanwezigheid van een medebeklaagde niet
kan gelijkgesteld worden met die van
een deskundige in fiscale of economische
zaken; de aanwezigheid van een medebeklaagde bij een huiszoeking der halve in
strijd is met het geheim karakter van
het voorbereidend onderzoek; het hof
van beroep derhalve, door te beslissen
dat alle huiszoekingen gedekt zijn door
een bevel van de onderzoeksrechter of
door de toestemming van de bewoner, en
dat het recht van verdediging geenszins
is miskend door de aanwezigheid van
een medebeklaagde bij de huiszoekingen, de in dat middel vermelde wetsbepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat het middel niet
duidelijk aangeeft waarom artikel
97 van de Grondwet is geschonden;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, het
middel de reden niet aangeeft waarom de eisers uit het proces-verbaal
van 15 januari 1986 afleiden dat met
uitzondering van de huiszoeking << in
de Belle-Vue nr. 4, flat 10 >>, de huiszoekingen gebeurd zijn zonder bevel
en zonder hun toestemming;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest duidelijk de data aangeeft
van de beschikkingen van de onderzoeksrechter waarin die huiszoekingen worden gelast en de stukken
van het dossier vermeldt waarmee

die beschikkingen overeenstemmen;
dat de miskenning van de bewijskracht van die stukken niet is aangevoerd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtsvorm
waarvan het verzuim door de eisers
wordt aangeklaagd niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid
en dat uit de niet-vervulling ervan
geen enkele onwettigheid voortvloeit;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een huiszoeking
is verricht in het bijzijn van een medeverdachte geen miskenning van
het geheim karakter van het voorbereidend onderzoek of van het recht
van verdediging van de eisers kan
worden afgeleid;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
8 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. J. Scheers,
Brussel.
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DEBATTEN DE.

VERPLICHTING -

VOORWAAR-

2° HOGER BEROEP KEN - GEVOLGEN - BEGRIP.

BURGERLIJKE ZADEVOLUTIEVE KRACHT

1' De rechter behoeft de heropening van

de debatten niet te bevelen, wanneer
hij de gehele of gedeeltelijke afwijzing
van de vordering laat steunen op feitelijke omstandigheden die aan zijn oardee] z1jn onderworpen (1). (Art. 774
Ger.W.)
2' Door het hager beroep gaat het ge-

schil op de appelrechters over met alle
feitelijke en juridische vragen die
daarmee samenhangen (2). (Art. 1068
Ger.W.)

(VAILLANT T. " GARDNER DENVER WESTERN
HEMISPHERE COMPA!'i"Y" VENNOOTSCHAP NAAR
HET RECHT VAN DE STAAT DELAWARE [U.S.A.])
ARREST

(A.R. nr. 5854)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1986 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 774, inzonderheid tweede lid van
het Gerechtelijk Wetboek, misker:ning
van het beschikkingsbeginsel volgens
hetwelk de partijen de perken van het
geschil bepalen, en inzonderheid de perken van het hager beroep aangeven, en
van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging en, voor zoveel nodig, schending van de artikelen 780, 807,
1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat « (verweerster) bij aanvullende conclusie, neergelegd ter griffie
op 20 juni 1986, (... ) voor de eerste maal
vordert dat de vordering van (eiser) verjaard wordt verklaard voor zover zij betrekking heeft op lonen verschuldigd
(1) Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 7248
(A.C., 1984-85, nr. 490), 31 jan. 1986, A.R.
nrs. 4729 en 4892 (A.C., 1985-86, nr. 343) met
cone!. proc.-gen. Krings.
(2) Cass., 20 dec. 1984,
(A.C., 1984-85, nr. 257).

A.R.

nr.

7186
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over periodes v66r maart 1979 (p. 3, 4' en
5' lid); dat zij zich hierbij uitdrukkelijk
beroept op artikel 15 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten "• en na deze wetsbepaling te
hebben aangehaald, stelt dat « het principaal hoger beroep op dit punt gegrond
wordt verklaard door het (arbeids)hof ,,
dat de beslissing van de eerste rechter:
volgens welke de vordering niet verjaard
was gelet op de omstandigheid dat het
niet betalen van voldoende loon een
voortdurend of voortgezet misdrijf uitmaakt, niet kan worden bijgetreden, en
d_at, ." nu het hier gaat om losstaande, penodleke want maandelijkse betalingen
en de werkgever precies vanaf 1 mei
1979 een weddeverhoging van 9.426
frank toekende en een jaar later van
6.502 frank, afgezien van nog latere verhogingen, hier geen sprake (kan) zijn
van voortdurend of voortgezet misdrijf
daar de werkgever door die handelingen
zijn delictueel gedrag, al was het maar
voor een tijd, werkelijk heeft opgeheven
en zich met de Belgische wet in regel
heeft gesteld >>; het arbeidshof aldus eisers aanspraken op achterstallig loon en
op vakantiegeld voor de periode v66r
maart 1979 afwijst, en ook zijn vraag tot
verhoging van het basisloon voor de berekening van de aanvullende opzeggingsvergoeding afwijst,

terwijl de eerste rechter in zijn vonnis
van 21 februari 1985 weliswaar stelde dat
« de vordering niet verjaard (is) gelet op
het strafrechtelijk karakter van niet-uitbetalen van (voldoende) loon en wel van
voortd~rend of voor(t)gezet misdrijf >>,
doch mt geen enkel stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat verweerster tegen de afwijzing van de exceptie
van verjaring, op die gronden, is opgekomen; verweerster weliswaar, zoals door
het arbeidshof vastgesteld, in haar aanvullende conclusie in hager beroep verwees naar artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, doch dit
enkel deed om reden dat de C.A.O.'s van
12 februari 1971 en 24 januari 1974 betreffende de indexatie van lonen, gesloten in het paritair comite voor de metaal-, machine- en electrische bouw, niet
bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard, zodat de eventuele inbreuk op de bepalingen van deze
C.A.O.'s niet strafrechtelijk beteugeld
werd en de beginselen van artikel 15 van
de Arbeidsovereenkomstenwet toepasselijk werden; het arbeidshof evenwel expliciet deze hypothese (toepassing van
bedoelde C.A.O.'s afgesloten in het be-
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paalde paritair comite) verwerpt op
grand dat verweersters activiteit ressorteerde onder de bevoegdheid van het
Aanvullend Nationaal Paritair Comite
voor Bedienden; de afwijzing van een
deel van eisers vordering op grand van
de omstandigheid dat geen voortgezet of
voortdurend misdrijf voorhanden was
(zodat geen beroep kon gedaan worden
op de beginselen van artikelen 26 en volgende van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering), bijgevolg
een exceptie van verjaring uitmaakte die
niet door partijen voor het arbeidshof
was ingeroepen; artikel 774, tvveede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek de rechter,
die een vordering geheel of gedeeltelijk
wenst af te wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen, oplegt vooraf de debatten te heropenen; evenmin de devolutieve kracht van het hoger beroep de
appelrechters toelaat, bij gebrek aan kritiek vanwege de appellante tegen de beslissing van de eerste rechter volgens
welke een voortdurend of voortgezet misdrijf voorhanden was, deze beslissing te
hervormen; het arbeidshof derhalve, door
eisers vordering tot het verkrijgen van
loonachterstallen, vakantiegeld en een
hogere aanvullende opzeggingsvergoeding af te wijzen wegens verjaring, wat
de periode v66r maart 1979 betreft, en
dit op de hager genoemde gronden, zonder de debatten te heropenen en door aldus de partijen de kans niet te geven
over dit rechtspunt te debatteren, niet aileen het voorschrift van artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
miskent, doch tevens een geschil beslecht dat niet was opgeworpen tussen
partijen (miskenning van het beschikkingsbeginsel, van het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van de verdediging, en, voor zoveel nodig, schending
van de artikelen 780, 807 en 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek), althans voor zover het arbeidshof zou gesteld hebben
dat bedoelde exceptie van verjaring
reeds door verweerster was aangevoerd,
de bewijskracht van verweersters conclusies en verzoekschrift tot hoger beroep
miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

voortdurend of voortgezet misdrijf >> volgde;
Overwegende
dat verweerster
voor het arbeidshof die exceptie opnieuw bij conclusie aanvoerde; dat
zij ter staving daarvan betoogde dat
de collectieve arbeidsovereenkomsten die, naar zij beweerde, ter zake
van toepassing waren, niet algemeen verbindend waren verklaard,
zodat het niet nakomen ervan geen
misdrijf opleverde;
Overwegende dat dat het arrest
die stelling niet aanneemt doch niettemin << het principaal hoger beroep >> van verweerster << op dit
punt >> toewijst, op grond dat verweerster, door het toekennen van
bepaalde loonsverhogingen, haar
<< delictueel gedrag, al was het maar
voor een tijd, werkelijk heeft opgeheven >>, zodat << hier geen sprake
kan zijn van voortdurend of voortgezet misdrijf >>;
Overwegende dat de appelrechter
aldus de gedeeltelijke afwijzing van
de vordering niet gronden op een
exceptie die voor hen niet was aangevoerd, maar op feitelijke omstandigheden die aan hun oordeel waren
onderworpen;
Overwegende, voor het overige,
dat het middel niet opkomt tegen
het arrest in zoverre dit beslist dat
hoger beroep tegen de beslissing,
waarbij voormelde exceptie verworpen werd, bij het arbeidshof aanhangig was;
Dat door het hoger beroep het geschil op de appelrechters overgaat
met al de feitelijke en juridische
vragen die daarmee samenhangen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat de eerste rechter de door verweerster opgeworpen
exceptie, dat eisers vordering voor
een deel verjaard was, verwierp op
grond dat die vordering uit een

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

«

11 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Butzler en Simont.
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WERKLOOSHEID -

GERECHT!GDEN OP
WERKLOOSHEIDSU!TKERING - REFERENTIEPERIODE - VERLENGING - WERKNEMER DIE
EEN ZELFSTANDIG BEROEP U!TOEFENT.

De verlenging van de referentieperiode
gedurende welke de werlmemer het
vereiste aantal arbeidsdagen in aanmerking moet lwnnen doen nemen om
op werkloosheidsuitkering gerechtigd
te zijn, vindt geen toepassing op de
werknemer die een zeHstandig beroep
begint uit te oefenen op het ogenblik
dat h~j werkloos is (1). (Art. 118, vijfde
lid, Werkloosheidsbesluit, gew. K.B. 12
april 1983.) (2).

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZ!ENING
T. B!JTEBIER)
ARREST

(A.R. nr. 5857)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1986
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 118, vijfde lid, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
de arbeidsvoorziening en werkloosheid,
gewijzigd door het koninklijk besluit van
12 april 1983 v66r de vervanging ervan
bij koninklijk besluit van 13 juli 1984, en
97 van de Grondwet,
(1) Cass., 10 feb. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 370).

A.R.

nr.

4979

(2) Thans art. 118, derde lid, 3", Werkloosheidsbesluit, gewijzigd K.B. 13 juli 1984.
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doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster « op 1 februari
1978 aan haar werkloosheid een einde
stelde om een beroep als zelfstandige uit
te oefenen; dat zij vanaf 20 januari 1984
opnieuw op werkloosheidsuitkeringen
aanspraak maakt hetgeen haar door (eiseres) geweigerd werd bij voornoemde
beslissing van 12 februari 1984 », beslist
dat verweerster « toelaatbaar (tot het
recht op werkloosheidsuitkeringen) dient
verklaard op grond van artikel 118 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 vanaf 20 januari 1984 >>,
terwijl artikel 118, vijfde lid, van het
koninklijk besluit van 20 december 1963,
als gewijzigd door het koninklijk besluit
van 12 april 1983 en zeals geciteerd en
toegepast door het arrest, als volgt luidt :
« De in het eerste lid bedoelde referteperiode (aantal arbeidsdagen nodig om gerechtigd te zijn op werkloosheidsuitkeringen) wordt verlengd met het aantal
dagen dat begrepen is in de periode van
de onderbreking van de arbeid in loondienst om een zelfstandig beroep uit te
oefenen. De periode mag niet minder bedragen dan zes maanden en de verlenging van de referteperiode niet meer dan
zes jaar te rekenen vanaf de verandering
van activiteit >>; aldus, luidens deze bepaling, de verlenging van de bedoelde referentieperiode enkel toepasselijk is bij onderbreking van arbeid in loondienst om
een zelfstandig beroep uit te oefenen; het
arrest derhalve, door ofschoon het zelf
vaststelt dat verweerster geen arbeid in
loondienst doch haar werkloosheid onderbrak om een zelfstandig beroep uit te
oefenen, niettemin verweerster, op grand
van artikel 118, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
toelaatbaar te verklaren tot werkloosheidsuitkering vanaf 20 januari 1984, de
in dit middel vermelde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat, luidens het
toenmalige en door het arrest toegepaste vijfde lid van artikel 118 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963, de in het eerste lid bedoelde referentieperiode mag worden
verlengd met het aantal dagen tijdens welke de werknemer zijn arbeid in loondienst heeft onderbroken om een zelfstandig beroep uit te
oefenen, en deze periode niet minder mag bedragen dan zes maanden
en niet meer dan zes jaar te reke-
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nen vanaf de verandering van activiteit;
Dat deze bepaling, nu zij ervan
uitgaat dat de arbeid in loondienst
wordt onderbroken en zij de verandering van activiteit in aanmerking
neemt, alleen toepassing vindt op
werknemers die niet werkloos zijn
wanneer zij met de uitoefening van
het zelfstandig beroep beginnen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster werkloos was
toen zij op 1 februari 1978 een zelfstandige bedrijvigheid begon, doch
niettemin beslist dat artikel 118,
vijfde lid, op verweerster toepassing
vindt;
Dat het arrest zodoende die bepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat verweerster gerechtigd is op
werkloosheidsuitkering op grond
van artikel 118 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
11 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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DIGER INDIRECT COM!\IIISSIELOON VOORWAARDEN
VOORLEGGEN VAN EEN
BESTELBON.

Het recht van de handelsvertegenwoordiger op indirect commissieloon mag
contractueel njet afhankelijk worden
gemaakt van de voorwaarde dat de
handelsvertegenwoordiger voor de zonder zijn tussenkomst gesloten verkopen een bestelbon kan voorleggen (1).
(Art. 93 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(VAN GRIJSPERRE T. STEENBAKKERIJ DESIMPEL N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5867)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1987 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen
de voorziening opgeroepen en hieruit afgeleid dat het arrest een beslissing alvorens recht te doen is
waartegen, in strijd met artikel 1077
van het Gerechtelijk Wetboek, cassatieberoep wordt ingesteld v66r de
eindbeslissing :
Overwegende dat het arrest, anders dan de eerste rechter, in zijn
redengeving en dispositief beslist,
voor de berekening van het commissieloon waarop eiser aanspraak
maakt, « de zakencijfers te weren
betreffende » ( .•. ) « de verkopen
waarvoor de handelsvertegenwoordiger (eiser) geen bestelbon kan
voorleggen »; dat het op dat punt de
stelling van verweerster bijvalt;
Dat het arrest in zijn redengeving
voorts zegt dat de door de eerste
rechter genomen aanvullende onderzoeksmaatregel « gedeeltelijk » bevestigd wordt « mits een aanvulling
van de opdracht van de deskundige », en in zijn beschikkende gedeelte beslist dat het beroepen vonnis
<< in die mate » bevestigd wordt dat
de aanvullende opdracht van de des(1) Zie Cass., 2 dec 1966 (A.C., 1967, 435), 6
april 1987, A.R nr 7712 (A.C., 1986-87, nr 465).
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kundige wordt gewijzigd in de zin
van zijn hierboven vermelde beslissing;
Dat het arrest derhalve een eindbeslissing bevat;
Overwegende dat de voorziening,
nu ze tegen die beslissing wordt ingesteld, onb.rankelijk is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf: schending van
de artikelen 6 en 93 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 97 van de Grondwet,
doordat de appelrechter tot precisering
van de aanvullende opdracht van de deskundige Behets, aangesteld door de eerste rechter, stelt « dat uit het gerealiseerd zakencijfer moeten worden geweerd de zakencijfers betreffende het
klienteel dat buiten de arbeidsovereenkomst werd gelaten, zijnde (... ) de verkopen waarvoor de handelsvertegenwoordiger geen bestelbon kan voorleggen >>, nu
de opdracht van eiser erin bestond « de
verkoop van de produkten en artikelen
Desimpel te verwezenlijken bij de uiteindelij ke verbruiker en dit door het opstellen van een bestelbon >>, na te hebben geoordeeld dat deze zienswijze overeenstemt met de door de partijen afgesloten
arbeidsovereenkomsten op 17 februari
1975 en 1 september 1979 (bedoeld wordt
de overeenkomst van 30 juli 1977) en ook
grotendeels met de bevindingen van de
eerste rechter, doch het arrest in afwijking van het bestreden vonnis stelt dat
de opmerkingen van eiser gemaakt in
zijn conclusie, neergelegd ter griffie op 9
september 1986, niet kunnen worden
aangehouden, daar zij in strijd zijn met
de genoemde afgesloten arbeidsovereenkomsten, om ten slotte het bestreden
vonnis te bevestigen onder de enkele
wijziging van de opdracht, aan de deskundige toevertrouwd,
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 93 van de Arbeidsovereenkomstenwet de handelsvertegenwoordiger die
een bij overeenkomst bepaalde clienteel
of sector alleen moet bezoeken, tijdens
de uitvoering van zijn overeenkomst
recht heeft op commissieloon voor de zaken die de werkgever zonder de tussenkomst van de handelsvertegenwoordiger
met die clienteel of in die sector sluit,
deze wetsbepaling de uitdrukking is van
een onweerlegbaar vermoeden dat de al-
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dus door de werkgever gerealiseerde zaken het resultaat zijn van de activiteit
van de handelsvertegenwoordiger bij die
clienteel of in die sector; van dit artikel
niet kan worden afgeweken, nu deze bepaling van imperatieve aard is en overeenkomstig artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet alle met de bepalingen
van deze wet en van haar uitvoeringsbepalingen strijdige bedingen nietig zijn,
voor zover zij ertoe strekken de rechten
van de werknemer in te korten of zijn
verplichtingen te verzwaren; de uitoefening van dit recht op een onrechtstreeks
commissieloon wellicht aan bepaalde modaliteiten kan worden onderworpen,
doch deze niet van aard mogen zijn elk
gevolg aan dit recht te ontzeggen; eiser
bij conclusie aanvoerde dat hem bij artikel 1 van de arbeidsovereenkomst van 17
februari 1975 de vertegenwoordiging
werd toevertrouwd van alle produkten
en artikelen, hem ter beschikking gesteld door verweerster, waarvan hij de
verkoop zou verwezenlijken bij de uiteindelijke verbruiker, en dit door het opstellen van een bestelbon, en hem bij artikel
2 de sector, omvattende alle gemeenten
en steden in de arrondissementen Roeselare, leper, Kortrijk en Oudenaarde,
evenals het gebied Moeskroen werd toegewezen; bij overeenkomst van 30 juli
1977 deze opdracht werd uitgebreid tot
de produkten van Eurogres, ter beschikking gesteld door verweerster, en de
sector tot het arrondissement Doornik;
eiser zich aldus kon beroepen op de bij
artikel 93 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde exclusiviteit; het vereisen van een bestelbon, zoals weerhouden
door de appelrechter, aan te brengen
door de handelsvertegenwoordiger om
aanspraak te kunnen maken op enig
commissieloon, strijdig is met het bij
voornoemd artikel bepaalde recht op onrechtstreeks commissieloon en dit artikel
buiten werking stelt, nu uit de aard zelf
der zaken, afgesloten zonder tussenkomst van de handelsvertegenwoordiger,
volgt dat het laatstgenoemde onmogelijk
is desbetreffend een bestelbon voor te
leggen; deze voorwaarden dan ook als
onbestaande moet worden aangezien nu
het recht op onrechtstreeks commissieloon bestaat, afgezien van de wijze waarop de bestellingen en leveringen zijn geschied; de aangevochten overweging een
definitief karakter heeft, nu reeds gedeeltelijk uitspraak wordt gedaan over
de samenstelling van het achterstallig
commissieloon, waarop eiser vermag
aanspraak te maken; zodat het arbeidshof niet wettig heeft kunnen beslissen
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dat de door eiser bij conclusie ontwikkelde opmerkingen met betrekking tot het
imperatief karakter van artikel 93 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, houdende
het recht op onrechtstreeks commissieloon, niet konden worden weerhouden,
nu zij strijdig waren met de arbeidsovereenkomsten, waarin de voorlegging van
een bestelbon werd vereist (schending
van de artikelen 6 en 93 van de wet van
3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten), minstens zijn beslissing desbetreffend niet regelmatig motiveert (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, met
de considerans « Ook dient opgemerkt dat de opmerkingen van de
(eiser), gemaakt in conclusies neergelegd ter griffie op 9 september
1986, niet kunnen aangehouden worden, daar zij in strijd zijn met de
hoger genoemde afgesloten arbeidsovereenkomsten », mede beslist dat
eiser geen aanspraak kan maken op
het indirecte commissieloon bedoeld
in artikel 93 van de Arbeidsovereenkomstenwet, omdat de gesloten arbeidsovereenkomsten hem enkel
commissieloon toekennen voor verkopen waarvoor hij een bestelbon
kan voorleggen;
Overwegende dat artikel 93 van
de Arbeidsovereenkomstenwet aan
de handelsvertegenwoordiger die
een bepaalde clienteel of sector aileen moet bezoeken, recht geeft op
commissieloon voor zaken die zijn
werkgever zonder zijn tussenkomst
met die clienteel of in die sector
sluit; dat, zo het recht op het bedoelde indirecte commissieloon contractueel aan enige voorwaarde kan
worden onderworpen, zodanige voorwaarde geen vereiste mag inhouden
dat de dwingendrechtelijke bepaling
van artikel 93 haar uitwerking ontneemt, zoals het vereiste dat de vertegenwoordiger een bestelbon moet
overleggen ook voor zaken waarin
hij niet is tussengekomen;
Overwegende dat het arrest derhalve de beslissing dat eiser geen
aanspraak heeft op commissieloon
voor de zaken die zijn werkgever,
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verweerster, buiten zijn tussenkomst rechtstreeks sluit met de
clienteel in de sector die eiser alleen
moest bezoeken, niet naar recht verantwoordt door de enkele redengeving dat de tussen partijen gesloten
arbeidsovereenkomsten
inhouden
dat eiser enkel recht heeft op commissieloon voor de verkopen waarvoor hij een bestelbon kan voorleggen;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de kosten en beslist dat het beroepen vonnis op
« het punt twee van het beschikkend gedeelte (voorlaatste bladzijde)
na de laatste zin, dient aangevuld »
met de woorden << en ten slotte de
verkopen waarvoor eiser Van Grijsperre Willy geen bestelbon kan
voorleggen », in zoverre die beslissing betrekking heeft op het commissieloon bedoeld in artikel 93 van
de Arbeidsovereenkomstenwet; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
11 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen A.ndersluidende conclusie (2) van de h.
Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Butzler en De Gryse.

1-----------------(2) Het openbaar ministerie was van mening
dat het bestreden arrest, dat de opdracht van
de door de arbeidsrechtbank aangestelde deskundige aanvulde, geen uitspraak over eisers
recht op onrechtstreeks commissieloon deed
en dus geen eindbeslissing bevatte, zodat de
voorz1ening niet ontvankelijk was.
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1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN FAILLISSEMENT - VONNIS TER ZAKE VAN
FAILLISSEMENT.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING
VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSElVIENT
HOGER BEROEP - TERMIJN.

3° FAILLISSEMENT,

FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING -

ART. 465, EERSTE LID, KH. - VONNIS TER ZAKE VAN FAILLISSEMENT- BEGRIP.

1o en 2o De termijn om hager beroep in
te stellen tegen een vonnis gewezen
ter zake van faillissement bedraagt
vijftien dagen, te rekenen van de betekening ervan (1). (Art. 465 Kh. [wet 18
april 1851].)
3° Onder " ieder vonnis ter zake van fail-

lissement », in de zin van art. 465, eerste lid, Kh., moet met name worden
verstaan ieder vonnis dat uitspraak
doet over rechtsvorderingen en betwistingen die rechtstreeks uit een faillissement voortvloeien en waarvan de gegevens voor de oplossing in het bijzonder recht inzake het stelsel van het
faillissement te vinden zijn.
4° Een vonnis dat uitspraak doet over

een op art. 448 Kh. gegronde rechtsvordering is een vonnis ter zake van
faillissement, in de zin van art. 465
van dat wetboek.
5° Art. 448 Kh. vormt een toepassing van

4° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR
PERSONEN EN GOEDEREN - ART. 448 KH. VORDERING GEGROND OP DAT ARTIKEL VONNIS DAT UITSPRAAK DOET OVER DE VORDERING
VONNIS GEWEZEN TER ZAKE VAN
F AILLISSEMENT.

5° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR
PERSONEN EN GOEDEREN - HANDELINGEN
OF BETALINGEN MET BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE SCHULDEISERS VERRICHT NIETIGHEID - ART: 448 KH. - DRAAGWIJDTE.

6° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING CURATOR - BEVOEGDHEDEN - ART. 448 KH.
- RECHTSVORDERING GEGROND OP DAT ARTIKEL - AARD VAN DE RECHTSVORDERING
- UITOEFENING ERVAN

7° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR
PERSONEN EN GOEDEREN - HANDELINGEN
OF BETALINGEN MET BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE SCHULDEISERS VERRICHTNIETIGHEID - ART 448 KH - RECHTSVORDE
RING GEGROND OP DAT ARTIKEL - GEVOLGEN

art. 1167 B. W:, inzake de pauliaanse
rechtsvordering, op de faillissementen,
met dit gevolg dat het, ten grande,
geen andere draagwijdte dan dit art.
1167 heeft en dat het slechts tot nietigheid van een handeling kan leiden, als
die handeling naar burgerlijk recht
nietig is; het stelsel van dat art. 448 is
evenwel aan eigen regels onderworpen
die betrekking hebben op het faillissement (2).
6° De bij art. 448 Kh. ingevoerde rechts-

vordering is altijd een collectieve
rechtsvordering, die enkel door de curator in het belang van de gezamenlijke schuldeisers kan worden uitgeoefend (3).
7o De rechtsvordering ingevoerd bij art.
448 Kh. komt ten goede aan aile schuldeisers van de gefailleerde, oak aan degenen waarvan de rechten na de bedrieglijke handeling zouden zijn ontstaan, in tegenstelling tot de gemeenrechtelijke pauliaanse rechtsvordering
die, in de regel, enkel de schuldeiser
die ze instelt ten goede komt (4). (Art.
1167 B.W.)
(1) Cass.,

19 maart 1987, A.R.

nr.

7580

(A.C., 1986-87, nr 430); zie cone!. adv.-gen. Velu bij Cass., 25 mei 1978 in Bull. en Pas., 1978,
I, 1090.
(2) (3) en (4) Zie Cass., 1 jum 1876 en de
concl
van proc -gen
Faider (Bull. en
(Zie vervolg nota volgende biz.)
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(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.
T. MR. PAUQUAY Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7756)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 448, 465 van boek III van het
Wetboek van Koophandel, als vervangen
bij de wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, en, voor zover nodig, 1167 van het
Burgerlijk Wetboek, 574, 2", en 1051 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat het beroepen vonnis van 13
oktober 1981 van de Rechtbank van
Koophandel te Luik op 9 maart 1982 aan
eiseres was betekend, en dat zij op 31
maart 1982 tegen dat vonnis hoger beroep had ingesteld, en dat eiseres kritiek
oefende op het beroepen vonnis in zoverre het de vordering van de curator over
het faillissement van de N.V. « Carrieres
du Hoyoux >> heeft ingewilligd op grond
van artikel 448 van de Faillissementswet,
zegt dat het hoger beroep van eiseres op
grand van artikel 465 van dezelfde wet te
laat is ingesteld, op grond : dat die wetsbepaling moet worden uitgelegd in het
licht van artikel 574, 2", van het Gerechtelijk Wetboek dat de bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel omschrijft,
dat de pauliaanse rechtsvordering van
artikel 448 van de Faillissementswet tot
de bevoegdheid van die rechtbank behoort, « dat hoewel dit artikel 448 inderdaad het algemeen beginsel van artikel
1167 van het Burgerlijk Wetboek toepast
op de faillissementen, toch dient te worden vastgesteld dat het lot van de pauliaanse rechtsvordering in geval van faillissement inzonderheid door die bepaling
van het Wetboek van Koophandel wordt
geregeld en dat beide stelsels op ten
minste drie essentiele punten verschillen: 1" krachtens artikel 448 kan de pauliaanse rechtsvordering uitsluitend door
de curator worden ingesteld; 2" in geval
van faillissement heeft die rechtsvorde(Vervolg nota van vorige biz.)
Pas., 1876, I, 291); 9 jan. 1890 (ibid., 1890, I, 59),
redenen; 9 juli 1953 (A.C., 1953, I, 908) en 15
maart 1985, A.R. nr. 4440 (A.C., 1984-85,
nr 429).
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ring een ruimere uitwerking: ze komt
ten goede aan aile schuldeisers aangezien de boedel niet mag worden verdeeld
(... ); 3" in het geval van artikel 448 moet,
voor de handelingen onder bezwarende
titel, worden aangetoond dat de derde te
kwader trouw was - medeplichtige -,
en volstaat het niet aan te tonen dat hij
zonder meer op de hoogte was van de zaken van de gefailleerde; ( ... ) dat niet is
vereist dat het faillissementsrecht de
oplossing geeft voor aile punten van het
geschil opdat de rechtbank van koophandel krachtens artikel 574, 2", van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd zou zijn (... );
dat de rechtsvordering die krachtens artikel 448 van het Wetboek van Koophandel aileen door de curator kan worden
ingesteld een rechtsvordering is die
" rechtstreeks volgt uit het faillissement "
en waarvan verschillende belangrijke
elementen voor de oplossing te vinden
zijn in het bijzonder recht inzake het
stelsel van het faillissement >>; dat derhalve het beroepen vonnis, dat uitspraak
heeft gedaan op grond van die wetsbepaling, een beslissing was « ter zake van
faillissement ,, in de zin van artikel 465
van de Faillissementswet, zodat het hager beroep binnen de speciale termijn
van vijftien dagen en niet binnen de gewone termijn van een maand had moeten worden ingesteld,
terwijl, enerzijds, de vonnissen ter zake van faillissement bedoeld bij artikel
465 van de Faillissementswet uitsluitend
vonnissen zijn die uitspraak doen over
geschillen die uit het faillissement voor.tvloeien met uitsluiting van degene d1e
geschilien beslechten die, hoewel zij tijdens het faillissement zijn ontstaan en
de gezamenlijke schuldeisers betreffen,
een oorzaak hebben die niets te maken
heeft met de faillissementswetgeving of
met de staat van faillissement en buiten
het faillissement kunnen ontstaan; anderzijds, artikel 448 van de Faillissementswet !outer een toepassing is van
artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek,
zodat de rechtsvordering tot niet-tegenwerpelijkverklaring die de curator op
grond van vermeld artikel 448 in naam
van de gezamenlijke schuldeisers heeft
ingesteld, niet is gegrond op een specifieke bepaling uit de faillissementswetgeving en een geschil doet ontstaan dat
zelfs bij ontstentenis van een faillissement kan rijzen; daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat het beroepen
vonnis ter zake van faillissement was gewezen in de zin van artikel 465 van de
Faillis~ementswet, op grond dat het is
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gewezen op basis van artikel 448 van dezelfde wet, dat geen loutere toepassing
van artikel 1167 van het Burgerlijk Wethoek zou zijn, 1o de aard van de rechtsvordering tot niet-tegenwerpelijkverklaring, bepaald bij artikel 448 van de
Faillissementswet, miskent (schending
van genoemd artikel 448 en van artikel
1167 van het Burgerlijk Wetboek); 2° derhalve op onwettige wijze toepassing
maakt van artikel 465 van de Faillissementswet (schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van artikel 465 van de Faillissementswet):

Overwegende dat artikel 465, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, hoek III, bepaalt dat de gewone termijn om hoger beroep in te
stellen tegen ieder vonnis dat ter zake van faillissement wordt gewezen
vijftien dagen bedraagt, te rekenen
van de betekening; dat onder « ieder
vonnis ter zake van faillissement »
in de zin van die WPtsbepaling, met
name moet worden verstaan ieder
vonnis dat uitspraak doet over
rechtsvorder ingen en betwistingen
die rechtstreeks uit een faillissement voortvloeien en waarvan de
gegevens voor de oplossing in het
bijzonder recht inzake het stelsel
van het faillissement te vinden zijn;
Overwegende dat artikel 448 van
hetzelfde wetboek weliswaar een
toepassing van artikel 1167 van het
Burgerlijk Wetboek inzake de pauliaanse rechtsvordering op de faillissementen inhoudt, met dit gevolg
dat het, ten gronde, geen andere
draagwijdte dan dit artikel 1167
heeft en dat het slechts tot nietigheid van een handeling kan leiden
als die handeling in het burgerlijk
recht nietig is; dat het stelsel van
dat artikel 448 evenwel aan eigen
regels is onderworpen, die betrekking hebben op het faillissement, in
zoverre, enerzijds, de bij die bepaling ingevoerde rechtsvordering altijd een collectieve rechtsvordering
is die enkel door de curator, in het
belang van de gezamenlijke schuldeisers, kan worden uitgeoefend, en,
anderzijds, zij aan alle schuldeisers
van de gefailleerde ten goede komt,
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ook aan degenen waarvan de rechten na de bedrieglijke handeling
zouden zijn ontstaan, terwijl de gemeenrechtelijke pauliaanse rechtsvordering in de regel enkel de
schuldeiser die ze instelt ten goede
komt;
Dat daaruit volgt dat het hof van
beroep, door de beroepen beslissing,
die de op artikel 448 van het Wetboek van Koophandel gegronde
rechtsvordering van verweerder had
aangenomen, te beschouwen als
« een ter zake van faillissement gewezen vonnis '' in de zin van artikel
465 van dat wetboek, zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 januari 1988 - 1c kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.
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1° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN EINDVONNIS - ONDERSCHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN
- EI NDVONNIS - GEZAG VAN GEWIJSDE ONDERSCHEID

1o en 2o Een rechter steunt niet op het
gezag van gewijsde van een vroegere
rechterlijke beslissing, wanneer hij
oordeelt dat over het hem voorgelegde
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geschil reeds definitief uitspraak is gedaan, namelijk door een beslissing
waarbij de rechter zijn rechtsmacht
over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend (1). (Artt. 19 en 23 tot 28
Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. ENTREPRISES GENERALES DE TRAVAUX
PUBLICS ET PRIVES MORLEGHEM ET CIE
P.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7816)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 23, 27 van het Gerechtelijk Wethoek, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, bij de uitspraak over verweersters rechtsvordering strekkende tot vergoeding van de
schade ten gevolge van de door eiser bevolen stopzetting van het werk, tot verdere behandeling van de zaak na een
eerste arrest van 5 november 1985, dat
" het beroepen vonnis had bevestigd in
zoverre het de oorspronkelijke rechtsvordering ontvankelijk en in beginsel gegrond heeft verklaard betreffende de
hoofdsom van 4.335.026 frank; de uitspraak over het overige heeft aangehouden, en dienaangaande de heropening
van de debatten heeft bevolen om (verweerster) de gelegenheid te schenken
haar berekening van de met toepassing
van artikel 15 van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 gevorderde rente te preciseren ''• in het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan verweerster « een bedrag te betalen van
9.012.899 frank, vastgesteld op 5 november 1985, te vermeerderen met de rente
tegen 13 % per jaar op 8.815.103 frank,
tot de dag van de volledige betaling, en
dit alles met aftrek van het bedrag van
4.335.026 frank waarvoor het hof reeds
eerder een titel heeft gegeven "• waarbij
aldus de rente wordt toegekend die is bepaald bij artikel 15, D, van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische
(1) Cass., 18 jum 1987, A.R. nr. 7614
(A.C., 1986-87, nr 638), en 23 nov 1987, A.R.
nr 7688, supra, nr 176
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contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, en het middel verwerpt uit eisers conclusie ten
betoge dat « artikel 15, D, (van genoemd
ministerieel besluit) enkel de bij overeenkomst vastgelegde vergoeding beoogt
van schade ten gevolge van (achterstalli. ge) betaling van de prijs, met uitsluiting
van de schade ten gevolge van de abnermale onderbreking van het werk; (... ) het
hof (van beroep) dus het juiste bedrag
van de vergoeding moet bepalen zonder
rekening te houden met artikel 15, D,
dat ten deze niet van toepassing is », op
grond : dat « het arrest van 5 november
1985, nu daarin het probleem van de rente wordt behandeld na de hoofdvordering, niet hoefde te antwoorden op enig
bijzonder argument dat (eiser) aanvoert
tegen het verschuldigd zijn van de rente;
dat genoemd arrest, in een dergelijke
context, enkel nagaat of de juridische
voorwaarden voor de kapitalisatie van de
rente zijn vervuld (blz. 4) en vaststelt of
de op 2 februari 1983 ter griffie van dit
hof neergelegde conclusie die uitwerking
kan hebben; dat in genoemd arrest, met
betrekking tot de rente, definitief is geoordeeld dat zij met toepassing van genoemd artikel 15 verschuldigd is, nu
(verweerster) enkel wordt verzocht, zowel in de motieven als in het beschikkende gedeelte, haar berekening te preciseren; dat in de redenen immers de
volgende bewoordingen voorkomen : zij
dient haar huidige aanspraken te preciseren rekening houdend met hetgeen artikel 15 voorschrijft, de berekening in de
conclusie is niet precies genoeg, en in
het beschikkende gedeelte : beveelt de
heropening van de debatten, zodat (verweerster) haar berekening van de rente
die zij met toepassing van artikel 15 van
het ministerieel besluit van 14 oktober
1964 vordert, kan preciseren; dat oordelen dat artikel 15 niet van toepassing is
op de berekening van de rente (... ) strijdig zou zijn met het gezag van gewijsde "•

terwijl, eerste onderdeel, verweerster
helemaal geen exceptie van het gezag
van gewijsde heeft opgeworpen, maar in
haar derde aanvullende conclusie heeft
betoogd dat, na het arrest van 5 november 1985, « het enige resterende probleem het bepalen (was) van de rentevoet en van de berekeningswijze van de
verschuldigde rente (blz. 3); de exceptie
van het gewijsde niet van openbare orde
is; daaruit volgt dat het hof van beroep
niet ambtshalve het gezag van gewijsde
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van het arrest van 5 november 1985 kon
aanvoeren om te beslissen dat de rente
verschuldigd was tegen de rentevoet bepaald bij artikel 15, D, van het ministerieel besluit van 15 oktober 1964 (scherrding van artikel 27 van het Gerechtelijk
Wetboek):

tweede onderdeel, het gezag van gewij sde enkel geldt voor hetgeen zeker en
noodzakelijk is geoordeeld; ten deze het
arrest van 5 november 1985 het in de
aanhef van het middel weergegeven beschikkende gedeelte, met betrekking tot
de heropening van de debatten, op de
volgende redenen deed steunen : « de
aanspraken (van verweerster) met betrekking tot de rente op dat bedrag en
tot de toepassing van artikel 1154 van
het Burgerlijk Wetboek dienen nog te
worden onderzocht; ingevolge de artikelen 32 en 746 van het Gerechtelijk Wethoek geldt de neerlegging van de conclusie ter griffie als betekening, dat wil
zeggen de afgifte van een afschrift van
de akte bij deurwaardersexploot; die akte kan gelijkstaan met de gerechtelijke
aanmaning, als vereist bij artikel 1154
van het Burgerlijk Wf'tboek, als in die
conclusie de schuldenaar speciaal wordt
geattendeerd op de kapitalisatie van de
rente; de op 2 februari 1983 ter griffie
van dit hof neergelegde conclusie kan
dus die uitwerking hebben; (verweerster)
vorderde in haar gedinginleidende dagvaarding rente die overeenkomstig artikel 15 van het algemeen bestek diende
berekend te worden; zij client haar huidige aanspraken te preciseren, rekening
houdend met hetgeen artikel 15 voorschrijft; de berekening in de conclusie
van 2 februari 1983 is niet precies genoeg »; het beroepen vonnis " (eiser) had
veroordeeld om aan (verweerster) het bedrag van 4.334.026 frank te betalen, vermeerderd met de rente tegen de rentevoet bepaald bij artikel 15 van het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964
en onder de daarin bepaalde voorwaarden »; het arrest van 5 november 1985,
door het beroepen vonnis enkel te bevestigen in zoverre het uitspraak had gedaan over de hoofdzaak en door zijn beslissing over het overige aan te houden,
waarbij het vaststelt dat verweerster
rente " vorderde » die moest worden berekend overeenkomstig artikel 15, D, van
het ministerieel besluit van 14 oktober
1964, en door haar te verzoeken haar
« aanspraken >> en haar " berekening van
de gevorderde rente >> te preciseren, rekening houdend met die betaling, niet
zeker heeft beslist dat die « vordering >>
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van rente tegen de rentevoet bepaald
bij artikel 15, D, van genoemd besluit
gegrond was; uit de bewoordingen van
dat arrest niet noodzakelijk en zeker
kan worden afgeleid dat de rente was
verschuldigd tegen de rentevoet bepaald
bij artikel 15, D, van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964; daaruit volgt
dat het arrest de bewijskracht van het
arrest van 5 november 1985 miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en/
of onwettige uitbreiding van het gezag
van gewijsde van het arrest van · 5 november 1985 tot een punt waarover dat
arrest niet zeker en noodzakelijk heeft
geoordeeld (schending van artikel 23 van
het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest van 5
november 1985 met name zegt « dat
(verweerster) in haar gedinginleidende dagvaarding " rente vorderde
die overeenkomstig artikel 15 van
het algemeen bestek diende te worden berekend "; dat zij haar huidige
aanspra ken moet preciseren, rekening houdend met hetgeen genoemd
artikel 15 voorschrijft; dat de berekening uit de conclusie van 2 februari 1983 niet precies genoeg is;
dat dienaangaande een heropening
van de debatten moet worden bevolen >>; dat het vervolgens, in zijn beschikkende gedeelte, die heropening
van de debatten beveelt « zodat (verweerster) haar berekening van de
met toepassing van artikel 15 van
het ministerieel besluit .van 14 oktober 1964 gevorderde rente kan preciseren >>;
Overwegende dat het bestreden
arrest, door op grond van die vermeldingen te zeggen dat << met betrekking tot de rente, definitief is
geoordeeld in (het arrest van 5 november 1985) dat zij met toepassing
van genoemd artikel 15 verschuldigd
is, nu (verweerster) zowel in de motieven als in het beschikkende gedeelte, enkel wordt verzocht haar
berekening te preciseren >>, het arrest van 5 november 1985 niet uitlegt op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is;
Dat het middel derhalve, in zoverre het in zijn tweede onderdeel de
miskenning van de bewijskracht
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van laatstgenoemd arrest aanvoert,
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, het hof van beroep, nu het had
beslist dat « definitief was geoordeeld » dat de rente « is verschuldigd met toepassing van genoemd
artikel 15 », zijn bevoegdheid overschrijdt als het dat litigieuze probleem, waarover het in zijn arrest
van 5 november 1985 zijn rechtsmacht geheel had uitgeoefend, opnieuw zou onderzoeken;
Dat die laatste overweging volstaat om de bestreden beslissing
naar recht te verantwoorden; dat de
door eiser aangevoerde grieven
daarop geen invloed hebben en dus
niet tot cassatie kunnen leiden;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 januari 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
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1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN BEVOEGDHEID RIJKSWACHTERS - MISDRIJVEN BETREFFENDE DE
RECHTERLIJKE DIENST VAN DE RECHTBANKEN EN DE ADMINISTRATIEVE POLITTE - BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VANG VAN DE SCHADE.

BESTAAN EN OM-
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3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN EEN ONRECHTMATIGE
DAAD EN DE SCHADE - TOEZICHT VAN HET
HOF.

4° CASSATIE -

OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN ONRECHTMATIGE DAAD EN DE SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOEZICHT VAN HET HOF.

1o Om een door een rijkswachter gepleegd misdrijf betreffende de rechterJijke dienst van de rechtbanken of de
administratieve politie onder de bevoegdheid te brengen van de gewone
rechtbanken is het niet voldoende dat
het misdrijf gepleegd is in de loop of
ter gelegenheid van de uitoefening van
de rechterlijke dienst van de rechtbanken of de administratieve politie, maar
is bovendien vereist dat het misdrijf
rechtstreeks verband houdt met de uitoefening van het ambt (1). (Art. 25 wet
15 juni 1899 houdende titel I van het
Wetboek van Militaire Strafrechtspleging.)
2o De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze het bestaan en de omvang van de door een
onrechtmatige daad veroorzaakte schade alsmede het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel ervan (2).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
3° en 4o De rechter stelt op onaantastbare wijze, in feite, het bestaan van een
oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige daad en de schade vast;
het Hof dient nochtans na te gaan of
de rechter uit zijn vaststellingen het al
dan niet bestaan van zodanig oorzakelijk verband vermocht af te leiden (3).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)
(1) Cass., 13 juni 1910 (Bull. en Pas., 1910, I,
341) en 4 nov. 1959 (ibid., 1960, I, 266); GILlSSEN, « Chronique annuelle de jurisprudence
militaire 1960 "• in Rev. Dr. pen. et de Crimin.,
1960-1961, blz. 279 tot 308, inzonderheid nr. 18,

b, 3; VAN GERVEN, Militair Strafrecht en JI!Jilitaire Strafvordering, druk 1982, blz. 45 tot 50,
inzonderheid blz. 48.
(2) en (3) Cass., 21 feb. 1984, A.R. nr. 8443
(A.C., 1983-84, nr. 347).
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(DE BUSSCHERE T. ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ
DER OPENBARE BESTUREN)
ARREST

(A.R. nr. 1359)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1987 door
het Militair Gerechtshof gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 21 en 25 van de Wet van 15
juni 1899 houdende titel I van het Wethoek van Militaire Strafrechtspleging,
doordat het arrest van 19 februari 1987
motiveert " dat er derhalve geen rechtstreeks verband bestaat tussen hager
vermelde misdrijven die hij kon plegen
door zijn affectatie aan de luchthaven en
het uitoefenen van het ambt van officier
van gerechtelijke politie; dat derhalve de
militaire rechter bevoegd is als gewone
rechter van de leden van een van de
krijgsmachten, met name de rijkswacht
(artikel 2 Rijkswachtwet) »,
terwijl artikel 25 van de Wet van 15 juni 1899 bepaalt dat de rijkswachters voor
de gewone strafrechter dienen te worden
berecht voor inbreuken in verband « met
de gerechtelijke dienst bij de rechtbanken » of de « administratieve politie »,
w&.arbij het niet volstaat dat de inbreuk
gepleegd wordt tijdens de uitvoering van
de taken bedoeld bij artikel 25, doch ook
ve:reist wordt dat de inbreuk tevens een
nauw verband vertoont met de uitgeoefende taak, om de bevoegdheid van de
gewone strafrechter te bewerkstelligen;
in voorliggend geval wel tot het bestaan
van een rechtstreeks verband diende te
worden beslist, nu enerzijds tot de bestanddelen van het misdrijf « verduistering >> ook behoort dat het voorwerp uit
kracht of uit hoofde van de bediening in
het bezit van de betrokkene diende te
zijn; het Militair Gerechtshof bij de motivering van zijn uitspraak, om de stelling
van eiser te weerleggen, verwijst naar de
verklaringen van opperwachtmeester
Schoonjans en als zijnde de voorganger
van de beklaagde client tevens aangenomen te worden dat eiser als opvolger
van de genaarnde Schoonjans eveneens
dezelfde bevoegdheid en opdracht had
tot behandelen van het dossier en derhalve er wel een rechtstreeks verband
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bestaat tussen het misdrijf en het uitoefenen van zijn ambt van officier van gerechtelijke politie :

Overwegende dat krachtens de artikelen 21 en 25 van de wet van 15
juni 1899, en behoudens de uitzonderingen bepaald bij de artikelen 23
en 26 van dezelfde wet, de militaire
gerechten bevoegd zijn voor het berechten van rijkswachters, uitgezonderd wanneer deze terechtstaan wegens misdrijven betreffende de rechterlijke dienst van de rechtbanken
en de administratieve politie; dat
voor de toepasselijkheid van die uitzonderingen niet volstaat dat de
misdrijven waarvoor zij worden vervolg werden gepleegd in de loop van
of ter gelegenheid van de uitoefening van de door die wetsbepaling
bedoelde ambtsverrichtingen doch
dat vereist is dat zij daarmede
rechtstreeks verband houden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser als rijkswachtofficier
de hoedanigheid heeft van officier
van gerechtelijke politie, deel uitmaakte van het veiligheidsdetachement van de luchthaven te Zaventem, niet door enige gerechtelijk
overheid belast was met de opheldering van de diefstal van het voertuig
Audi en evenmin als officier van gerechtelijke politie van ambtswege
optrad met het oog op deze opheldering, zodat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de misdrijven
waarvoor eiser wordt vervolgd en de
uitoefening van zijn ambtsbediening;
Overwegende dat de omstandigheid dat eiser vervolgd wordt wegens verduistering (telastlegging B)
waarvan een bestanddeel hierin bestaat dat het verduisterde voorwerp
onder eisers bewaking was, niet impliceert dat de verduistering rechtstreeks verband houdt met zijn
ambtsverrichtingen; dat de verwijzing in het arrest naar verklaringen
van een andere rijkswachter, die
wel zou gehandeld hebben in zijn
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, niet impliceert
dat eiser de hem ten laste gelegde
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misdrijven pleegde tijdens en in
rechtstreeks verband met ambtsverrichtingen in dezelfde hoedanigheid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 22, 43 en 44 van de wet
van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht,
doordat het arrest stelt « Overwegende
dat de Tuchtwet wel de regel non bis in
idem in haar artikel 43 vastlegt, maar
dan juist omgekeerd als voorgehouden,
namelijk dat geen tuchtstraf mag opgelegd worden voor feiten die reeds door
een strafrechter werden berecht "•
terwijl het arrest verkeerdelijk stelt
dat de regel « non bis in idem » slechts
in een bepaalde richting zou werken en
er niet aan getwijfeld hoeft te worden
dat voormeld beginsel zowel in de ene
als in de andere richting behoort te werken, waarmee eiser meent te mogen stellen dat, nu hij het voorwerp uitgemaakt
heeft van een disciplinaire maatregel
van mutatie, welke in casu toegepast
werd als een tuchtstraf, hij terecht de
onbevoegdheid van de militaire rechtscol!eges mocht pleiten :

Overwegende dat het arrest oordeelt dat aan eiser geen tuchtstraf
in de zin van de wet van 14 januari
1975 werd opgelegd; dat het opleggen van een tuchtstraf ook niet
blijkt uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan; dat het onderzoek van het middel het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Over het derde middel: schending van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en van artikel 22 van de wet van 11 juni
1874 en het beginsel dat elkeen die scha-
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devergoeding vordert zijn schade client
te bewijzen,
doordat het arrest motiveert: « Dat (eiser) wel aansprakelijk is vanaf het ogenblik dat hij tussen 1 oktober 1984 en 1
juni 1985 het dossier verduisterde »,
terw1jl het arrest niet genoegzaam
noch naar recht motiveert dat er effectief schade in een oorzakelijk verband
aan eiser te wijten is en terwijl het arrest de hoegrootheid van de schade verkeerdelijk beoordeelt, nu uit de objectieve elementen van de bundel vaststaat
dat de beklaagde mits vele werkuren van
een bevoegd specialist van een wrak opnieuw een verkeersveilig voertuig liet
vervaardigen :

Overwegende dat het middel niet
preciseert hoe artikel 22 van de Wet
van 11 juni 1874 zou geschonden
zijn;
Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze, in feite, het bestaan en de omvang van een door
een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsmede het bedrag van
de vergoeding om de schade volledig
te herstellen, beoordeelt; dat hij op
onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij een oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige
daad en de schade afleidt; dat het
Hof nochtans dient na te gaan of de
rechter uit zijn vaststellingen het
bestaan van zodanig oorzakelijk verband wettig heeft kunnen afleiden;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het voertuig Audi 100,
waarvan de aanwezigheid op de
Brussels Airport Parking werd vastgesteld op 23 maart 1984 en dat aan
verweerster werd overhandigd op 27
juni 1986, ongetwijfeld een waardevermindering heeft ondergaan, eiser
niet aansprakelijk is voor deze
waardevermindering v66r de datum
waarop hij dienst nam op het veiligheidsdetachement in oktober 1984,
doch wel vanaf het ogenblik dat hij
het dossier verduisterde, dat een
deskundigenonderzoek ter bepaling
van de waardevermindering niet
dienend is, en het bedrag ervan in
billijkheid raamt op 100.000 frank;
Overwegende dat eiser voor het
Militair Gerechtshof bij conclusie
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aanvoerde dat de zaak « op het niveau van de korpstucht » moest behandeld worden, en dat (verweerster) hierdoor geen recht verliest
vermits de zaak civielrechtelijk kan
afgehandeld worden en dat hij de
gegrondheid van de aanspraken van
(verweerster) betwist omdat de motivering van haar conclusie voor de
eerste rechter geenszins met de
werkelijkheid en zelfs niet met het
strafdossier strookt;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het aanvoert dat eiser met
het aanwenden van vele werkuren
door een bevoegd specialist van een
wrak opnieuw een verkeersveilig
voertuig liet vervaardigen, berust op
feitelijke gegevens die noch door
het arrest noch door enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan,
worden vastgesteld; dat in zoverre
het onderzoek van het middel het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is;
Overwegende dat het Militair Gerechtshof uit zijn voormelde feitelijke vaststellingen wettig heeft kunnen afleiden dat er een oorzakelijk
verband bestond tussen de onrechtmatige daad van eiser en de schade;
Overwegende dat het Militair Gerechtshof zijn beslissing regelmatig
met redenen omkleedt en naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Nieuwdorp, Brussel.
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WEGVERKEER

- WEGVERKEERSREGLEMENT - ALGEMEEN - VOLGEN VAN DE GELIJKGRONDSE BERM DOOR DE BESTUURDERS.

Het Wegverkeersreglement geeft op limitatieve wijze de gevallen aan waarin
de bestuurders de gelijkgrondse berm
mogen volgen.

(DE KEYZER T. CROMPHOUT)
ARREST

(A.R. nr. 1473)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1987 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder :
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij die niet in kosten van
die vordering is verwezen, geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerder :
Over het eerste middel, gesteld als
volgt:
doordat de correctionele rechtbank de
beklaagde Cromphout vrijspreekt en zich
derhalve onbevoegd verklaart om kennis
te nemen van de eis van de burgerlijke
partij De Keyzer, oordelende : « Het gebruik van de gelijkgrondse berm in het
verkeer is limitatief opgesomd in het algemeen verkeersreglement (zie de artikelen 15.3 en 16.5). Ter zake bevond De
Keyzer Florent zich niet in een van de
situaties dat hij noodzakelijkerwijs van
de gelijkgrondse berm moest gebruik
maken om zijn weg te kunnen vervol-
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gen. De fout ligt klaarblijkelijk aan de
kant van De Keyzer die op onverantwoorde en niet reglementaire wijze
rechts inhaalde alover de gelijkgrondse
berm»,
terwijl het gebruik van gelijkgrondse
berm niet limitatief doch slechts exemplatief is opgesomd in het Wegverkeersreglement, zodat de correctionele rechtbank bij het tot stand komen van en de
motivering van het vonnis de wet niet
heeft nageleefd, minstens een interpretatie gegeven onverenigbaar met de bedoeling van de wetgever :

Overwegende dat het Wegverkeersreglement op limitatieve wijze
de gevallen aangeeft waarin de bestuurders de gelijkgrondse berm
mogen volgen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. Vervloet - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Van De Velde, Oudenaarde.
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WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTT. 2.6 EN 12.3.1, TWEEDE LID, B AARDEWEG - BEGRIP.

Naar recht verantwoord is de beslissing
waarbij de rechter uit de vaststelling
dat een 3,50 m. brede weg, die bedekt
is met aarde en verhard met steenslag
en keien behalve aan de aansluiting
met een openbare weg met rijbaan,
waar h~f breder is en gedeeltelijk met
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tarmac bedekt, gelegen is midden een
Jandelijke omgeving tussen de zijgevels van twee woningen, terwijl hij enkef toegang verschaft tot de aanhorigheden van die woningen en verder
loopt in open veld waar een voetbalveld zou zijn aangelegd, afleidt dat die
weg niet voor het voertuigenverkeer in
het algemeen is ingericht en derhalve
een aardeweg is (1). (Artt. 2.6 en 12.3.1,
tweede lid, b, Wegverkeersreglement.)

(DE WINTER T. BLANCKE)
ARREST

(A.R. nr. 1784)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerder :
Overwegende dat eiser, beklaagde, geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in
te stellen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering tegen eiser en op de
civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Over het middel: schending van de artikelen 2.6, 2.11, 12.3.1, 12.3.1, b, van het
Wegverkeersreglement, 97 van de Grandwet en 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
tot een geldboete van 50 frank x 60 en
tot de gedingskosten, en tot het betalen
van een schadevergoeding aan de verweerder Blancke van 70.762 frank, vermeerderd met de aankleven en de kosten, op grand dat eiser een aardeweg
bereed en, gekomen aan het kruispunt
met de Brandstraat, de ingevolge daarvan op hem berustende voorrangsplicht
heeft miskend, beslissing gesteund op
(1) Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 8440
(A.C., 19fl3-84, nr. 433) en de noot.
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volgende motieven: « Volgens de beschreven plaatstoestand is de zijweg verhard met steenslag en keien uitgezonderd de uitmonding die bestaat uit
zwarte bestrating in tarmac over een
lengte van 5 meter. De weg is eigendom
van de aangelanden, doch de verharding
wordt uitgevoerd door de gemeentediensten. Geen verkeersborden » en « De zijweg is enkel bij de aansluiting 7,10 meter breed over een lengte van 9,50 meter,
waarvan het laatste dee! uit zwarte tarmac bestaat over een lengte van 5 meter
breed, voetpad inbegrepen. Verder is de
zijweg 3,50 meter breed volgens de situatieschets >> en « Volgens de verbalisanten
is kwestieuze zijweg ten opzichte van de
Brandstraat die met straatstenen is belegd enkel verhard met steenslag en keien uitgezonderd het laatste gedeelte dat
uit tarmac bestaat. Volgens de neergelegde foto's betreft het een aardeweg en
staan er langs deze zijweg geen woningen doch loopt die weg enkel tussen de
zijgevels van twee woningen die met de
voorgevels langs de Brandstraat staan.
Desbetreffende zijweg verschaft enkel
toegang tot de aanhorigheclen van desbetreffende woningen en loopt verder in
open veld waar een voetbalveld zou zijn
aangelegd (zie plan). Die weg met een
breedte van 3,50 meter bedekt met
aarde, (zie foto's) midden een landelijke
omgeving, kan niet worden beschouwd
als ingericht voor het voertuigenverkeer
in het algemeen ook al is deze weg verhard en verstevigd met steenslag en keien en slechts bij zijn aansluiting met de
Brandstraat in tarmac verhard over een
lengte van 5 meter voetpad inbegrepen »,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is, eensdeels, vast te stellen dat
een weg van 3,50 meter breed, verhard
met steenslag en keien, met een aansluiting in zwarte tarmac van 7,10 meter
breed, dewelke door de gemeentediensten wordt onderhouden en dewelke toegang verschaft niet alleen aan de aanhorigheden van twee woningen, maar ook
aan een aldaar gelegen voetbalveld en,
anderdeels, niettemin te oordelen dat die
weg toch niet voor het voertuigenverkeer
in het algemeen is ingericht, zonder vast
te stellen dat slechts enkelen gerechtigd
zijn per voertuig van die weg gebruik te
maken om de aldaar gelegen erven en
het voetbalveld te bereiken, welke tegenstrijdigheid van motieven gelijk staat
met afwezigheid ervan (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, de beslissing dat zodanige weg niettemin een aardeweg is in
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de zin van artikel 2.6 van het Wegverkeersreglement, het begrip « aardeweg "•
dat een rechtsbegrip is, miskent (scherrding van de artikelen 2.6 en 12.3.1, b, van
het Wegverkeersreglement);

derde onderdeel, de beschouwing van
de rechters clat de bedoelde zijweg gelegen is « midden een landelijke omgeving » opkomt tegen de vaststellingen
van de verbalisanten dat de weg gelegen
is in de « bebouwde kom ''• en aldus de
bewijskracht miskent van het proces-verbaal nr. 285 van 10 december 1985 van
de veldwachters Lucien Vervaeck en William Van Belleghem (schending van de
artikelen 1319 van het Burgerlijk Wethoek en 2.11 van het Wegverkeersreglement), zodat het vonnis eiser op onwettige wijze veroordeeld heeft wegens inbreuk op artikel 12.3.1, b, van het
Wegverkeersreglement en tot het betalen
van een schadevergoeding aan verweerder:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 2.6 van het Wegverkeersreglen1ent, « een " aardeweg " een
openbare weg is die breder is dan
een pad en die niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht; een aardeweg zijn hoedanigheid niet verliest zo hij enkel bij
zijn aansluiting met een andere
openbare weg het uitzicht van een
rijbaan heeft »;
Overwegende dat het vonnis vaststelt : dat de rijweg waaruit eiser
kwam gereden een 3,50 meter brede
weg is, die met aarde is bedekt en
met steenslag en keien is verhard
behalve aan de aansluiting met de
Brandstraat, waar de weg breder is
en over een lengte van 5 meter,
voetpad inbegrepen, met tarmac is
bedekt; dat langs de weg geen woningen staan; dat hij tussen de zijgevels van twee woningen loopt, die
met de voorgevels langs de Brandstraat staan; dat de weg enkel toegang verschaft tot de aanhorigheden
van die woningen en verder loopt in
open veld waar een voetbalveld zou
zijn aangebracht; dat de met aarde
bedekte weg gelegen is midden in
een landelijke omgeving;

Dat de appelrechters, op grond
van die onaantastbare vaststellingen
in feite, zonder tegenstrijdigheid en
zonder miskenning van het rechtsbegrip aardeweg, wettig beslissen
dat de kwestieuze weg niet is ingericht voor het voertuigenverkeer in
het algemeen en een aardeweg is in
de zin van voormeld artikel van het
Wegverkeersreglement;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis niet
verwijst naar het in het onderdeel
bedoelde proces-verbaal en derhalve
de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering tegen
eiser betreft, de substantii:\le of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 januari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Lust, Brugge.
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BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT

MAAT-

BESCHERMING VAN DE lVIAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING- VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT
INVRIJHEIDSTELLING - VERANTWOORDING.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij het verzoek
van de gei'nterneerde tot invrijheidstelling verwerpt op grand, enerzijds, dat
de geestestoestand van de gei'nterneerde niet voldoende is verbeterd zodat
hij vooralsnog niet in vrijheid kan
worden gesteld, en, anderzijds, dat
vooralsnog niet kan worden uitgemaakt of de geestestoestand van de gei'nterneerde voldoende is verbeterd zodat een deskundigenonderzoek is vereist om desaangaande advies aan de
commissie te verstrekken. (Artt. 16 en
18 Wet Bescherming Maatschappij.)

(DAESELEER)
ARREST

(A.R. nr. 2016)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 november 1987
op verwijzing gewezen door de commissie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Antwerpen;
Gezien het arrest van het Hof van
15 september 1987 (1);
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 16 en 18
van de wet tot bescherming van de
maatschappij :

Overwegende dat de bestreden beslissing eisers verzoek tot invrijheidstelling afwijst en de beslissing
laat steunen op de consideransen :
'' ( ... ) dat in verband met zijn huidig
verzoek tot invrijheidstelling de
voorhanden zijnde gegevens, verslagen en adviezen vooralsnog niet de
mogelijkheid bieden om betrokkene,
zonder bestendig gevaar voor de
maatschappij, uit de door hem ondergane internering te ontslaan,
vooral gelet op de indrukwekkende
reeks misdrijven die hij in 1985
(1) Niet gepubliceerd.
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pleegde, misbruik makend van een
hem toegestaan verlof waaruit hij
niet terugkeerde; (... ) de commissie
nochtans aile aandacht over heeft
voor de motieven die het hof van beroep gewijd heeft aan de geestestoestand van de betrokkene om tot
diens toerekeningsvatbaarheid te
besluiten; ( ...) het dan ook past de
ge"interneerde opnieuw te doen onderzoeken door een college van gerechtsdeskundigen ten einde zijn
huidige geestestoestand ten overstaan van de wet op het sociaal verweer te bepalen >>;
Overwegende dat uit deze redengeving blijkt dat de commissie oordeelt, enerzijds, dat eisers geestestoestand niet voldoende verbeterd
is, zodat hij alsnog niet in vrijheid
kan worden gesteld, anderzijds, dat
vooralsnog niet kan worden uitgemaakt of eisers toestand voldoende
is verbeterd, zodat een deskundigenonderzoe k is vereist om dienaangaande advies aan de commissie te
verstrekken;
Overwegende dat de beslissing
derhalve niet naar recht is verantwoord;

Nr. 292

Nr. 292
2'

KAMER -

13 januari 1988

1° JACHT-

JACHT EN VOGELVANGST- VOGELS - BESCHERMING - BESLUIT VAN 28 JULl 1982 VAN DE WAALSE GEWESTEXECUTIEVE,
ART. 8, § 1 - VANGST - KOOI - BEGRIP.

2° DIEREN -

VOGELS - BESCHERMING BESLUIT VAN 28 JULI 1982 VAN DE WAALSE
GEWESTEXECUTIEVE, ART. 8, § 1 - VANGST KOOI - BEGRIP.

1" en 2" Art. 8, § 1, van het besluit van de

Waalse Gewestexecutieve van 28 juli
1982 waarbij, voor het Waalse Gewest,
het houden en het ruilen van vogels
wordt geregeld en een tijdelijke bevoorrading in vogels wordt toegestaan
met toepassing van het K.B. van 20 juJi 1972 betreffende de bescherming van
vogels, bepaalt dat de voor de vogelvangst gebruikte kooien « de vorm van
een recht parallellepipedum moeten
vertonen », d. w.z. de vorm van een
ruim te die aan alle kanten begrensd
wordt door zes vlakken die paarsgewijs gelijke rechthoeken vormen; de
kooien zonder bodem voldoen niet aan
dat wettelijk voorschrift.
(DESOUROUX, HE NRARD T. BELGISCHE LIGA
VOOR DE VOGELBESCHERMING V.Z.W.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6208)

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen die niet
tot cassatie zonder verwiJzing kunnen leiden, vernietigt de bestreden
beslissing; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
·kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Antwerpen.
12 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h . Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Coen, Antwerpen.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
A. In zoverre de voorziening van
iedere eiser gericht is tegen de beslissing op de strafvordering, ingesteld:
1. tegen eiser, medebeklaagde:
Overwegende dat geen van de eisers hoedanigheid heeft om zich tegen die beslissing in cassatie te
voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
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2. tegen hem :
Over het middel: schending 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
in toepassing van het koninklijk besluit
van 20 juli 1972 betreffende de bescherming van vogels, in het Waalse Gewest,
doordat het bestreden vonnis de aan
de eisers ten laste gelegde overtreding
van artikel 8, § 1, van dat besluit van 28
juli 1982 bewezen verklaart en tegen
hen strafrechtelijke veroordelingen uitspreekt op grond << dat de wanden van de
(door de eisers) gebruikte kooien geen
ongeveer platte vlakken vormen, elk begrensd door vier ribben; dat de rechtbank immers tijdens de terechtzitting
van 18 juni 1987 heeft kunnen vaststellen dat die kooien geen bodem hadden;
<< dat uit geen enkele wettekst blijkt dat
de grond de rol van onderste wand kan
vervullen »,
terwijl artikel 8, § 1, vierde lid, van het
besluit van 28 juli 1982 van de Waalse
Gewestexecutieve bepaalt dat << de wanden der kooien kunnen gemaakt zijn uit
metaalgaas, traliewerk, weefsels met natuurlijke of synthetische vezels, enz ... ,
maar dat die wanden ongeveer platte
vlakken moeten vormen, elk begrensd
door vier ribben >>; die verordenende bepaling dus geen enkele verplichting
oplegt wat de samenstelling van de wanden van de kooien betreft, doch enkel
een niet beperkende opsomming geeft
van sommige mogelijke samenstellingen: << kunnen gemaakt zijn ... enz. >>; de
rechter niet vaststelt dat het gedeelte
van de grond begrepen tussen de vier
ribben van de vier rechtopstaande wanden van het recht parallellepipedum dat
de kooi vormt uit zijn aard geen ongeveer plat vlak kan zijn, doch beslist dat
de grond niet de rol van << wand >> ka,n
vervullen op de enkele grond dat geen
enkele wettekst in die mogelijkheid voorziet, hetgeen, gelet op de tekst van voormeld artikel 8, § 1, geen afdoende reden
is om die mogelijkheid uit te sluiten; bovendien, bij ontstentenis van een wettelijke definitie van de term << wand >>, die
term in de gewone betekenis die de wet
eraan heeft moeten geven, moet worden
opgevat, namelijk als muur, scheidingswand, zijkant, en niet als << bodem >>;
laatstvermelde term gewoonlijk betekent
<< de onderste kant van een holle zaak >>,
doch niet impliceert dat de bodem gemaakt is uit een ander materiaal dan het
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oppervlak waarop de zaak rust; de wet
nergens de samenstelling van de << bodem >> van de kooien heeft geregeld; de
rechter bijgevolg op onwettige wijze het
bestaan van een overtreding van artikel
8, § 1, van het besluit van 28 juli 1982
van de Waalse Gewestexecutieve heeft
vastgesteld aangezien dat artikel geen
enkele verplichting oplegde in verband
met de samenstelling van de wanden
van de kooien en evenmin de samenstelling van de bodem ervan regelde (scherrding van die bepaling) :

Overwegende dat de eisers die
werden vervolgd ter zake dat ze aan
een tijdelijke bevoorrading in vogels
hebben deelgenomen en met name
voor de vangst gebruik hebben gemaakt van kooien die niet voldeden
aan de verordenende bepalingen
van artikel 8, § 1, van het in het
middel aangehaalde besluit van 28
juli 1982 van de W aalse Gewestexecutieve (telastlegging lA), ieder, zijn
veroordeeld tot een geldboete van 25
frank;
Overwegende dat het middel tegen die veroordeling is gericht;
Overwegende dat in de gewone
betekenis van het woord een kooi
een gesloten, over het algemeen
door latjes afgesloten ruimte is die
client om levende dieren opgesloten
te houden, meer bepaald, een met
traliewerk afgesloten klein hok
waarin vogels worden gevangen gehouden;
Dat het in het middel aangehaalde artikel 8, § 1, bepaalt dat de kooien de vorm van een recht parallellepipedum moeten vertonen, dat wil
zeggen de vorm van een ruimte die
aan aile kanten begrensd wordt
door zes vlakken die paarsgewijs gelijke rechthoeken vormen;
Dat de rechtbank door vast te
stellen << dat die kooien geen bodem
hadden » de beslissing in verband
met de telastlegging lA naar recht
verantwoordt;
Dat in dat opzicht het middel niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat de considerans
<< dat uit geen enkele wettekst blljkt
dat de grond de rol van ondErste
wand kan vervullen >> ten overvloede
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gegeven is en dat derhalve het middel, in zoverre het die grand bekritiseert, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat het vonnis de
burgerlijke rechtsvordering van verweerster niet onvankelijk verklaart;
Dat de voorzieningen, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt ieder van
de eisers in de kosten van zijn voorziening.
13 januari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter
Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De
Bruyn en Lebrun (Luik).

Nr. 293
1'

KAMER -

15 januari 1988

1° GRONDWET -

ART 11 - ONTEIGENING
TEN ALGEMENEN NUTTE - BEPALING VAN
DE BILLIJKE VERGOEDING - WAARDE VAN
HET ONTEIGEKD GOED - IN AANlVIERKING
NEMEN VAN DE TOEKOMSTWAARDE.

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NUTTE - BEPALJNG VAN DE BILLIJKE
VERGOEDI'IJG - WAARDE VAN HET ONTEI
GE"';D GOED
I'll AA"iMERKING 1\El\IIEN VAN
DE TOEKOMSTVOORWAARDE

Nr. 293

1o en 2° De billijke vergoeding, die krachtens art. 11 Gw. aan de eigenaar van
een ten algemenen nutte onteigend onroerend goed verschuldigd is, moet
overeenstemmen met de waarde van
dit goed op de dag van het vonnis dat
de door de onteigenaar verschuldigde
voorlopige vergoeding vaststelt, hierin
begrepen de toekomstwaarde van het
onteigend goed op dat ogenblik (1).
(SAGAERT E.A. T. INTERCOMlV!UNALE MAATSCHAPPIJ VAN RUIMTELIJKE ORDENING IN LIMBURG C.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5496)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 11 van de Grondwet,
doordat het arrest overweegt dat de
waarde van de gronden moet geschat
worden op de dag van het onteigeningsvonnis zonder rekening te houden met
mogelijke toekomstwaarde,
terwijl in de waarde van de gronden
op de dag van de onteigening ook moet
rekening gehouden worden met de alsdan verworven toekomstverwachtingen,
zodat een weigering rekening te houden
met mogelijke toekomstwaarden, zonder
te onderzoeken of de verwachting daarvan op de dag van de onteigening als
verworven moet worden beschouwd, tot
gevolg heeft dat de toegekende schadeloosstelling niet billijk is :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid van het middel, opgeworpen door
verweerster en hieruit afgeleid : dat de
bekritiseerde considerans zonder invloed
is op het beschikkende gedeelte van het
arrest dat wettelijk verantwoord blijft;
het hof van beroep, opnieuw rechtdoende, de vordering tot herziening onge(1) Cass., 17 mei 1976 (A.C., 1976, 1029); 16
mei 1986, A.R. nr 4954 (A.C., 1985-86, nr. 569).
Raadpl. Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 43) en de cone!. van proc.-gen. Dumon, in
Bull. en Pas., 1980, I, 70; 21 okt. 1983, A.R.
nr 3831 (A.C., 1983-84, nr. 102).
Zie J P COPPEE, << Chronique de jurisprudence L'expropnatwn ,, J T., 1979, 97,
nr 113, G SUETENS-BOURGEOIS, « Onteigenm
gen ,, R. W, 1987-88, 65 e v
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grand verkiaart en derhaive de schatting
van de deskundige, door de vrederechter
aangesteld, bevestigt op grand van de
overweging " dat de schatting van de
deskundige, door de vrederechter aangesteid, op grond van een juiste kwalificatie van de gronden, moet aangenomen
worden daar hij op een verantwoorde
wijze de aangepaste vergelijkingspunten
heeft onderzocht en tot een gemotiveerd
en gefundeerd besiuit is gekomen ,, (pagina 5 van het arrest); in die schatting
wei degelijk rekening werd gehouden
met de mogelijke toekomstverwachtingen, vermits de heer Wetseis in zijn deskundigenversiag van 28 augustus 1977
onder de rubriek " voorafgaande beschouwingen , vermeidt : " 2. Gronden
die op het ogenbiik van de onteigening
zeif niet onmiddellijk als bouwgrond
kunnen worden aangewend, maar die geIegen zijn in een zich bestendig uitbreidende wijk en waarvan met zekerheid
kan worden aangenomen dat zij binnen
afzienbare tijd wei voor bebouwing in
aanmerking komen, bezitten een toekomstwaarde die dient vergoed te worden hoven de huidige venaie waarde ,
(pagina 2 van het deskundigenversiag),
en vermits hij tevens vergelijkingspunten koos waarbij met mogelijke toekomstverwachtingen werd rekening gehouden, zoais a fortiori blijkt uit de
bespreking van de vergelijkingspunten
waaromtrent de deskundige van oordeei
is dat de vergelijkingspunten 17, 18 en 19
overdreven prijzen bevatten « waarschijnlijk wegens een overschatting op
dat ogenblik van de toekomstwaarde "•
nu de schatting van de deskundige, door
de vrederechter aangesteid, wei rekening
hieid met de mogeiijke toekomstverwachtingen en nu die schatting door het
arrest werd aangenomen, het middel gericht is tegen een overweging die geen
invioed heeft gehad op de beslissing, en
derhalve niet ontvankeiijk is bij gebrek
aan belang:

Overwegende dat het verslag van
de deskundige Wetsels niet aan het
Hof is overgelegd; dat het arrest
geen vaststellingen bevat waaruit
blijkt dat die deskundige bij de raming van de waarde van de onteigende goederen met hun mogelijke
toekomstwaarde rekening heeft gehouden;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
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Over het middel :
Overwegende dat de billijke vergoeding, die krachtens artikel 11
van de Grondwet aan de eigenaar
van een ten algemenen nutte onteigend onroerend goed verschuldigd
is, moet overeenstemmen met de
waarde van dit goed op de dag van
het vonnis dat de door de onteigenaar verschuldigde voorlopige (2)
vergoeding vaststelt; dat hierin moet
begrepen zijn de toekomstwaarde
van het onteigend goed op dat ogenblik;
Overwegende dat het arrest, hoewei het de onteigende goederen als
« potentii:\le bouwgronden , kwalificeert, oordeelt « dat de waarde van
de gronden ne varietur, zonder rekening te houden met de mogelijke
toekomstwaarde, op 28 juni 1977
moet geschat worden »;
Overwegende dat het arrest door
die redengeving artikel 11 van de
Grondwet schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve voor zover
het de hogere beroepen 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 Gent.
15 januari 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en De Bruyn.
(2) Lees « provisionele >>, nu de waarde van
het goed die voor de berekening van de vergoeding m aanmerking komt, ingevolge de wet
van 28 juh 1962, die 1s van de dag van het von
ms dat de provJswnele vergoeding bepaalt.
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BETEKENING EN KENNISGEVING GERECHTELIJKE STUKKEN IN BURGERLIJKE
OF HANDELSZAKEN MEDEDELING BESTEMD VOOR EEN ZICH IN HET BUITENLAND
BEVINDENDE PERSOON - ZWITSERLAND WIJZE VAN MEDEDELING.

Betekening van een gerechtelijk stuk in
burgerlijke of handelszaken aan iemand die in Zwitserland zijn woonplaats heeft, gebeurt wettelijk bij een
ter post aangetekende brief of met de
Juchtpost, tegen ontvangstbewijs. (Art.
40 Ger.W.; 6, 1", en 11 Internationaal
Verdrag betreffende de burgerlijke
rechtsvordering, gesloten te 's-Gravenhage op 1 maart 1954.) (1)

(« BETEX" VENN. NAAR ZWITSERS RECHT
T. CROWE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5497)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1985
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door verweerster opgeworpen en hieruit afgeleid dat
de voorziening, ingevolge het bepaalde in
de artikelen 57 en 1073 van het Gerechtelijk Wetboek, tardief is, nu de bestreden beslissing op 19 maart 1986 geldig
was betekend :

Overwegende dat de processtukken aantonen dat : de voorziening
ingesteld is op 5 augustus 1986; twee
afschriften van het bestreden arrest
en de akte van betekening ervan,
overeenkomstig artikel 40, eerste
lid, van het Gerechtelijk W etboek,
respectievelijk bij een ter post aangetekende brief en met de luchtpost,
(1) Raadpl. : Cass. 15 sept. 1976 (A. C., 1977,
53); 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr 76); 30 sept.
1985, A.R. nr. 4778 (A.C., 1985-86, nr. 56).

Zie P DE RIDDER, De betekenmg m het buitenland (Bruylant, 1986) 1 1.2 (biz. 6) en 1.1.5
(biz. 9).
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tegen ontvangstbewijs, op 19 maart
1986 door de gerechtsdeurwaarder is
gestuurd aan de maatschappelijke
zetel van eiseres in Zwitserland;
twee afschriften van het bestreden
arrest en van de akte van betekening, eveneens op 19 maart 1986,
door de gerechtsdeurwaarder aan de
procureur des Koning te Antwerpen
werden overhandigd, met verzoek :
« deze stukken te zenden aan de bevoegde autoriteit van de aangezochte Staat en deze te vragen de afgifte
van een exemplaar ervan aan de betekende te doen verrichten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3,
lid 2, van het Internationaal Verdrag
van 's-Gravenhage van 1 maart
1954, met name met inachtneming
van de in de wetgeving van de aangezochte Staat voor het verrichten
van dergelijke mededelingen voorgeschreven vorm »; de akten op 28
april 1986 door de << huissier du procureur general » te Geneve, ten
maatschappelijke zetel van eiseres.
werden betekend door afgifte van
het afschrift ervan aan << Edmond
Golaz, administrateur de la societe »;
Overwegende dat artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat, ten aanzien van
hen die in Belgie geen gekende
woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben, de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de
akte stuurt aan hun woonplaats of
aan hun verblijfplaats in het buitenland, en met de luchtpost, indien de
plaats van bestemming niet in een
aangrenzend land ligt, onverminderd enige andere wijze van toezending tussen Belgie en het land waar
zij hun woon- of verblijfplaats hebben;
Overwegende dat, luidens artikel
6 van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gesloten op 1 maart 1954 te 'sGravenhage, en goedgekeurd bij de
wet van 28 maart 1958, de bij artikel
1 van dat verdrag opgelegde mededeling van de stukken langs consu-
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laire weg, de bevoegdheid niet weg- res om zich in cassatie te voorzien
neemt << om stukken rechtstreeks tegen het arrest op 20 maart 1986 is
over de post toe te zenden aan de beginnen te lopen, om, behoudens
zich in het buitenland bevindende overmacht en ongeacht een andere
belanghebbenden, ( ...) indien over- betekening, ingevolge de artikelen
eenkomsten tussen de betrokken 55, 2°, en 1073 van het Gerechtelijk
Staten gesloten dit veroorloven, of Wetboek, op 20 juli 1986 te verstrijindien, bij gebreke van zodanige ken;
overeenkomsten, de Staat, op het
Dat de voorziening ingesteld op 5
grondgebied waarvan de mededeling augustus 1986 derhalve niet ontvanmoet geschieden, zich niet ertegen kelijk is;
verzet »;
Dat het middel van niet-ontvankeOverwegende dat tussen Belgie en lijkheid gegrond is;
Zwitserland ter zake geen overeenkomst is gesloten en dat laatstbedoelde Staat niet heeft verklaard
zich tegen het rechtstreeks toezenden van de stukken over de post te
verzetten;
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat de nog steeds voorziening; veroordeelt eiseres in
geldende verklaring van 29 novem- de kosten.
ber 1900 gewisseld tussen Belgie en
Zwitserland, op grand van artikel 1,
15 januari 1988 - 1' kamer - Voorzittweede lid, van het Internationaal ter: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Verdrag, op 14 november 1896 te 's- - Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer
Gravenhaghe gesloten en goedge- - Gelijkluidende conclusie van de h. du
keurd bij de wet van 20 mei 1898, Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
luidt: << De Belgische en Zwitserse mrs. Dassesse en Van Ommeslaghe.
rechterlijke overheid (parketten en
rechtbanken) zijn gemachtigd tot
rechtstreekse briefwisseling met elkander voor het overmaken van gerechtelijke en buitengerechtelijke
akten en van volmachten bij aanvraag in burgerlijke zaken of in za- Nr. 295
ke koophandel, wanneer het volgen
van den diplomatieken weg niet
1' KAMER - 15 januari. 1988
wordt vereischt door bijzondere omstandigheden >>; dat die verklaring,
die niet de in artikel 6 van voormeld
Internationaal Verdrag van 1 maart OVEREENKOMS'T' - ~ LLERLEI - STRAFBEDING - BEPALING VAN DE VERGOEDING.
1954 bedoelde overeenkomst uitmaakt, de door hetzelfde artikel toe- Voor de toepassing van art. 1152 B. W. is
gelaten rechtstreekse toezending
niet vereist dat de rechter het bedrag
over de post van gerechtelijke en
van de werkelifk geleden schade vastbuitengerechtelijke stukken in burstelt (1).
gerlijke en handelszaken niet in de
weg staat;
(1) Raadpl : Cass., 17 april 1970 (A.C., 1970,
met concl. proc.-gen. E. Krings, toen adv.Overwegende dat, nu te dezen de 754,
gen.); 1 feb. 1974 (A.C., 1974, 601); 16 sept.
betekening van het bestreden arrest 1983, A.R. nr. 3804 (A.C., 1983-84, nr. 31).
aan eiseres wettelijk moet worden
Zie ; E. WYMEERSCH, « De betwistingen rond
geacht te zijn verricht op 19 maart het strafbeding; een stand van zaken "• T.B.H.,
1986 door de op die dag verrichte af- 1982., 428.
P. VAN 0MMESLAGHE, « Examen de jurisprugiften aan de postdienst tegen ont- dence
(1968 a 1973). Les obligations "• R.C.J B.,
vangstbewijs, de termijn voor eise- 1978, blz. 530, nrs. 59 e.v
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(VAN DEN BRANDE, BAL T. TEXACO BELGIUM
N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5588}

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juni 1985 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 1126, 1152
van het Burgerlijk Wetboek, 38, § 1, 39
van de wet van 30 maart 1976 betreffende de econmische herstelmaatregelen, 5,
6, § 1, van de wet van 24 december 1976
betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van de economie,
doordat het bestreden vonnis de eisers
veroordeelt om aan verweerster een bezettingsvergoeding van 84.000 frank om
de aan verW-eerster toebehorende lokalen
onrechtmatig bezet te hebben van 1 april
1977 tot 26 mei 1!177, te betalen op de
volgende gronden: Jn artikel 13 van de
overeenkomst van /.0 februari 1975, die
tot wet strekt tussen partijen, wordt
voorzien dat de eisers aan verweerster
een forfaitaire vergoeding van 1.500
frank zullen betalen per dag gehele of
zelfs gedeeltelijke bezetting der woonstof exploitatielokalen na het verstrijken
van deze overeenkomst. Het kan niet
worden ontkend dat het hier gaat om
een vergoeding wegens onrechtmatige
bezetting, zodat de door eisers ontwikkelde theorie niet kan worden gevolgd.
Door het niet kunnen beschikken over
de lokalen heeft verweerster bovendien
ontegensprekelijk schade geleden, vermits de exploitatie van het benzinestation niet in normale omstandigheden is
kunnen voortgezet worden, en het gevraagde bedrag staat niet buiten elke
verhouding tot deze schade. De eerste
rechter heeft de juiste vergoeding toegekend,
terwijl, ...
derde onderdeel, bij gebrek aan enige
aanduiding nopens het bedrag van de
werkelijke door verweerster geleden
schade, het niet mogelijk is uit te maken
hoe de verhouding tussen de schade en
het gestipuleerde schadebeding beoordeeld werd, zodat de wettelijkheid van
de bestreden beslissing niet kan onderzocht worden (schending van artikel 1152
van het Burgerlijk Wetboek);

Nr. 296

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist is dat
de rechter het bedrag van de werkelijk geleden schade vaststelt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
15 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. du Jardin, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. Houtekier en Delahaye.

N:r. 298

3'

KAiVIER -

18 januari 1988

1° DIENSTPLICHT -

VRIJSTELLING EN
VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAMELIJKE
GROND - TABEL ALS BIJLAGE BIJ K.B. 5 NOV.
1971 - AANDOENING MET ONGESCHIKTHEID
TOT GEVOLG - BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD DAT EEN DIENSTPLICHTIGE AAN
ZODANIGE AANDOENING LIJDT BESLISS!NG DAT DE DIENSTPLICHTIGE NIET DERMATE AAN DIE AANDOENING LIJDT DAT DEZE
ONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG HEEFT.

2° CASSATIE -

OMVANG - DIENSTPLICHTZAKEN - TABEL ALS BIJLAGE BIJ K.B. 5 NOV.
1971 - AANDOENING MET ONGESCHIKTHEID
TOT GEVOLG - BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD DAT EEN DIENSTPLICHTIGE AAN
ZODANIGE AANDOENING LIJDT BESLISSJNG DAT DE DIENSTPLICHTIGE NIET DERMATE AAN DIE AANDOENING LIJDT DAT DEZE
ONGESCHIKTHEID TOT GEVOLG HEEFT VERNIETIGING VAN DEZE BESLISSING- OMVANG.

1o en 2o Wanneer een aandoe~ing, krachtens de tabel bij KB. 5 nov. 1971, ongeschiktheid tot gevolg heeft en de
herkeuringsraad beslist dat een dienstplichtige aan die aandoening lijdt, is
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Nr. 297

niet wettig de beslissing van de herkeuringsraad dat de dienstplichtige
niet dermate aan die aandoening Jijdt
dat deze ongeschiktheid tot gevolg
heeft (1); vernietiging van die laatste
beschikking geldt niet voor de beslissing dat de dienstplichtige aan die
aandoening lijdt.
(B ... )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. M 441 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 6 juli 1987 door de
Herkeuringsraad van de provincie
Brabant gewezen;
Over het middel: dat de herkeuringsraad eiser als geschikt heeft aangewezen
voor de dienst,
terwijl, eerste onderdeel, eiser lijdt
aan een aandoening die is opgenomen in
de tabel van de ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid voor de dienst (koninklijk besluit van 5 november 1971);
tweede onderdeel, eiser sinds 13 december 1986 vader is geworden voordat
hij de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt
en moet zorgen voor een tweede kind :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de door de consulaire overheid aangewezen geneesheer in zijn verslag vermeldt
dat eiser definitief ongeschikt is
voor de dienst wegens bronchiaal
astma, rubriek 811-943;
Overwegende dat volgens rubriek
811 van de tabel bij het koninklijk
besluit van 5 november 1971 tot
vaststelling van de keuringscriteria
inzake de geschiktheid van de miliciens, vaststaand astma aanleiding
geeft tot ongeschiktheid;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat uit het verslag
van de door de consulaire agent
aangewezen geneesheer volgt dat eiser lijdt aan een in voormelde tabel
opgenomen aandoening, die tot on(1) Cass., 3 juni 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 598).

A.R.

nr.

388

geschiktheid leidt, maar dat de geneesheren van de raad de mening
zijn toegedaan dat uit het onderzoek
van het medisch dossier volgt dat eiser niet zozeer aan die aandoening
lijdt dat zij ongeschiktheid tot gevolg heeft;
Dat de herkeuringsraad heeft beslist dat eiser is aangewezen als geschikt voor de dienst;
Overwegende dat de herkeuringsraad, ingevolge de bepaling van de
rubriek 811 van voormelde tabel, de
ernst van de in die rubriek bedoelde
aandoening niet beoordeelt;
Dat, dientengevolge, de herkeuringsraad de bepalingen van rubriek
811 van de tabel bij het koninklijk
besluit van 5 november 1971 heeft
geschonden doordat hij eiser als geschikt voor de dienst aanwijst, op
grand dat hij aan de in de beslissing
vastgestelde aandoening niet zozeer
lijdt dat zij volledige ongeschiktheid
voor de dienst tot gevolg heeft;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, behoudens in zoverre zij beslist dat eiser aan een
aandoening lijdt die ongeschiktheid
tot gevolg heeft; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Herkeuringsraad van de provincie Luik.
18 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal.

Nr. 297
3'

KAMER -

18 januari 1988

1° DIENSTPLICHT -

HERKEURINGSRMD

MILITIEGERECHTEN
VQRM UIT
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SPRAAK BIJ MEERDERHEID VAN STEMMEN VASTSTELLING.

2° DIENSTPLICHT -

MILITIEGERECHTEN
- HERKEURINGSRAAD - OPROEPING VAN
EEN DIENSTPLICHTIGE VOOR DE HERKEURINGSRAAD GEEN BERICHT DAT DE
DIENSTPLICHTIGE EEN MEMORIE OF VERWEERSCHRIFT MAG INDIENEN - GEVOLG.

3° DIENSTPLICHT -

MILITIEGERECHTEN
- HERKEURINGSRAAD - SAMENSTELLING SECRETARIS-VERSLAGGEVER GEEN LID
VAN DE RAAD.

1' De beslissing van de herkeuringsraad

behoeft niet te vermelden dat uitspraak werd gedaan bij meerderheid
van stemmen (1). (Art. 43, § 1, 1",
Dientstplichtwet.)
2" Geen

enkele wettelijke bepaling
schrijft voor dat aan de dienstplichtige
moet worden bericht dat hij voor de
herkeuringsraad een memorie of verweerschrift mag indic>nen.

3' De door de provinciegouverneur aangewezen secretaris-verslaggever met
raadgevende stem maakt geen dee] uit
van de herkeuringsraad. (Impliciet.)
(Art. 38, §§ 1 en 5, Dienstplichtwet.)
(L ... )

(A.R. nr. M 447 F)
18 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende ~onclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal.

-----

Nr. 298

2° ONDERZOEKSGERECHTEN
STRAFZAKEN- CORRECTIONALISERING VAN
EEN MISDAAD VALSHEID IN GESCHRIFTE CORRECTIONALISER!NG OOK GELDEND VOOR
DE IVIISDAAD GEBRU!K VAN VALSE STUKKEN
- VOORWAARDEN.

3° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT CORRECTIONALISERING VAN EEN MISDAAD VALSHEID IN
GESCHRIFTE - CORRECTIONALISERING OOK
GELDEND VOOR DE MISDAAD GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - VOORWAARDEN.

1' Als een enkel misdrijf moet worden
aangemerkt de valsheid in geschrifte
en het gebruik van het valse stuk door
de vervalser waaraan hetzelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk
om te schaden ten grondslag ligt (1).
2' en 3' Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank
verwezen heeft wegens valsheid in geschrifte, na aanneming van verzachtende omstandigheden, en tevens wegens een wanbedrijf en het hoi van
beroep beslist dat het wanbedrijf het
gebruik van het in de eerste telastlegging vermelde valse stuk impliceert en
aan dat gebruik hetzelfde bedrieglijk
opzet of oogmerk om te schaden ten
grondslag Jigt als aan de valsheid in
geschrifte, neemt het vonnisgerecht
rechtsgeldig kennis van de gecoJTectionaliseerde misdaad gebruik van een
vals stuk, die te zamen met de valsheid een enkel misdrijf vormt van dezelfde beklaagde (2).

(VERBRUGGEN T. VANDEPUTTE STEVEDORING
CY N.V.)
ARREST

Nr. 298
2'

(A.R. nr. 1480)
KAMER -

19 januari 1983

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL-

SE STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIF
TE - GEBRUIK VAN HET VALSE STUK DOOR
DE VERVALSER - EEN E1\KEL MISDRIJF
VOORWAARDEN
Nota arrest nr 297
(1) Cass., 22 mel 1978 (A.C., 1978, 1112).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Nota's arrest nr. 298:
(1) Zie Cass., 5 sept. 1957 (A.C., 19~7, 983) en
cone!. proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen., in
Rev. dr pr!m., 1957-1958, blz. 517.
(2) Zie Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80,
nr 279) en de noot get R.-A.D

Nr. 298
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I. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel, luidende als
volgt : schending van de artikelen 408,
413 van het Wetboek van Strafvordering,
496 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest deze wetsbepalingen niet in acht heeft genomen of verkeerdelijk heeft toegepast; dat het arrest,
op verzoek van de procureur-generaal,
de feiten van de tenlastelegging onder B
van diefstal heeft geherkwalificeerd in
oplichting; eiser illo tempore niet werd
verwezen door de raadkamer uit hoofde
van gebruik van valse stukken, zodat het
hof van beroep hiervoor niet gevat was;
het arrest nochtans stelt dat de valsheid
in geschrifte zich uitstrekt tot het gebruik van valse stukken, alzo impliciet
stellende dat het gebruik van valse stukken niet als een afzonderlijk misdrijf te
beschouwen valt, maar slechts als de afwerking of verderzetting van het misdrijf van valsheid in geschrifte,
terwijl eiser bij besluiten uitdrukkelijk
stelde dat een vervolging wegens oplichting slechts mogelijk zou zijn voor zover
hij tevens vervolgd werd voor het gebruik van valse stukken; het Hof van
Cassatie, onder meer bij arrest van 13
augustus 1980, Pas., 1980, 1384, duidelijk
eist dat de betichte zowel voor de oplichting als voor het gebruik van valse stukken wordt verwezen en in casu vaststaat
dat eiser niet werd verwezen voor gebruik van valse stukken, wat nochtans
onmisbaar zou zijn geweest om de betichting van oplichting te gronden; deze
stelling trouwens wordt bevestigd door
de rechtsleer en onder meer J. Vanhalewijn & L. Dupont, « Valsheid in Geschriften >>, A.P.R., nrs. 490 en volgende;
het arrest zodoende voormelde wetsartikelen verkeerdelijk heeft toegepast:

Overwegende dat valsheid in geschrifte en het gebruik dat van de
vervalste geschriften wordt gemaakt
door de vervalser zelf met hetzelfde
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden een zelfde misdrijf oplevert; dat het gebruik in dat
geval de voortzetting is van de vervalsing;
Overwegende dat wanneer de
raadkamer, zoals ten deze, een verdachte, met aanneming van verzach-
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tende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank verwijst wegens valsheid in geschrifte, die
rechtbank tevens bevoegd is om
kennis te nemen van het gebruik
dat door de vervalser met hetzelfde
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden van de vervalste geschriften werd gemaakt;
Overwegende dat het arrest releveert dat « de aldus heromschreven
feiten van de tenlastelegging B (oplichting) het gebruik uitmaken van
de stukken die het voorwerp zijn
van de tenlastelegging A; ( ... ) de
valsheid (tenlastelegging A) en het
gebruik van deze stukken, door dezelfde dader met hetzelfde opzet gepleegd, een enkel misdrijf uitmaken;
(... ) de valsheid zich ten deze uitstrekt tot het gebruik van valse
stukken »;
Overwegende dat het arrest aldus
de beslissing dat « het hof (van beroep) gevat is om kennis te nemen
van de tenlasteleggingen A en B »
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;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens - Verslaggever : de
h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-gene;raalAdvocaten: mrs. Houtekier en D. Van
der Staey, Antwerpen.
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KAMER -

19 januari 1988

1° GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER STRAFVORDERING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING DOOR VERJARING - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING - WETTIGHEID.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VONNIS VERNIETIGD IN ZOVERRE HET DE BEKLAAGDE ONWETTIG IN DE
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING VERWIJST
- CASSATIE ZONDER VERWIJ.ZI NG - VOORWAARDE.

1° Wanneer de rechter geen veroordeling

uitspreek omdat de strafvordering verjaard is, kunnen de kosten van die
strafvordering niet ten Jaste worden
gelegd van de beklaagde (1). (Artt. 162,
176, 194 en 211 Sv.)
2° Wanneer een beslissing aileen wordt

vernietigd in zoverre ze de bekla agde
onwettig veroordeelt in kosten van de
strafvordering, terwijl die kosten ten
Jaste van de Staat moesten worden gelaten, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing (2).

Nr. 299

Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

B. waarbij eiseres in kosten van
die vordering is veroordeeld :
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 162 en 194 van het Wetboek van
Strafvordering :

Overwegende dat het bestreden
vonnis, eendeels, de strafvordering
tegen eiseres door verjaring vervallen verklaart en, anderdeels, eiseres
in de kosten van de openbare vordering in hoger beroep veroordeelt;
Overwegende dat, wanneer de
strafvordering door verjaring vervallen wordt verklaard, de kosten van
de strafvordering niet ten laste van
beklaagde mogen worden gelegd;
dat zij ten dezen ten laste van de
Staat moeten blijven;
Dat de beslissing derhalve niet
naar recht is verantwoord;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat
middel aanvoert;

eiseres

geen

(VAN DEN BERGE T. DE FREYNE, BONNAMIE)
ARREST

(A.R. nr. 1663)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 mei 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

A. waarbij die vordering vervallen
wordt verklaard door verjaring:
{1) Cass ., 10 juni 1986, A.R. nr. 358
(A.C., 1985-86, nr. 632), en 7 april 1987, A.R.
nr. 578 (ibid., 1986-87, nr. 471).
{2) Zie de noot R.D. onder arrest A.R.
nr 1790, infra nr. 303.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit eiseres
veroordeelt in de kosten van de
strafvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
eiseres in negen tiende van de kosten en 'laat de overige kosten ten
laste van de Staat; zegt dat er geen
aanleiding is tot verwijzing.
19 januari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h . De Peuter -- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.

Nr. 300
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Nr. 300

KAMER -

1° VOORZIENING

19 januari 1988
IN

CASSATIE

VORM STRAFZAKEN ARREST VAN
BU!TENVERVOLGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING CASSATIEBEROEP BETEKEND AAN DE PROCUREUR-GENERAAL EN
NIET BETEKEND AAN DE VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ IN DE KOSTEN
VAN DE STRAFVORDERING WORDT VEROORDEELD - BETEKENING AAN DE PROCUREURGENERAAL - ONTVANKELIJKHEID.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VOR~1

- STRAFZAKEN - ARREST VAN DE
BU!TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ JEGENS DEVERDACHTE TOT SCHADEVERGOEDING WORDT
VEROORDEELD - GEEN BETEKENING AAN DE
VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID.

1" Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing van buitenvervolgingstelling zelf, wanneer het
niet aan de verdachte is betekend; dat
het cassatieberoep aan de procureurgeneraal is betekend, brengt in dat opzicht geen gevolg teweeg (1).
2' Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
ontvankelijk, in zoverre het gericht is
tegen de beslissing waarbij z1j in de
kosten van de strafvordering is veroordeeld, mits het aan de procureur-generaal is betekend (2).
3" Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen het arrest van de kamer
(1) (2) en (3) Cass., 11 jan. 1984, A.R. nr. 3320
(A.C., 1983-84, nr. 241); zie Cass., 14 okt. 1986,
A.R. nr. 431 (ibid., 1986-87, nr. 84).

van inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling van de verdachte is
niet ontvankehjk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij zij
jegens de verdachte tot schadevergoeding wordt veroordeeld, wanneer het
niet aan de verdachte is betekend (3).

(WELLENS K., WELLENS J. T. DAELEMANS)
ARREST

(A.R. nr. 1676)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest een
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven bevestigt, die beslist dat er
geen aanleiding is tot vervolging
van verweerder; dat het arrest de eisers veroordeelt in de kosten van
hun verzet tegen de beschikking
van de raadkamer en iedere eiser
veroordeelt tot betaling van 5.000
frank schadevergoeding aan verweerder;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij de eisers in kosten van de strafvordering worden verwezen :

Overwegende dat de eisers dienaangaande geen middel aanvoeren;
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing van
buitenvervolgingstelling :
Overwegende dat de voorzieningen van de eisers werden betekend
aan het openbaar ministerie; dat uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat de voorzieningen werden betekend aan v-erweerder;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
III. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissing
waarbij de eisers jegens verweerder

HOF VAN CASSATIE
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tot schadevergoeding worden veroordeeld:
Overwegende dat de voorzieningen, nu niet blijkt dat ze werden betekend aan verweerder, niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de middelen van de eisers
die slechts tegen de beslissing van
buitenvervolgingstelling en tegen
hun veroordeling tot schadevergoeding zijn gericht, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in
de kosten.
19 januari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. D.
Lauwers, Mechelen.

Nr. 301
2" KA MER - 19 januari 1988

PREJUDICIEEL GESCHIL KEN - STRAFVORDERING TELIJK GESCHIL.

STRAFZASOCIAALRECH-

De strafrechter is in de regel bevoegd
uitspraak te doen over een sociaalrechtelijke betwisting die als verweer tegen de strafvordering of tegen de burgerlijke rechtsvordering voor hem opgeworpen wordt (1}.
(VANDERYKEN)
ARREST

(A.R. nr. 1756}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Zie art. 74, tweede lid , Arbeidsongevallenwet, ingevoegd bij art. 8 wet 7 juli 1978.

Nr. 301

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 578, 1• en
1•, van het Gerechtelijk Wetboek:
dat eiser voorhoudt dat de correctionele rechter niet bevoegd is om na te gaan
of er al dan niet ontbinding was van de
arbeidsovereenkomst tussen de partijen;
dat deze vraag nochtans voorafgaand
dient opgelost te worden, dus vooraleer
te kunnen oordelen of er al dan niet een
wetsovertreding was door de niet-betaling van het vakantiegeld; dat over het al
of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst na 1 augustus 1984 voor de correctionele rechter niet uitvoerig werd geconcludeerd, omdat deze kwestie dient behandeld te worden door de arbeidsrechtbank; da t onder meer geen bewijsvoering werd aangehouden, zoals voor de
arbeidsrechtbank gebeurt, met onder andere getuigenverhoor; dat de correctionele rechter bevoegd is om in het kader
van een strafvordering zich uit te spreken in arbeidsrechtelijke aangelegenheden bij overtreding van wetten en dergelijke, dus in casu over de niet-betaling
van het vakantiegeld; dat de correctionele rechter zijn bevoegdheid te buiten
gaat door te oordelen over het al of niet
beeindigd zijn van de arbe idsovereenkomst op een bepaald ogenblik, gezien
dit een louter burgerlijke, arbeidsrechtelijke kwestie is, waaraan geen sancties
verbonden zijn; dat, indien de arbeidsrechtbank oordeelt dat er geen ontbindin :~ is geweest, eiser vrijwillig het vak:mtiegeld zou betaald hebben :

Overwegende dat het middel niet
preciseert waardoor artikel 97 van
de Grondwet zou zijn geschonden;
Dat het in dat opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser werd vervolgd en door het arrest wordt veroordeeld ter zake van, als werkgever, aan verweerder, zijn werknemer die met hem van 4 juni 1983 tot
en met 31 mei 1985 door een arbeidsovereenkomst was verbonden,
het bij de beeindiging van het contract verschuldigde vakantiegeld
niet te hebben betaald; dat eiser
voor de appelrechters heeft opgeworpen dat verweerder niet gerechtigd was op vakantiegeld na 1 augustus 1984 daar de arbeidsovereenkomst op 31 juli 1984 ten einde was
gekomen; dat het arrest beslist dat
uit niets blijkt dat de partijen zou-
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Nr. 302

den zijn overeengekomen de arbeidsovereenkomst te beeindigen
v66r 31 mei 1985;
Overwegende dat, wanneer de beklaagde voor het strafgerecht als
verweer tegen de strafvordering en/
of tegen de rechtsvordering van de
burgerlijke partij een geschil van
arbeidsrechtelijke aard opwerpt ten deze een geschil nopens de datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen de partijen een einde
nam - de strafrechter, met toepassing van artikel 15 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, bevoegd is om daarover te beslissen, nu een dergelijk
geschil niet voorkomt onder de uitzonderingen die door de wet worden
gemaakt op het in voormeld artikel
neergelegde beginsel;
Dat het middel in zoverre naar
recht faalt;
En overwegende, wat de beslissing op de strafvordering tegen eiser betreft, dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

DAT DE STRAFVORDERING VERJAARD IS ENKEL HOGER BEROEP VAN DE BURGERLUKE PARTIJ - WIJZIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - WETTIGHEID.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN VONNIS VERNIETIGD OP
GROND DAT HET DE BEKLAAGDE ONWETTIG
VEROORDEELT OP DE STRAFVORDERING VERWIJZING BEPERKT TOT DE BESLISSING
OVER DE KOSTEN OP DE STRAFVORDERING VEREISTE.

1o Op het enkele hager beroep van de
burgerlijke partij kan de appelrechter
de beslissing van de eerste rechter dat
de strafvordering verjaard is, niet wijzigen (1).
2o Wanneer een vonnis van de correctionele rechtbank wordt vernietigd op
grand dat het, op het enkele hager beroep van de burgerlijke partij, uitspraak doet op de strafvordering en de
kosten van die rechtsvordering ten laste legt van de beklaagde, wordt de vernietiging uitgesproken met verwijzing,
wat betreft de beslissing op de kosten,
als deze kosten ten laste hadden moeten komen van de burgerlijke partij,
die de beklaagde rechtstreeks had gedagvaard (2).

(VLIEGHE)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. R.
Vandebroeck, Leuven.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering tegen eiseres :
Over het eerste middel: schending van
artikel 202 van het Wetboek van Strafvordering en van het beginsel van de devolutieve werking van het hager beroep
in strafzaken,

Nr. 302
2'

ARREST

(A.R. nr. 1788)

KAMER -

19 januari 1988

1° HOGER BEROEP _

STRAFZAKEN

GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - BESLISSJNG VAN DE EERSTE RECHTER

(1) Cass., 22 feb. 1983, A.R. nr. 7584
(A.C., 1982-83, nr. 353). Zie Cass., 20 maart
1985, A.R. nr. 4022 (ibid., 1934-85, nr. 437).

(2) Zie de noot R.D. onder Cass., R.G.
infra, nr. 303.

17~0,
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doordat de rechtbank, na te hebben
vastgestled dat alleen door de rechtstreeks dagende burgerlijke partij hager
beroep werd ingesteld tegen het vonnis
van de eerste rechter, waarbij de strafvordering verjaard werd verklaard, de
zaak bij evocatie aan zich trekt en eiseres veroordeelt tot tweemaal een geldboete van 20 frank, te vermeerderen met
de opdeciemen,
terwijl het hager beroep van de burgerlijke partij alleen de rechter in hager
beroep niet meer toelaat nog uitspraak
te doen aangaande de strafvordering
maar enkel aangaande de burgerlijke
vordering, zodat de rechtbank onmogelijk nog enige veroordeling op strafgebied tegen eiseres kon uitspreken, daar
alleen door de burgerlijke partij en niet
door het openbaar ministerie hager beroep was ingesteld, en de opgelegde
straffen dan ook geheel nietig zijn :

Overwegende dat de eerste rechter, bij vonnis van 23 juni 1986, met
betrekking tot de in de rechtstreekse dagvaarding ten laste van eiseres
gelegde overtredingen de strafvordering we gens verj aring vervallen
heeft verklaard; dat een dergelijke
beslissing, waardoor de rechtsmacht
van de rechtbank op strafgebied volledig is uitgeoefend, een einde
maakt aan de strafvordering;
Dat de correctionele rechtbank, op
het enkel hager beroep van de
rechtstreeks dagende burgerlijke
partij, geen kennis mocht nemen
van bedoelde vordering welke de
eerste rechter reeds beslecht had
door een beslissing die, bij ontstentenis van een tegen haar door het
openbaar ministerie ingesteld hager
beroep, aan zijn oordeel niet onderworpen was;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank niet wettig eiseres kon
veroordelen in de kosten van de
strafvordering, welke kosten ten laste van de rechtstreeks dagende burgerlijke partij dienden te worden gelegd;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eise-

Nr. 303

res veroordeelt op de strafvordering
en haar in de kosten van die rechtsvordering verwijst; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak, doch enkel wat de beslissing over de kosten van de strafvordering betreft, naar de Correctionele
Rechtbank te Veurne, zitting houdende in hager beroep.
19 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. L.
Verbeke, Brugge.

Nr. 303
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KAMER

19 januari 1938

1° JACHT --

VLAAMS GEWEST - OVERTREDJNG - STRAFVORDERING - VERJARING TERMIJN.

2° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING
TERMIJN - OVERTREDJNG VLAAMS GEWEST.

3° VERWIJZING

NA

CASSATIE

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

zo Aangezien art. 28 Jachtwet, wat
het Vlaamse Gewest betreft, is opgeheven door het decreet van 27 juni 1985,
bedraagt de verjaringstermijn, wat dat
gewest betreft, zes maanden voor de
strafvordering, voortvloeiend uit de
overtreding van K.B. van 9 sept. 1981,
waarop, ingevolge art. 31 Jachtwet, politiestraffen zijn gesteld (1).

1' en

(1) Zie Cass., 1 dec. 1987, A.R. nr. 1484, supTa, nr. 200.

Nr. 303
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3' Wordt de beslissing op de strafvordering vernietigd, wegens verval van die
rechtsvordering en moeten de kosten
op die rechtsvordering ten laste van. d~
Staat blijven, dan wordt de vermetiging zonder verwijzing uitgesproken
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Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 21, 22
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering;

Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser veroordeelt wegens
overtreding van de artikelen 3 en 9,
§§ 1 en 2, van het koninklijk besluit
(BOUCHE)
van 9 september 1981 betreffende de
bescherming van vogels in het
ARREST
Vlaamse Gewest, feiten strafbaar
gesteld met politiestraffen ingevolge
(A.R. nr. 1790)
artikel 31 van de Jachtwet van 28 februari 1882;
HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat artikel 28 van
den vonnis, op 3 juli 1987 op verzet de J achtwet van 28 februari 1882
in hoger beroep gewezen door de werd opgeheven bij artikel 2.4 van
Correctionele Rechtbank te Gent;
het decreet van het Vlaamse Gewest
(2).

(2) Wanneer het Hof een veroordeling vernietigt omdat het vaststelt dat de strafvordering door verjaring was vervallen, wo_rdt de
vernietiging uitgesproken zonder verWIJZmg.
Dit is een logische toepassing van art. 429,
laatste lid, Sv. Er hoeft over niets meer te worden beslist. Voorbehoud dient evenwel te worden gemaakt en een beperkte verwijzing moet
in overweging worden genomen, wanneer
blijkt dat een nieuwe beslissing vereist is voor
de kosten op de strafvordering. Ter verantwoording van een vernietiging zonder verwijzing, voegt het Hof ei· da~ ook aan toe dat de
kosten op de strafvordermg ten laste van de
Staat moeten blijven [Cass., 18 juni 1973
(A.C., 1973, 1018); Cass., 22 jan. 1985, A.R.
nr. 8856 (A.C., 1984-85, nr. 300); Cass., 16 okt.
en 19 nov. 1985, 8 jan. en 17 juni 1986, A.R.
nrs. 44 72, 9544, 4502 en 8629 (ibid., 1985-86,
nrs. 101, 186, 296 en 648); Cass., 23 dec. 1986,
A.R. nr. 9978 (ibid., 1986-87, nr. 252)]. Die gebruikelijke formule vindt men in het geannoteerde arrest.
Vernietiging zonder verwijzing wordt ook
uitgesproken als het Hof een veroordeling v:ernietigt op een andere grond dan de verJarmg
maar bij die gelegenheid vaststelt dat de strafvordering verjaard is (Cass., 16 april 1986, A.R.
nr. 4987, A.C., 1986-87, nr. 503); wanneer het
daarentegen niet zeker is of de strafvordering
al dan niet is verjaard, wordt vernietiging met
verwijzing uitgesproken (Cass., 30 jan. 1985,
A.R. nr. 3943, ibid., 1984-85, nr. 317).
Vernietiging wordt zonder verwijzing uitgesproken wanneer de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering wordt vernietigd, omdat
die rechtsvordering verjaard was voordat zij
werd ingesteld en het Hof vaststelt dat de kos-.
ten ten laste moeten blijven van de burgerlijke :
partij die ze in werkelijkheid had gemaakt
(Cass., 30 maart 1976, ibid., 1976, 877).
Voormelde regels zijn ook van toepassing
wanneer de vernietiging niet slaat op de beslissing op de strafvordering, maar enkel op
de veroordeling in kosten van de strafvordering. Wanneer dus de beklaagde onwettig in

de kosten van het beroep van het O.M. is veroordeeld, terwijl dat hoger beroep ~iet ontvankelijk was verklaard, is de vermehgmg beperkt tot de beslissing over de kosten en
wordt zij uitgesproken zonder verWIJzmg, als
de kosten ten laste van de Staat moeten bhJven (Cass., 25 feb. 1981, ibid., 1980-81, nr. 379).
In een gelijkaardig geval was e:.n vennootschap onrechtmatig burgerrechtel!Jk aansprakelijk verklaard voor de betalmg v~n de kosten op de strafvordering, hoewel ZIJ m eerste
aanleg buiten de zaak werd gesteld en het hoger beroep van het O.M._ te. haren opzJChte _met
ontvankelijk was. Vermehgmg 1s toen mtgesproken zonder verwijzing, maar de gebrmkelijke formule dat de kosten ten laste van. de
Staat moeten blijven, komt m d1e beshssmg
niet voor. Zulks omdat, na aanneming van de
voorziening van de beklaagde, de rechter naar
wie de zaak was verwezen over de kosten uitspraak kon doen; de burgerrechtelijk aansprakelijke partij stond bmten dez~ . betw1stmg
(Cass., 29 april 1986, A.R. nr. 106, ibid., 1985-86,
nr. 529).
Indien de beklaagde van rechtsvervolging
wordt ontslagen, omdat de verjaring van de
strafvordering was ingetreden, maar h!J tegelijkertijd onwettig in de kosten van de strafvordering wordt veroordeeld, wordt de vermetiging, die tot het beschikkende gedeelte over
de kosten is beperkt, uitgesproken zonder verwijzing, als de kosten ten laste van de Staat
moeten blijven (Cass., 9 okt. 1979, ibid.,
1979-80, nr. 90; Cass., 25 mei 1983, A.R.
nr. 2821, ibid, 1982-83, nr. 530).
In bepaalde gevallen is dit niet zo. Wanneer
de kosten van de strafvordering niet noodzakelijk ten laste van de Staat moeten blijven,_ is
een nieuwe beslissing over de kosten vere1st.
Aldus, wanneer bijvoorbeeld op de voorziening
van het O.M., de veroordeling van de beklaagde en het beschikkende gedeelte betreffende
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij vernietigd worden, omdat een van de fe1ten ten
laste van de beklaagde verjaard is, terwijl an-

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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van 27 juni 1985, zodat de termijn
van verjaring van de strafvordering,
wegens de overtredingen waaraan
eiser schuldig werd verklaard, zes
maanden bedraagt ingevolge artikel
21 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vaststelt dat de feiten werden gepleegd op 26 juli 1986; dat uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat binnen de
oorspronkelijke termijn van zes
maanden de strafvordering voor het
laatst werd gestuit op 17 december
1986 door de betekening aan eiser
van de dagvaarding om te verschijnen voor de Politierechtbank te Zomergem;
Overwegende dat op 3 juli 1987,
datum van het bestreden vonnis,
meer dan zes maanden waren verlopen sedert de dag waarop de verjaring van de strafvordering voor het
laatst regelmatig werd gestuit;
Overwegende dat mitsdien op de
datum waarop het bestreden vonnis
(Vervolg nota van vorige biz.)
dere feiten niet zijn verjaard; dan moet de
rechter op verwijzing beslissen of een dee! van
de kosten ten laste moet worden gelegd van de
beklaagde en van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, dan wei of zij ten laste van de
Staat moeten blijven (Cass., 23 juni 1981, ibid,
1980-81, nr. 614).
In een andere zaak waren twee beklaagden
hoofdelijk veroordeeld in een derde van de
kosten. Een van beiden voorzag zich in cassatie en zijn veroordeling werd vernietigd, omdat de strafvordering verjaard was. Wat de
kosten betreft werd de zaak verwezen. Deze
beslissing werd genomen om moeilijkheden te
vermijden bij de tenuitvoerlegging van de beslissing, voor het geval dat de medebeklaagde
aan de eiser tot cassatie zou vragen bij te dragen in de kosten (Cass., 29 feb. 1984, A.R.
nr. 3295, ibid., 1983-84, nr. 365, met cone!. adv.gen. Liekendael, in Bull. en Pas., 1984, I,
751). Die verwijzing was wellicht niet strikt
vereist, aangezien in de rechterlijke beslissingen duidelijk was vastgesteld wie dat derde
van de kosten zou betalen. Alleen definitief
veroordeelde medebeklaagde diende de kosten
te dragen.
Vernietiging moet met verwijzing worden
uitgesproken, wanneer bij de zaak een burgerlijke partij is betrokken die, als zij in het on-

Nr. 303

werd gewezen, bij ontstentenis van
enige grond van schorsing van de
verjaring, de strafvordering door
verj aring was vervallen;
Overwegende dat de kosten ten
laste van de Staat moeten blijven;

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; laat de kosten
ten laste van de Staat; zegt dat er
geen grond is tot verwijzing.
19 januari 1988 - z• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.
De Vos, Gent.
gelijk wordt gesteld, overeenkomstig de artt.
162 en 194 Sv., in de kosten van de strafvordering kan worden veroordeeld (b.v. Cass., 17
okt. 1984, A.R. nr. 3840, ibid., 1984-85, nr. 129).
Zulks is des te meer het geval wanneer de
·burgerlijke partij op haar initiatief om de
strafvordering op gang te brengen, in de kosten moet worden veroordeeld, als zij in het ongelijk wordt gesteld. Zulks was het geval in de
zaak die aanleiding gaf tot het arrest A.R.
nr. 1788, supra, nr. 302. De vordering van de
burgerlijke partij was bij een definitief geworden beslissing niet gegrond verklaard. Wanneer de rechter, terwijl hij de beklaagde vrijspreekt of hem van vervolging ontslaat, hem
onwettig in de kosten van de strafvordering
veroordeelt, wordt dat beschikkende gedeelte
vernietigd zonder verwijzing, indien niet kan
worden beschouwd dat de burgerlijk partij in
het ongelijk is gesteld, daar zij bij een te haren opzichte definitieve beslissing voldoening
kreeg (Cass., 4 juni 1973, ibid, 1973, 964, met
voetnoten 1 en 2; Cass., 8 april 1981, ibid.,
1980-81, nr. 457 met noot E.L.; A. LORENT,
« Les frais de justice repressive ,, in Rev. dr.
p{m., 1983, biz. 656-657). Dit is de reden waarom het arrest A.R. nr. 1663, supra, nr. 299, vernietiging zonder verwijzing uitspreekt. De burgerlijke partij had schadevergoeding verkregen in een beschikkend gedeelte dat niet werd
vernietigd.
R.D.
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Nr. 304
Nr. 304
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19 januari 1988

1° STRAFVORDERING
VAN RECHTSMACHT
DRAAGWIJDTE.

2° SAMENHANG -

VOORRECHT
SAMENHANG -

STRAFZAKEN -

BE-

GRIP.

1o AI mag de procureur-generaal bij het
hof van beroep, wanneer hij een van
de personen bedoeld in art. 479 Sv.
vervolgt, tegelijkertijd de daders van
of medeplichtigen aan hetzelfde of een
daarmee samenhangend misdrijf voor
het hof van beroep dagvaarden, tach
zijn op die personen de gewone regels
inzake bevoegdheid en rechtspleging
van toepassing, zolang de procureurgeneraal geen vordering heeft ingesteld tegen de persoon die over een
voorrecht van rechtsmacht beschikt
(1).
2o Uitbreiding van bevoegdheid wegens
samenhang onderstelt dat de samengevoegde of samen te voegen vorderingen regelmatig bij de rechter aanhangig zijn gemaakt.
(NUTKEWITZ T. GOLDBERG)
ARREST

(A.R. nr. 2046)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 oktober 1987 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de artikelen 63, 226, 227, 479, 480 van het Wetboek van Strafvordering, 1319, 1320,
1321, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de burgerlijke partijstelling van eiseres tegen verweerder
onontvankelijk verklaart, het verzet van
de burgerlijke partij tegen de beschikking van de raadkamer van 26 januari
1987 onontvankelijk verklaart, en vast(1) Zie Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr
(A.C., 1985-86, nr 111).
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stelt dat de onderzoeksrechter onbevoegd is om een gerechtelijk onderzoek
in te stellen, op grond van de volgende
motieven, overgenomen uit de vordering
van de procureur-generaal : « dat de
klacht van de benadeelde met stelling
van burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter, deze vat van de feiten en
hierdoor de uitoefening van de strafvordering in werking wordt gebracht; dat
ten aanzien van de feiten bedoeld in de
klacht van de burgerlijke partij (en/of in
de vordering van het openbaar ministerie) de onderzoeksrechter gevat is in rem
en niet in personam( ... ), waardoor hij ertoe gerechtigd is over te gaan tot inverdenkingstelling van alle verdachten die
bij de feiten betrokken zijn, zelfs al werden zij niet in de vordering van het
openbaar ministerie of in de klacht van
de burgerlijke partij aangewezen; dat de
onderzoeksrechter een zaak in behandeling kan nemen tegen alle personen verdacht van een misdaad en/of wanbedrijf,
met uitzondering van deze die de wet
onttrekt aan zijn bevoegdheid en waarvan hij zich bijgevolg dient te onthouden; dat artikel 479 van het Wetboek van
Strafvordering de bevoegdheid en de
procedure regelen met betrekking tot het
onderzoek en de vervolgingen uit hoofde
van misdaden en wanbedrijven gepleegd
door magistraten buiten (en in de uitoefening) van hun ambt; dat, conform het
gestelde in de vordering van de procureur des Konings te Antwerpen van 13
oktober 1986 (stuk 24), blijkt dat, gelet
op de bij de akte van stelling van burgerlijke partij gevoegde klachtbrief van
28 augustus 1986 (stuk 1) en het procesverbaal van verhoor van de klachtdoende
partij door de gerechtelijke politie (stuk
6), niet alleen de hoger vermelde Goldberg Charles verdacht wordt van de
reeds eerder vermelde tenlastelegging
doch ook diens echtgenote, (en zuster
van klaagster) Nutkewitz Viviane Patricia, geboren te Hampstead (G.B.) op 31
juli 1946 en wonende op hetzelfde adres,
minstens wat betreft de feiten van diefstal; dat Nutkewitz Viviane, voornoemd,
bij koninklijk besluit van 6 juli 1983 tot
vrederechter van het tweede kanton Antwerpen benoemd werd en zij hiertoe de
grondwettelijke eed aflegde op 29 juli
1983 (stuk 11); dat de vrederechters behoren tot de personen opgesomd in artikel
479 van het Wetboek van Strafvordering
waarbij de strafvordering behoort tot de
bevoegdheid van de procureur-generaal
bij het hof van beroep; dat deze regeling
ook geldt voor personen die bij samenhang betrokken zijn bij de misdrijven
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gepleegd door de in artikel 479 van het ter per brief van 15 september 1986 geWetboek van Strafvordering bedoelde richt aan de gerechtelijke politie te Antpersonen (... ); dat de klachtdoende partij werpen nogmaals bevestigde (stuk 8); dat
in haar conclusies (stuk 20), neergelegd Joyce Nutkewitz aldus van bij de aanin de raadkamer op 23 december 1986, vang van huidige zaak de aangeklaagde
ten onrechte stelt dat uit het arrest van feiten als een ondeelbaar geheel behet Hof van Cassatie van 22 oktober schouwde lastens haar zuster en ver1985 (R. W., 1985-86, 2827) (stuk 16) duide- dachte Charles Goldberg, maar dat zij
lijk blijkt dat de stelling van burgerlijke wegens het voorrecht van rechtsmacht,
partij voor de onderzoeksrechter moge- waarvan haar zuster genoot op grond
lijk is tegen bepaalde personen die niet van artikel 479 van het Wetboek van
vallen onder het toepassingsgebied van Strafvordering, verplicht was de feiten
artikel 479 van het Wetboek van Straf- lastens haar aan de procureur-generaal
vordering maar die toch medeplichtig te melden, ten einde tegen haar een
zijn aan misdrijven gepleegd door perso- strafvervolging uit te lokken; dat Joyce
nen die het voorrecht van rechtsmacht Nutkewitz ontegensprekelijk haar zuster
genieten; dat, enerzijds, uit het hiervoren en schoonbroer als mededaders of medevermelde reeds gebleken is dat de onder- plichtigen voorstelt, zodat ten deze, naar
zoeksrechter in rem en niet in personam luid van de artikelen 479 en volgende
is gevat en dat, anderzijds, het verloop van het Wetboek van Strafvordering, de
van de procedure waarop het door kla- regels van het voorrecht van rechtsgende partij ingeroepen cassatiearrest macht, die van openbare orde zijn, toebetrekking had, geheel verschillend was passing vinden; dat in onderhavig geval
van de onderhavige procedure, daar het de feiten, die aan voornoemden worden
in casu ging om een nieuwe vordering toegeschreven eveneens verknocht zijn
van de burgerlijke partij nadat de procu- wegens de noodzaak ze in het belang
reur-generaal krachtens artikel 479 zijn van een goede rechtsbedeling gelijktijdig
exclusive bevoegdheid tot strafvervolging te onderzoek en, zo nodig, door een zelfen strafvordering tegen eEm van de in de rechter te laten vonnissen; dat hieruit
die bepaling vermelde personen reeds in- volgt dat allen, die niet o:elf onder het
gesteld en uitgeput had (door een sepot- voorrecht van rechtsmacht vallen, maar
beslissing); dat in huidige zaak, gelet op hetzij als mededaders of medeplichtigen
al de hoger vermelde elementen, de pu- aan hetzelfde misdrijf, hetzij wegens anblieke vordering dan ook niet door de dere verknochte of samenhangende misvermeende burgerlijke partij kan wor- drijven samen met het voorrecht van
den ingesteld en evenmin door een ha- rechtmacht genietende partij vervolgd
ger beroep (verzet) in stand kan gehou- worden; dat partijen het erover eens zijn
den worden >>; dat het arrest hieraan de dat de onderzoeksrechter door de burgervolgende - eigen - motieven toevoegt : lijke-partijstelling in rem gevat wordt en
« dat bovendien mevrouw Joyce Nutkeniet in personam; dat Joyce Nutkewitz
witz, naar eigen appelconclusie dezelfde dan ook ten onrechte onder verwijzing
feiten, die zij bij haar aanstelling als naar het arrest van 22 oktober 1985 van
burgerlijke partij op 2 september 1986 het Hof van Cassatie voorhoudt dat de
voor de onderzoeksrechter te Antwerpen « ontvankelijkheid van de burgerlijkeaan haar schoonbroer, verdachte Charles partijstelling enkel kan weerhouden worGoldberg, verwijt, gelijktijdig aange- den ingeval een burgerlijke partijstelling
klaagd heeft bij de procureur-generaal in personam gericht tegen " een persoon,
lastens haar zuster, vrederechter Viviane die voorrecht van rechtsmacht geniet" »;
Nutkewitz (zie ook zittingsblad van 1 ok- dat voormeld arrest integendeel stelt, dat
tober 1987); dat zij overigens in haar ver- de beslissing van de procureur-generaal
ldaring aan de gerechtelijke politie op 9 de personen die voorrecht van rechtsseptember 1986 letterlijk stelt: « ( ... ) het macht genieten, niet te vervolgen, geen
is voor mij duidelijk dat mijn zuster (die hinderpaal vormt voor het instellen door
volmacht had voor de koffer op de het openbaar ministerie of door de benaBeurs) al of niet met de hulp van Char- deelde van de strafvordering tegen de
les Goldberg (die eveneens een koffer in vermeende mededaders of rnedeplichtihuur had bij de Beurs voor Diamanthan- gen die niet over voorrecht van rechtsdel) de koffer nummer 1634 heeft leegge- macht beschikken; dat deze beslissing op
maakt. Bovendien heeft zij de waarden, ondubbelzinnige wijze aantoont dat,
die zich ongetwijfeld moeten hebben be- wanneer, zoals ten deze, personen worvonden in de andere koffers, waarover den aangeklaagd, waarvan sommigen
mijn vader beschikte, Iaten verdwijnen » wel en anderen geen voorrecht van
(stuk 6, a), hetgeen zij enkele dagen la- rechtsmacht bezitten, de gewone rechts-

Nr. 304

HOF VAN CASSATIE

machten pas dan bevoegd worden om de
strafvordering uit te oefenen, nadat de
procureur-generaal beslist heeft de voorrecht genietende personen niet te vervolgen; dat de procureur-generaal blijkbaar
nog geen beslissing heeft genomen ten
aanzien van de feiten lastens vrederechter Nutkewitz, zodat in dit geval de regels van artikel 479 van het Wetboek van
Strafvordering ook ten aanzien van de
eventuele mededader, verdachte Charles
Goldberg, gelden; dat, zolang deze beslissing niet gevallen is, aileen de heer procureur-generaal bevoegd is om tegen
Charles Goldberg, beweerde mededader
of medeplichtige aan de feiten, die aan
een voorrang van rechtsmacht genietende persoon ten laste worden gelegd, de
strafvordering in te stellen >>,
terwijl, eerste onderdeel, in de mate
het Hof zou van oordeel zijn dat het arrest beslist dat de burgerlijke-partijstelling van eiseres niet alleen gericht is
tegen verweerder doch ook tegen Viviane Nutkewitz, dient opgemerkt dat de
draagwijdte van een burgerlijke partijstelling uitsluitend bepaald wordt door de
draagwijdte van de akte waardoor de
aanstelling als burgerlijke partij geschiedt; dat eiseres haar burgerlijke-partijstelling enkel heeft gericht tegen verweerder en tegen onbekenden; dat de
vraag of eiseres ook een of meer andere
personen dan deze die zij in haar burgerlijke-partij stelling viseert, « verdenkt >>, in dit opzicht volkomen irrelevant is; dat de draagwijdte van de
burgerlijke-partijstelling van eiseres niet
beYnvloed of uitgebreid wordt door een
verklaring afgelegd aan de gerechtelijke
politie of door een brief gericht aan de
gerechtelijke politie; dat een burgerlijkepartijstelling, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 63 en 66 van het
Wetboek van Strafvordering, vereist dat
diegene die beweert benadeeld te zijn
door een misdaad of een wanbedrijf in
persoon of via een advokaat voor de onderzoeksrechter verschijnt en een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige verklaring aflegt; dat dergelijke burgerlijkepartijstelling in casu enkel is geschied
ten aanzien van verweerder en onbekenden; dat door eiseres geen aanvullende
burgerlijke-partijstelling werd gedaan;
zodat het arrest, door te beslissen dat
door eiseres personen worden aangeklaagd waarvan sommige wel en andere
geen voorrecht van rechtsmacht bezitten,
schending inhoudt van de artikelen 63
en 66 van het Wetboek van Strafvordering, en terwijl, in de mate de beslissing
van het arrest, dat de burgerlijke-partij-
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stelling van eiseres eveneens gericht is
tegen Viviane Nutkewitz steunt op een
interpretatie van de akte van burgerlijke-partijstelling, het bestreden arrest
deze akte interpreteert op een wijze die
onverenigbaar is met de zin, de inhoud
en de draagwijdte van die akte, en aldus
een miskenning inhoudt van de bewijskracht van deze akte, en bijgevolg een
schending van de artikelen 1319, 1320,
1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;

tweede onderdeel, zo overeenkomstig
de artikelen 479 en 480 van het Wetboek
van Strafvordering de strafvordering ten
aanzien van de in artikel 479 vermelde
personen uitsluitend toebehoort aan de
procureur-generaal bij het hof van beroep, die aldus ook de exclusieve bevoegdheid bezit om de strafvordering in
werking te stellen ten aanzien van de betrokken personen, zodat een burgerlijkepartijstelling tegen de personen die genieten van het in deze artikelen besloten
zogenaamde voorrecht van rechtsmacht
onontvankelijk is, deze artikelen 479 en
480 van het Wetboek van Strafvordering
echter geen hinderpaal vormen voor diegene die beweert door een misdaad of
wanbedrijf te zijn benadeeld om de strafvordering op rechtsgeldige wijze door
een burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter in werking te stellen tegen een of meer personen die niet onder
het toepassingsgebied van artikel 479
vallen en die niet over een voorrecht van
rechtsmacht beschikken, en die eventueel zouden kunnen beschouwd worden
als daders of medeplichtigen van hetzelfde misdrijf of van andere ermee samenhangende misdrijven gepleegd door personen die wei over een voorrecht van
rechtsmacht beschikken; dat de gedeeltelijk procedurele immuniteit die geschapen wordt door de artikelen 479 en 480
aldus niet kan ingeroepen worden door
personen die niet zelf over het voorrecht
van rechtsmacht beschikken; (en terwijl)
deze mogelijkheid voor diegene die beweert benadeeld te zijn door een misdaad of wanbedrijf om zich burgerlijke
partij te stellen tegen hen die niet over
een voorrecht van rechtsmacht beschikken, niet is beperkt tot de situatie waarin voorafgaandelijk door de procureurgeneraal een beslissing van niet vervolging werd genomen ten aanzien van de
personen die wel over een voorrecht van
rechtsmacht beschikken; dat de beslissing van de procureur-generaal geen jurisdictioneel karakter draagt en niet kan
gelijkgesteld worden met een buitenvervolgingstelling uitgesproken door een on-
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derzoeksgerecht; dat de beslissing van de
procureur-generaal een loutere seponeringsbeslissing is waaraan geen enkel
gezag van gewijsde toekomt; dat de procedurele mogelijkheden van diegene die
beweert benadeeld te zijn niet van een
dergelijke beslissing kunnen afhankelijk
worden gesteld; zodat het arrest, door te
beslissen dat zolang geen beslissing door
de procureur-generaal is genomen, aileen
de procureur-generaal bevoegd is om tegen verweerder, beweerde mededader of
medeplichtige van de feiten die aan een
voorrang van rechtsmacht genietende
persoon ten laste worden gelegd, de
strafvordering in te stellen, schending inhoudt van de artikelen 63, 479 en 480
van het Wetboek van Strafvordering;

derde onderdeel, in de mate het bestreden arrest de onbevoegdheid van de
onderzoeksrechter om een onderzoek in
te stellen, steunt op het bestaan van samenhang met de feiten die het voorwerp
uitmaken van een klacht die door eiseres
werd ingediend bij de procureur-generaal, dient opgemerkt dat, zo uit de beginselen vervat in de artikelen 226 en
227 van het Wetboek van Strafvordering
blijkt dat in geval van samenhang tussen verschillende misdrijven, het in het
belang van een goede rechtsbedeling vereist is dat deze misdrijven terzelfder tijd
en door dezelfde rechter zouden worden
behandeld, het bestaan van samenhang
tussen verschillende misdr ijven nochtans
noodzakelijk veronderstelt dat voor elk
van de betreffende misdrijven een strafvordering bestaat; dat de strafvordering
ten aanzien van personen die genieten
van een voorrecht van rechtsmacht overeenkomstig de artikelen 479 en 480 van
het Wetboek van Strafvotdering op gang
wordt gebracht doordat de procureur-generaal de eerste voorzitter van het hof
van beroep verzoekt een magistraat aan
te duiden die het ambt van onderzoeksrechter zal waarnemen in een gerechtelijk onderzoek lastens de personen die
genieten van een voorrecht van rechtsmacht; dat het bestreden arrest niet
vaststelt dat een vervolging werd ingesteld tegen mevrouw Viviane Nutkewitz;
dat onmogelijk samenhang kan bestaan
met een onderzoek dat niet werd ingesteld; zodat het arrest, door te beslissen
dat de feiten die enerzijds aan verweerder en anderzijds aan Viviane Nutkewitz
worden toegeschreven, verlmocht zijn
wegens de noodzaak ze in het belang
van een goede rechtsbedeling gelijktijdig
te onderzoeken, schending inhoudt van
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de artikelen 226, 227, 479 en 480 van het
Wetboek van Strafvordering:

Overwegende, eensdeels, dat bij
op 28 augustus 1986 gedagtekende
brief eiseres bij de onderzoeksrechter te Antwerpen klacht indiende tegen : « De heer Charles Goldberg,
diamanthandelaar, echtgenoot van
mevrouw Viviane Patricia Nutkewitz, wonende te Antwerpen, J.B.
Verlooystraat 9; alsook tegen alle
eventuele mededaders of medeplichtigen die als dusdanig zouden worden aangewezen in de loop van het
onderzoek »;
Overwegende dat de « akte met
aanstelling als burgerlijke partij >>
door de onderzoeksrechter te Antwerpen opgesteld op 2 september
1986 vermeldt dat eiseres voor die
magistraat verklaarde << zich aan te
stellen als burgerlijke partij tegen
Goldberg Charles, J.B. Verlooystraat
9, te Antwerpen, beticht van valsheid in geschrifte, diefstal >> ;
Overwegende dat hoewel hij, nu
het onderzoek in rem geschiedt,
daartoe de mogelijkheid had, de onderzoeksrechter buiten de na de
klacht met stelling van burgerlijke
partij in verdenking staande Charles Goldberg geen ander persoon in
verdenking stelde; dat hij in geen
geval het recht bezat een persoon in
verdenking te stellen die over een
voorrecht van rechtsmacht beschikte;
Overwegende dat de vrederechter
Viviane Patricia Nutkewitz niet in
verdenking werd gesteld door de
vermelding haar betreffende in het
relaas der feiten vervat in voornoemde klacht en evenmin door de
verkeerde vermelding in de << akte
van hoger beroep >> van 27 januari
1987 tegen de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen van 26
januari 1987, dat het hoger beroep
gericht is tegen << al de beschikkingen inzake : 1. Charles Laurent
Goldberg (... ) 2. Viviane Patricia
Nutkewitz »;
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Overwegende, anderdeels, dat eiseres in haar voor de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie vermeldt dat zij << lastens
genoemde Viviane Nutkewitz klacht
heeft neergelegd in handen van de
heer procureur-generaal overeenkomstig de ratio van genoemd artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering »;
Overwegende dat de procureur-generaal krachtens artikel 479 van het
Wetboek van Strafvordering de exclusieve bevoegdheid bezit om de
strafvordering tegen een van de in
die bepaling vermelde personen in
te stellen en hem voor het hof van
beroep te dagvaarden en dat hij tevens eventuele daders en medeplichtigen van hetzelfde misdrijf of van
andere misdrijven wegens samenhang voor het hof van beroep kan
vervolgen;
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tijstelling als het verzet tegen de beschikking van de eerste rechter niet
ontvankelijk zijn;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders
samengesteld.
19 januari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Overwegende dat uitbreiding van
bevoegdheid wegens samenhang
veronderstelt dat de verschillende
vorderingen - samengevoegd of samen te voegen - regelmatig bij de
rechter aanhangig gemaakt zijn;
Overwegende dat het louter indienen van klacht tegen een van de in
artikel 479 van het Wetboek van
Strafvordering bedoelde personen
bij de procureur-generaal niet tot
gevolg heeft dat de strafvordering
bij de rechter aanhangig gemaakt is
en geen hinderpaal uitmaakt voor
het instellen door het openbaar ministerie of door de benadeelde van
de strafvordering tegen personen
die niet over voorrecht van rechtsmacht beschikken;
Overwegende dientengevolge dat
de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van de in het arrest
vermelde elementen niet kon vaststellen dat eiseres zich burgerlijke
partij stelde voor een onbevoegde
onderzoeksrechter en derhalve niet
rechtsgeldig de hoedanigheid van
burgerlijke partij bekwam en dat zowel de vermeende burgerlijke-par-
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20 januari 1988

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
EN VAN BETEKENING BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - ARREST
DAT PROVISIONELE VERGOEDINGEN TOEKENT AAN BURGERLIJKE PARTIJEN, EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT EN DE
ZAAK NAAR DE EERSTE RECHTER VERWIJST
- GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING.

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

(MALPAIX E.A. T. VINCART E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6074)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1987 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

C. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen,
die tegen de eisers zijn ingesteld
door:
2o de verweerder Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten:
Overwegende dat het arrest, na
aan de verweerder Vincart een provisionele vergoeding van 50.000
frank verhoogd met de compensatoire en moratoire interesten te hebben toegekend en een geneesheerdeskundige te hebben aangewezen
om genoemde verweerder te onderzoeken, aan het Nationaal Verbond
van Socialistische Mutualiteiten een
bedrag van 368.067 frank verhoogd
met de compensatoire en moratoire
interesten toekent;
(1) Zie Cass., 3 en 24 sept. 1986, A.R.
nrs. 4908 en 5074 (A.C., 1986-87, nrs. 5 en 44),
en cone! O.M. bij Cass., 4 april 1984, A.R.
nr 3379 (Bull. en Pas., 1984, I, nr 449), mz.
nrs 28 tot 31 en de verwrjzmgen m de conclu
sre van het 0 M
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Overwegende dat laatstgenoemde
beslissing is gewezen op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder N ationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, die, zonder een burgerlijke rechtsvordering
onderscheiden van die van de verweerder Vincart in te stellen, bij wege van een afzonderlijke vordering
de rechtsvordering zelf instelt van
degene in wiens plaats zij met toepassing van artikel 70, § 2, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtens getreden
is, zodat het geschil tussen de eisers
enerzijds en de verweerders Vincart
en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten anderzijds
onsplitsbaar is;
Dat bijgevolg de beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen
van de eisers tegen de beslissing op
de door de verweerder Heli Vincart
tegen hen ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; verwijst
de eisers, ieder van hen, in de kosten van hun voorziening.
20 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en De
Bruyn.
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van de goederen van zijn minderjarige zoon Jessy, en van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten tegen eiser :

20 januari 1988
VERMOEDENS

Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - VERBOD VAN
UITSPRAAK OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN
- BEGRIP.

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door Roger Cloes in eigen naam tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN -

- TOEZICHT VAN HET HOF.

2° RECHTBANKEN -

1° De gevolgen die de feitenrechter als
vermoedens trekt uit de door hem bewezen verklaarde feiten worden aan
zijn oordeel en beleid overgelaten en
worden door hem op onaantastbare
wijze beoordeeld, mits hij uit die leiten geen gevolgen trekt die daarmee
in geen enkel verband staan of die op
grand daarvan onmogelijk te verantwoorden zijn (1).
2" Wanneer de door een onrechtmatige

daad benadeelde partij een bepaald bedrag vermeerderd met de interesten
vordert, mag de rechter een hager bedrag aan interesten dan het gevorderde toekennen, mits de sam van hoofdvergoeding en interesten niet meer
bedraagt dan het gevorderde totaalbedrag (2).
(HUBERT T. CLOES, NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6198)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
be lang en;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
Roger Cloes, handelende in zijn hoedanigheid van wettelijk beheerder

(12

Cass., 26 okt. 1983,
(A.C, 1983-84, nr. 117).

A.R.

nr

2941

(2) Zie Cass., 4 me1 1977 (A. C., 1977, 908).

Over het eerste middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat eiser in zijn appelconclusie betoogde dat « uit het deskundigenverslag
duidelijk blijkt dat de heer Cloes (verweerder) reeds voor het ongeval een blijvende tweevoudige handicap had, namelijk een verminderd gezichtsvermogen
van het rechteroog enerzijds, een zware
epilepsie, anderzijds; de deskundige in
zijn verslag duidelijk heeft vermeld dat
die tweevoudige handicap een blijvende
arbeidsongeschiktheid die binnen redelijke grenzen op 50 % is geraamd (deskundigenverslag blz. 21) tot gevolg had;
in die omstandigheden van de heer Hubert (eiser) zeker niet kan worden geeist
dat hij niet alleen de door het ongeval
veroorzaakte schade, maar daar bovenop
ook nog de uit de bovengenoemde tweevoudige handicap voortvloeiende schade
die in geen enkel verband staat met het
ongeval zou vergoeden; ... dat bijgevolg
overeenkomstig de bevindingen van de
deskundige Bonhomme bij de begroting
van de aan de heer Cloes verschuldigde
vergoedingen een ongeschiktheidsgraad
van 50 % niet meer en niet minder, in
aanmerking moet worden genomen »;
dat het arrest, na erop te hebben gewezen « dat uit het deskundigenverslag van
dokter Bonhomme blijkt dat de getroffene sedert het ongeval volledig en blijvend arbeidsongeschikt is, dat alleen al
de trauma's, afgezien van de reeds bestaande toe stand van Cloes Roger, reeds
een "B.G.A. " van 50 % zouden rechtvaardigen, dat de ongeschiktheid te wijten is aan een posttraumatisch hersenletsel dat de reeds bestaande epileptische toestand nog verzwaart », beslist
dat de blijvende volledige arbeidsongeschiktheid van verweerder volledig in
rechtstreeks en noodzakelljk oorzakelljk
verband staat met het ongeval en, derhalve, eiser veroordeelt tot algehele vergoeding van de schade op grond dat
« dient te worden aangestipt dat de ge-
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troffene op de leeftijd van 16 jaar, daf is
in 1975, is beginnen te werken in een
werkplaats; dat hij sedert 1976 leed aan
epilepsie, maar eerst in 1978-79 ontslagen werd; dat hij na het volgen van een
behandeling door de geneesheer van het
ziekenfonds geschikt werd verklaard om
het werk te hervatten vanaf 12 juli 1983,
daags voor het ongeval; dat aldus niet
vaststaat dat de burgerlijke partij, in
weerwil van haar epilepsie, niet, zelfs
niet gedeeltelijk, ongeschikt was om een
normale beroepswerkzaamheid uit te oefenen volgens zijn vermogens; dat daarentegen bewezen is dat hij na het ongeval « een haast vegetatief bestaan >> leidt
dat hem voorgoed en volledig arbeidsongeschikt maakt »,

terwijl de enkele vaststellingen van
het arrest, namelijk dat verweerder « op
de leeftijd van 16 jaar, dat is in 1975, is
beginnen te werken in een werkplaats »,
dat hij « sedert 1976 leed aan epilepsie,
maar eerst in 1978-79 ontslagen werd »
en dat « (hij) na het volgen van een behandeling door de geneesheer van het
ziekenfonds geschikt verklaard werd om
het werk te hervatten vanaf 12 juli 1983,
daags voor het ongeval », niet uitsluiten
dat verweerder al op de dag van het ongeval een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 50 % had, zoals eiser
op grand van het deskundigenverslag
uitdrukkelijk aanvoerde in zijn conclusie; een verklaring van geschiktheid om
het werk te hervatten en de uitoefening
van een beroepswerkzaamheid in een
werkplaats immers het bestaan van een
blijvende
gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid waardoor verweerder buiten
staat zou zijn om bepaalde beroepswerkzaamheden te verrichten, niet uitsluiten;
het arrest derhalve niet op grand van de
enkele vaststellingen, die het in aanmerking neemt en die geen verband houden
met het bovengenoemde, bij conclusie
aangevoerde middel, regelmatig heeft
kunnen beslissen dat << het niet vaststaat
dat (verweerder), in weerwil van zijn epilepsie, niet, zelfs niet gedeeltelijk, ongeschikt was om een normale beroepswerkzaamheid uit te oefenen valgens zijn vermogens » en derhalve dat
de blijvende volledige arbeidsongeschiktheid volledig in een rechtstreeks en
noodzakelijk oorzakelijk verband stand
met het ongeval; het arrest, nu het aldus
het door beklaagde bij conclusie aangevoerde middel niet onderzoekt en er niet
op antwoordt, artikel 97 van de Grandwet schendt; uit de bovengenoemde feiten die het arrest als vaststaande be-
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schouwt bovendien niet kan worden
afgeleid dat de burgerlijke partij, op de
dag van het ongeval, ondanks haar epilepsie << niet, zelfs niet gedeeltelijk, ongeschikt was om een normale beroepswerkzaamheid uit te oefenen »,
aangezien die grand noodzakelijkerwijze
impliceert dat zij volledig geschikt was
voor de uitoefening van een normale beroepsbezigheid; de verklaring van het
ziekenfonds volgens welke betrokkene in
staat was het werk te hervatten een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid met verminderde waarde van de
werknemer op de algemene arbeidsmarkt niet uitsluit; het arrest, door aldus
uit de vastgestelde feiten gevolgen af te
leiden die niet door die feiten kunnen
gerechtvaardigd worden, tevens de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek schendt:

Overwegende dat het arrest erop
wijst << dat uit het deskundigenverslag van dokter Bonhomme (... )
blijkt dat aileen al de trauma's, afgezien van de reeds bestaande toestand van Cloes Roger, reeds een
B.G.A. van 50 % rechtvaardigen; dat
de ongeschiktheid te wij ten is aan
een posttraumatisch hersenletsel
dat de reeds bestaande epileptische
toestand nog verzwaart » en op
grond van de in het middel weergegeven vermeldingen op onaantastbare wijze vaststelt << dat aldus niet
vaststaat dat de burgerlijke partij,
in weerwil van haar epilepsie, ongeschikt was, al was het maar ten dele
ongeschikt was om een normale beroepswerkzaamheid uit te oefenen
volgens zijn vermogens »; dat het aldus de conclusie van eiser ten betoge dat verweerder reeds v66r het
ongeval een blijvende arbeidsongeschiktheid had van 50 %, waarmee
de rechter bij de vaststelling van de
te vergoeden schade verplicht was
rekening te houden, beantwoordt
door haar tegen te spreken;
Dat het middel, in zoverre het gegrond is op de schending van artikel
97 van de Grondwet, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat
het arrest de beslissing dat de blijvende volledlge arbeidsongeschiktheid van verweerder in oorzakelijk
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verband staat met het ongeval
grondt op de feiten die het vaststelt
en waaruit het hof van beroep heeft
afgeleid << dat het niet vaststelt dat
de burgerlijke partij, in weerwil van
haar epilepsie ongeschikt was, al
was het maar ten dele ongeschikt
was om een normale beroepswerkzaamheid uit te oefenen »;
Overwegende dat de feitenrechter
moet uitmaken welke gevolgen hij
bij wijze van vermoedens trekt uit
de feiten die hij bewezen verklaart
en deze op onaantastbare wijze beoordeelt, mits hij uit die feiten geen
gevolgen afleidt die daarmee in
geen enkel verband staan of die
door die feiten niet kunnen gerechtvaardigd worden;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de aritkelen 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken,
doordat het arrest, na de morele schade van verweerder ex aequo et bono op
2.000.000 frank en diens materiele schade ten gevolge van de blijvende volledige
arbeidsongeschiktheid voor het tijdvak
tussen de consolidatiedatum en het
einde van de beroepsloopbaan op
5.500.000 frank (waarvan de door het ziekenfonds aan de getroffene na de consolidatie reeds gestorte vergoedingen, zijnde een bedrag van 292.278 frank, moeten
worden afgetrokken) te hebben geraamd,
eiser veroordeelt tot betaling aan verweerder van « het bedrag van 6.377.722
frank (7 .207.722 frank - de gestorte provisie van 830.000 frank) verhoogd met de
compensatoire interesten tegen een rentevoet van 5 % op het bedrag van
7.207.722 frank en te rekenen van 1 juli
1985 tot die dag en verhoogd met de moratoire interesten tegen de wettelijke
rentevoet berekend op die bedragen, zowel de hoofdsom als de interesten, te rekenen van de datum van dit arrest tot de
volledige betaling, onder aftrek van de
interesten tegen de wettelijke rentevoet
op de gestorte provisie te rekenen van
de dag van de starting »,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder
in zijn appelconclusie de betaling van interesten op de vergoeding van zijn mate-
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rii:He schade enkel had geeist << vanaf de
dag van het te wijzen arrest »; het arrest, nu het compensatoire interesten op
het bedrag van 7.207.722 frank, dat is
dus ook op het bedrag van de vergoeding
van de materiele schade van de getroffene, dat door het hof van beroep op
5.207.722 frank is vastgesteld, doet ingaan vanaf 1 juli 1985 (dag van de consolidatie) uitspraak doet over niet gevorderde zaken en meer toekent dan het
gevorderde bedrag (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek en miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel dat uitspraak over niet
gevorderde zaken verbiedt);

tweede onderdeel, de compensatoire
interesten strekken tot vergoeding van
de schade die de getroffene lijdt ten gevolge van de laattijdige uitbetaling van
de hem verschuldigde vergoedingen; het
arrest dat compensatoire interesten toekent voor tijdvakken die aan het ontstaan van de schade voorafgaan een vergoeding toekent voor een niet geleden
schade en derhalve de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt; het arrest, nu het aan de burgerlijke partij compensatoire interesten
te rekenen vanaf 1 juli 1985 toekent op
de vergoeding van 5.207.722 frank die
moet dienen tot vergoeding van de materiele schade wegens blijvende volledige
arbeidsongeschiktheid gedurende de periode van 1 juli 1985 tot het eind van de
beroepsloopbaan van verweerder noodzakelijkerwijze compensatoire interesten
toekent op vergoedingen voor tijdvakken
die aan het ontstaan van de schade voorafgaan en de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder in
zijn appelconclusie, ter vergoeding
van de materiele schade ten gevolge
van zijn blijvende arbeidsongeschiktheid, een volgens de kapitalisatiemethode berekende vergoeding
van 6.421.092 frank vorderde en tevens vroeg dat hem op dat bedrag
interesten worden toegekend te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van de beslissing;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot de betaling van een
ex aequo et bono vastgestelde schadevergoeding van 5.207.722 frank,
verhoogd met de compensatoire interesten tegen 5 % met ingang van 1
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juli 1985, dag van de consolidatie;
het arrest in die beslissing een op
de dag van de uitspraak geraamd totaalbedrag van 5.724.215 frank (dat
is 5.207.722 frank + 516.493 frank)
toekent, dat is een lager dan het
door eiser gevorderde bedrag;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest door
compensatoire interesten toe te kennen op een bedrag dat niet strekt
tot vergoeding van de inkomstenderving van de getroffene, maar van de
aantasting van diens lichamelijke
gaafheid ten gevolge van een onrechtmatig feit, geen interesten toekent op vergoedingen betreffende
tijdvakken die aan het ontstaan van
de schade voorafgaan; dat de appelrechters, nu ze, binnen de grenzen
van de conclusie van de partijen, de
omvang van de door de schuld van
eiser veroorzaakte schade op een
onaantastbare wijze hebben beoordeeld, zonder de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek te
schenden, aan verweerder compensatoire interesten hebben kunnen
toekennen vanaf de dag van de consolidatie;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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KAMER -

20 januari 1988

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN - GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
DOOR DE EERSTE RECHTER - GEEN HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE EN
VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING VAN DE
APPELRECHTER WAARBIJ DIE VEROORDELING WORDT BEVESTIGD ONWETTIG:

Onwettig is de beslissing van de appelrechter die de door de eerste rechter
tegen een beklaagde uitgesproken veroordeling bevestigt en laatstgenoemde
veroordeelt in een gedeelte van de appelkosten, wanneer noch het openbaar
ministerie noch de beklaagde tegen de
beslissing van de eerste rechter hager
beroep hebben ingesteld.
(GOCHE, BOONEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6207)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 juni 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Op de voorziening van de eiser
Michel Goche, beklaagde :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

II. Op de voorziening van de eiser
Roger Boonen, beklaagde :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
20 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Ghislain - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dassesse en Simont.

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 202, 203
en 205 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat de eerste rechter eiser tot twee geldboeten van 26
frank heeft veroordeeld wegens de
overtredingen bepaald bij : 1o artikel
6 van het koninklijk besluit van 2
april 1975 houdende politiereglement betreffende de exploitatie van
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de taxidiensten, 2° artikel 70, § 1, 9°,
van het koninklijk besluit van 15
maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto's moeten voldoen;
Overwegende dat noch het openbaar ministerie noch eiser, beklaagde, tegen die beslissing hoger beroep hebben ingesteld; dat de strafvordering jegens eiser dus niet voor
het appelgerecht is gebracht;
Dat het bestreden vonnis, door die
veroordelingen te bevestigen en eiser in de helft van de appelkosten
te veroordelen, de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
III. Op de voorziening van de eiser Roger Boonen, burgerrechtelijk
aansprakelijke partij :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

633

Nr. 308
2'

KAMER -

20 januari 1988

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

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

1" Niet regelmatig met redenen omkleed

is een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die de handhaving van de voorlopige hechtenis van
de verdachte grondt op de gegevens
van de beroepen beschikking, terwijl
de beschikking de opgave van die gegevens beperkt tot een verwijzing naar
de redengeving van het arrest dat de
handhaving van het aanhoudingsbevel
heeft bevestigd op grand van de overweging dat de daarin opgegeven redenen gegrond waren (1).
2" De ernstige en uitzonderlijke omstan-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tegen de eiser
Roger Boonen, beklaagde, ingestelde strafvordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; zegt
dat er geen grond is tot verwijzing
behalve in zoverre de beslissing Roger Boonen, beklaagde, in de helft
van de appelkosten heeft veroordeeld; veroordeelt de eisers Michel
Goche in de kosten van zijn voorziening en Roger Boonen in de helft
van de kosten van de zijne; laat de
overige helft ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
20 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

digheden die de openbare veiligheid
raken, worden niet nauwkeurig omschreFen door lwt arrest waarin de kamer van inbeschuldigingstelling de
voorlopige hechtenis van de verdachte
handhaaft op grand dat betrokkene
Ferdacht wordt van misdrijFen buiten
het grondgebied van het Rijk en zijn
invrijheidstelling de normale voortgang van het onderzoek zou belemmeren.

(ES SAFI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6429)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 5, eerste
(1) Zie Cass.,. 6 mei 1986, A.R. nr. 445
(A. C., 1985-86, m. 543) en noot 1.
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lid, en 19 van de wet van 20 april 1874 op
de voorlopige hechtenis :

Overwegende dat het arrest de beroepen beschikking waarbij de voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd bevestigt, enerzijds, op
grond van de in die beschikking omschreven gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de
verdachte, anderzijds, op grond dat
het onderzoek « ernstige vermoedens heeft doen rijzen dat (eiser)
deelgenomen heeft aan belangrijke
inbraken in het Groot Hertogdom
Luxemburg; dat zijn invrijheidstelling de voortgang zou belemmeren
van het onderzoek dat bedoeld is
om de verantwoordelijkheid van alle
betrokkenen vast te stellen »;
Dat die beschikking zelf gegrond
is op « de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden die de openbare
veiligheid raken, en welke overgenomen worden door het arrest van 29
september 1987 van de kamer van
inbeschuldigingstelling », waarbij
het tegen eiser op 14 september
1987 uitgevaardigde aanhoudingsbevel werd bevestigd op grond dat « de
redengeving van dat bevel gegrond
is » en « dat er ernstige aanwijzingen zijn dat verdachte zou hebben
deelgenomen aan een autodiefstal
en met landgenoten zou bijeenkomen om verdovende middelen te gebruiken »;
Dat dit aanhoudingsbevel is uitgevaardigd op grond dat « eiser formeel ontkent de dader te zijn van
?e diefstal van de wagen waarin hij
IS aangetroffen, dat dringend aanvullende
onderzoeksverrichtingen
moeten worden uitgevoerd en dat er
alle reden is om te vrezen dat (eiser), zo hij in vrijheid zou worden
gesteld, zich mogelijks aan de goede
uitvoering van die verrichtingen zal
pogen te onttrekken »;
Over~egende dat, enerzijds, de redengevmg van het arrest duister en
vaag is, nu ze de handhaving van de
voorlopige hechtenis van eiser
grondt op de gegevens van de beroepen beschikking, terwijl die beschikking die gegevens enkel vermeldt

door te verwijzen naar de redengeving van het arrest dat de beslissing
tot handhaving van het bevel heeft
bevestigd op grond van de overweging dat de daarin opgegeven redenen gegrond waren;
Overwegende dat, anderzijds, uit
de enkele omstandigheid dat eiser
ervan verdacht wordt misdrijven te
hebben gepleegd buiten het grondgebied van het Rijk en dat « zijn invrijheidstelling de normale voortgang zou belemmeren van het onderzoek dat bedoeld is om de aansprakelijkheid van alle betrokkenen
vast te stellen » niet kan worden afgeleid dat de openbare veiligheid gevaar zou lopen indien eiser in vrijheid werd gesteld;

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; verwij st de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
20 januari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Willems -- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.
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1° HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - VERPLICHT!NGEN TUSSEN PARTIJEN
- BEWIJS.

2° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN TOEGESTANE BEWIJSMIDDELEN
HANDELSHUUR.

1' en 2' Het bewijs van het bestaan en

van de omvang van de verbintenis die
voor een koopman voortvloeit uit de
inhuurneming van een onroerend goed
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om er zijn handel in te drijven, behoeft niet te worden geleverd overeenkomstig de regels van het burgerlijk
recht (1). (Art. 25 Kh.)
(LOMBARDO, POL T. DI GREGORIO, VULPI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7939)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 september 1986 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen;
Over het middel: schending van de artikelen 2, als gewijzigd bij de wet van 3
juli 1956, 25 van het Wetboek van Koophandel, 1341, 1347, 1714, 1715, 1716 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na erop
te hebben gewezen dat een geschil tussen de partijen liep over de omvang van
het voor handelsgebruik bestemde gehuurde goed volgens de tussen hen op 10
mei 1982 gesloten mondelinge huurovereenkomst, de conclusie verwerpt waarin
de eisers aanvoerden dat « het geschil
(liep) over handelsverbintenissen, in de
zin van artikel 25 van het Wetboek van
Koophandel, betreffende een tussen
kooplieden gesloten handelshuur , en betoogden dat zij derhalve, overeenkomstig
die bepaling, de door hen tegen de verweerders aangevoerde verbintenis konden bewijzen door alle middelen rechtens, en onder meer door getuigenissen,
zonder een begin van bewijs door geschrift behoeven te leveren; de rechtbank de verwerping van die conclusie
verantwoordt door de enkele overweging : " dat het bewijs van de huur strikt
geregeld wordt door het Burgerlijk Wethoek; dat de wetgever, door de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten in een afdeling 2bis over "regels betreffende de handelshuur in het
bijzonder" op te nemen, bedoeld heeft,
behoudens bijzondere afwijkingen, de
handelshuurovereenkomsten verder onder toepassing te laten vallen van de gemeenrechtelijke beginselen die voor alle
huurovereenkomsten gelden; ... dat daaruit volgt dat, om het bewijs te leveren
van de modaliteiten van de huur waar(1) Cass., 22 feb. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I,
712); zie Cass., 16 juni 1978 (A.C., 1978, 1214).
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voor geen bewijsmiddel is vastgelegd (artikelen 1715 en 1715 van het Burgerlijk
Wetboek), het gemeen recht moet worden toegepast , en dat « de eisers, enkel
ingeval er een begin van bewijs door geschrift voorhanden is, de omvang van
het gehuurde goed door getuigen kunnen
bewijzen "•
terwijl, enerzijds, wanneer het geschil,
nu het om een mondelinge huurovereenkomst gaat waarvan het bestaan is erkend, over andere voorwaarden loopt
dan de prijs of de duur van de huur, zoals de omvang van het gehuurde goed,
de gemeenrechtelijke bewi~sreg~l.s zonder beperking van toepassmg ZlJn; anderzijds, wanneer het geschil over de
omvang van het goed, dat krachtens een
onder de toepassing van de wet op de
handelshuurovereenkomsten
vallende
overeenkomst is verhuurd, tussen kooplieden loopt, de aangevoerde verbintenis,
in principe, door alle middelen recl_ltens
kan worden bewezen overeenkomstlg de
in artikel 25 van het Wetboek van Koophandel neergelegde regel van de vrijheid
van bewijslevering, terwijl de .burgerrechtelijke bewijsregels slechts m acht
behoeven te worden genomen als de
koopman-verweerder aantoont, zoals hij
volgens artikel 2, laatste lid, van het
Wetboek van Koophandel mag doen, dat
de aangevoerde verbintenis, gesteld d:;tt
zij bewezen is, een oorzaak he~ft d1e
vreemd is aan zijn handel; daarmt volgt
dat het bestreden vonnis, door de conclusie van de eisers alleen op grond van bovenvermelde overwegingen te verwerpen, zonder vast te stellen dat, anders
dan de eisers betoogden, de huurovereenkomst niet " tussen kooplieden , was
gesloten of dat de verweerders, aangenomen dat zij kooplieden waren, hadden
bewezen dat de verplichting om het verhuurde goed te leveren een oorzaak had
die vreemd was aan hun handel, de beslissing dat " enkel in ~eval er een beg.in
van bewijs door geschnft voorhanden Is,
de eisers de omvang van het gehuurde
goed door getuigen mogen bewijzen. "•
niet naar recht verantwoordt (schendmg
van de artikelen 2, 25 van het Wetboek
van Koophandel, 1341, 1347, 1714, 1715
en 1716 van het Burgerlijk Wetboek), en
het althans niet mogelijk maakt de wettigheid van die beslissing te to.etsen
(schending van de voormelde bepalmgen
en van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat naar luid van
artikel 2 van de wet van 15 december 1872, gewijzigd bij artikel 2 van
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de wet van 3 juni 1956, de wet als
daad van koophandel aanmerkt elke
verbintenis van kooplieden, om het
even of zij slaat op onroerende of op
roerende goederen, tenzij bewezen
is dat zij een oorzaak heeft die
vreemd is aan de koophandel; dat
daaruit volgt dat de verbintenis die
voor een koopman voortvloeit uit
het in-huur-nemen van een onroerend goed voor het drijven van zijn
handel een handelsverbintenis is;
dat het bewijs van het bestaan en
van de omvang van die verbintenis
kan worden geleverd overeenkomstig de algemene regel van artikel
25 van bedoelde wet van 15 december 1872;
Overwegende dat het appelgerecht, door te oordelen dat het bewijs van de omvang van het krachtens
zulke
handelshuurovereenkomst verhuurde goed overeenkomstig de regels van burgerlijk recht
diende te worden geleverd, en inzonderheid door een begin van bewijs
door geschrift, eventueel aangev-uld
door getuigenissen, zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
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KAMER -

21 januari 1988

RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN - OPZEGGING VAN DE
PACHTER DOOR DE NATIONALE LANDl'IIAATSCHAPPIJ - VOORWAARDEN.

De rechter voor wie, volgens art. 57 wet
22 juli 1970 op de wettelijke ruilverkaveling van landeigendommen, een geschil is gebracht over de opzegging,
die door de Nationale Landmaatschappij aan de pachter van een goed is gedaan ten einde dit goed ter beschikking van het ruilverkavelingscomite te
stellen, behoeft niet na te gaan of de
opzegging noodzakelijk is voor de totstandkoming van de verkaveling en
evenmin of de opzegging is gedaan ten
einde bij te dragen tot de verbetering
van de agrarische structuur.
{DIEUDONNE, JACQUEl'IIIN T. NATIONALE LANDl'IIAATSCHAPPIJ)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7945)

Dat het middel in zoverre gegrond
is;

HET HOF; den vonnis, op
hoger beroep
Rechtbank van
Hoei;

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 Doornik, zitting houdende in
hoger beroep.
21 januari 1988 -

1' kamer -

Voorzit-

tez· : de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.

Gelet op het bestre30 oktober 1986 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te

Over het middel: schending van de artikelen 56, § 1, en 57, lid 1 en 2, van de
wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht
van de wet,
doordat het bestreden vonnis, op de
rechtsvordering van de eisers tot ongegrondverklaring van de opzegging die
hun op 17 december 1984 door verweerster was gedaan, na te hebben gezegd
dat die opzegging regelmatig naar de
vorm is gedaan met inachtneming van
de in artikel 57 van de wet van 22 juli
1970 vastgestelde opzeggingstermijn van
twee jaar en overige vormvereisten, voor
recht verklaart dat ze volledig haar
grondslag vindt in het ter beschikking
van het ruilverkavelingscomite stellen
van aile beschikbaar geworden goederen
van de eisers, hoofdzakelijk op grand dat
" het ten aanzien van de bijzondere re-
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gels betreffende de pacht uitzonderlijk
recht, op elk ogenblik, en welke ook de
lopende pachtperiode zij, opzegging te
doen met een opzeggingstermijn van ten
minste twee jaar, welk recht door de wet
aan (verweerster) is toegekend, enkel
kan worden uitgeoefend ten einde het
verpachte goed ter beschikking van het
ruilverkavelingscomite te stellen; (verweerster), door dat enige grondvereiste
in acht te nemen, het recht heeft opzegging te doen zonder de bij de pachtwetgeving voorgeschreven formaliteiten in
verband met de opzeggingstermijn en de
procedure inzake geldigverklaring te
hoeven in acht te nemen; de vrederechter dus client na te gaan of, buiten de inachtneming van de wettelijke vormen en
van de opzeggingstermijn, aan dat vereiste voldaan is; artikel 57 van de wet
van 22 juli 1970 (verweerster), die aantoont dat zij de goederen waarvoor zij
opzegging doet, geheel of ten dele ter beschikking van het ruilcomite wil stellen,
niet verplicht nog omstandiger te bewijzen hoe zij wil bijdragen tot de verbetering van de agrarische structuur; die bepaling evenmin aan de rechter het recht
toekent om na te gaan of het vrijmaken
van de goederen waarop (verweerster)
haar recht van voorkoop heeft uitgeoefend, al dan niet noodzakelijk is om de
ruilverkaveling tot een goed einde te
brengen of om controle uit te oefenen op
de toewijzing en de verdeling door het
ruilverkavelingscomite van de eigendoms- en gebruiksrechten van de goederen die de Nationale Landmaatschappij
bezit in het blok dat bij de ruilverkaveling is betrokken (...) "•

terwijl, volgens artikel 56 van de wet
van 22 juli 1970, verweerster juist met
het doe! bij te dragen tot de verbetering
van de agrarische structuur het eigendoms- of gebruiksrecht van landeigendommen kan verkrijgen en ze met toepassing van artikel 57, eerst~ lid, van
dezelfde wet, ter beschikking van het
ruilverkavelingscomite stellen; de rechter
die uitspraak moet doen over een betwisting inzake de geldigheid van een door
verweerster overeenkomstig artikel 57
tweede lid, van dezelfde wet gedane op~
zegging, niet enkel client na te gaan of
de o~zeggingstermijn van twee jaar in
acht 1s genomen en of die opzegging is
gedaan ten einde het beschikbaar geworden goed ter beschikking van het verkavelingscomite te stellen, maar ook of die
opzegging noodzakelijk is om de ruilverkaveling tot stand te brengen en is gedaan ten einde bij te dragen tot de ver-
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betering van de agrarische structuur;
daaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door het onderzoek van de geldigheid
van de litigieuze opzegging te beperken
tot de duur van de opzeggingstermijn en
tot de terbeschikkingstelling van het
ruilverkavelingscomite van de vrijgekomen goederen, de bevoegdheid die artikel 57 van de wet aan de rechter toekent, miskent door ze niet uit te oefenen
zoals de eisers zulks vroegen, en de beslissing tot afwijzing van hun rechtsvordering niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 56, § 1, en 57
van de in het middel aangewezen wet
van 22 juli 1970} :

Overwegende dat artikel 56 van
de wet van 22 juli 1970, dat de voorwaarden vaststelt waaronder verweerster de landeigendommen verkrijgt, geen verband houdt met de
in het middel aangevoerde grief, die
de beoordelingsbevoegdheid van de
rechter betreft om de geldigheid na
te gaan van de opzegging aan de
pachter voor de door verweerster
verkregen goederen;
Dat het middel, in zoverre het is
afgeleid uit schending van die wetsbepaling, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, uit de bewoordingen van artikel
57, tweede lid, van de wet van 22 juli 1970 blijkt dat de rechter, op het
beroep van de pachter, client na te
gaan of de opzegging door de Nationale Landmaatschappij is gedacm
met het doel, binnen de termijn en
volgens de vormen van die wetsbepaling; dat dit artikel 57, tweede lid,
enkel bepaalt dat de Nationale
Landmaatschappij opzegging doet
ten einde de goederen geheel of gedeeltelijk ter beschikking van het
ruilverkavelingscomite te stellen,
met een opzeggingstermijn van ten
minste twee jaar, welke opzegging,
op straffe van niet-bestaan, bij ter
post aangetekende brief of bij
gerechtsdeurwaardersexploot moet
worden betekend;
Dat de rechter die op grond van
die bepaling geadieerd is, niet behoeft na te gaan of de opzegging
noodzakelijk is om de ruilverkaveling tot stand te brengen en of zij is

638

Nr. 311

HOF VAN CASSATIE

gedaan ten einde bij te dragen tot
de verbetering van de agrarische
structuur;
Dat, ten deze, de rechter, na te
hebben vastgesteld dat de opzegging
regelmatig naar de vorm is gedaan
met inachtneming van de opzeggingstermij n van twee j aar en de
vormvereisten als vastgesteld in artikel 57 van de wet van 22 juli 1970,
beslist dat de opzegging volledig
haar grondslag vindt in het ter beschikking van het ruilverkavelingscomite stellen van alle beschikbaar
geworden goederen van de eisers;
Dat hij aldus zijn beslissing verantwoordt zonder voormelde wetsbepaling te schenden;
Dat het middel faalt naar recht;

Benelux-Merkenwet, tussen een merk
en een teken, moet de rechter die in
hun geheel onderzoeken (1).
(FERRERO S.P.A. T. COTE D'OR N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7957)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 1 en 2 van de wet van 30 juni
1969 houdende goedkeuring van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken,
en de bijlagen, van 19 maart 1962, en
voor zoveel nodig van de artikelen 1, 2
van de wet van 8 augustus 1986 houdende goedkeuring van het Protocol, ondertekend te Brussel op 10 november 1983,
Om die redenen, verwerpt de houdende wijziging van de Eenvormige
voorziening; veroordeelt de eisers in Beneluxwet gevoegd bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken van 19 maart
de kosten.
1962, 3, tweede lid, 13, A, 1°, 14, B, 1°, van
21 januari 1988 - 1" kamer - Voorzit- de Eenvormige Beneluxwet gevoegd bij
het Beneluxverdrag inzake merken (voor
ter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoor- zoveel nodig, zoals deze is gewijzigd bij
zitter - Gelijkluidende conclusie van de artikel lA van het Protocol van 10 noh. Piret, advocaat-generaal - Advoca- vember 1983) en 97 van de Grondwet,
ten: mrs. Draps en Van Ommeslaghe.
doordat het arrest, ter afwijzing van
de vorderingen van eiseres om voor
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin recht te horen zeggen dat zij, door het
gewezen in zake Remacle, Marot tegen de Nagebruik van de benamingen
Ro·tionale Landmaatschappij.
ched'Or » en « Ferrero Roched'Or » te gebruiken voor een chocoladesnoepje, geen
afbreuk doet aan de rechten van verweerster op het merk « Cote d'Or >>, en
om, op tegenvordering, het depot van het
Beneluxmerk nummer 387.268 " Ferrero
Nr. 311
Roched'Or >> te doen nietigverklaren en
door te halen en om aan verweerster
verbod op te leggen, onder betaling van
1" KAMER - 21 januari 1988
een dwangsom de benaming " Roched'Or >> voor ieder snoepgoed en choco1° MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST ladeprodukt te gebruiken, overweegt,
enerzijds, nopens de benaming « Ro- ARTT. 3, TWEEDE LID, 13, A, 1° EN 14, B, 1°,
ched'Or
>>, dat " de benamingen RoBENELUX-MERKENWET
OVEREENSTEMched'Or, Cote d'Or en Crocdor kenmerMING - BEGRIP.
ken van gelijkenis vertonen waardoor
verwarring en associaties kunnen wor2° BENELUX - OVEREENKOMST INZAKE den gewekt; dat de interpretatie van artiWARENMERKEN - ARTT. 3, TWEEDE LID, 13,
kel 13, A, teleologisch en niet beperkend
A, 1°, EN 14, B, 1°, BENELUX-MERKENWET moet zijn; dat het doel ervan bestaat in
OVEREENSTEMMING -

BEGRIP.

lo en 2o Bij het onderzoek naar de over-

eenstemming, in de zin van de artt. 3,
tweede lid, 13, A, 1" en 14, B, 1°, van de

(1) Benelux-Gerechtshof,
20
mei
1983,
R.C.J.B., 1987, 51 en noot L. Van Bunnen;
Cass.,
30
sept.
1983, A.R.
nr.
3204
(A.C., 1983-84, nr. 56).
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de bescherming van een merk of een
produkt dat als eerste op de markt is gekomen en met hetwelk achteraf de gelijkenis van enig element of het geheel van
een ander merk of produkt bij de gewone consument verwarring kan doen ontstaan; dat het Benelux-Gerechtshof overigens heeft beslist dat de rechter bij de
beoordeling van het woord " overeenstemming ", in de zin van de artikelen 3,
13, A, en 14, B, van de eenvormige wet
inzake de warenmerken, de regel moet
toepassen volgens welke "er van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer ... merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling
verband beschouwd, auditief, visueel of
als dusdanig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor associaties worden gewekt ... " en " dat het niet voldoende is dat een woordmerk ... dat onderscheiden is, gecombineerd wordt met een
woord ... opdat er geen overeenstemming
meer zou bestaan »; daaruit volgt dat de
eerste rechter terecht bij de vergelijking
van de benaming Roched'Or met het
merk Cote d'Or en het produkt Crocdor
en gelet op de bijzonderheden van de
markt voor chocolade en snoepgoed,
heeft vastgesteld dat « ongeacht een
eventueel conceptueel verschil tussen die
beide benamingen, zodanig verschil de
auditieve en visuele overeenstemming
niet kan opheffen »; dat het ten deze van
weinig belang is dat die vaststelling het
gevolg is van een analytische of synthetische redenering en, anderzij ds, nopens
de benaming « Ferrero Roched'Or »,
« dat op grond van hetgeen voorafgaat,
redelijkerwijs niet kan worden betoogd
dat door toevoeging van de naam Ferrero aan die van Roched'Or, die een namaking is van Cote d'Or en van Crocdor,
het gevaar voor verwarring niet meer
zou bestaan, terwijl volgens de klanten
het merk Cote d'Or verbonden is met de
andere produkten Crocdor, Pastador, Caodor; dat immers, door Ferrero en Roched'Or samen te voegen, de gelijkenis
niet verdwijnt waardoor verwarring en
associaties worden gewekt »,

terwijl het woord « overeenstemming »
in de artikelen 3, tweede lid, 13, A 1o en
14, B, 1°, van de Eenvormige Beneiu~et
op de Merken in die zin moet worden
uitgelegd dat er van overeenstemming
tussen een merk en een teken sprake is
wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, met name
het onderscheidend vermogen van het
merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd,
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auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat associaties tussen het teken en het merk
worden gewekt; hoewel de combinatie
van een als onderscheiden beschouwd
woordmerk, met een woord, een grafiek
of een afbeelding, niet voldoende is om
de overeenstemming tussen beide merken uit te sluiten, zodanige overeenstemming niet bestaat wanneer door de combinatie van een ander teken met een als
onderscheiden beschouwd woordmerk,
de tekens niet zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor associaties met het
merk kunnen worden gewekt;
en terwijl, eerste onderdeel, de al dan
niet overeenstemming tussen het merk
en een teken aldus moet worden beoordeeld naar het merk in zijn geheel beschouwd; wanneer het, zoals ten deze,
gaat om merken (Cote d'Or, Crocdor,
Pastador, Caodor), die zijn samengesteld
uit een wortelwoord en een achtervoegsel, de mate waarin de al dan niet overeenstemming van die merken met een
ander teken (Roched'Or, Ferrero Roched'Or) noodzakelijk moet worden vastgesteld op gron.d van een globale of synthetische beoordeling van de in hun
geheel beschouwde merken en tekens en
niet van een analytische beoordeling van
bepaalde elementen waaruit de in aanmerking genomen merken en tekens zijn
samengesteld; het arrest, doordat het in
dezelfde zin beslist als de eerste rechter,
die heeft vastgesteld dat « ongeacht een
eventueel conceptueel verschil tussen die
benamingen (Roched'Or en Cote d'Or en
Crocdor), zodanig verschil de auditieve
en visuele overeenstemming niet kan
opheffen >>, daar het ten deze van weinig
belang is dat die vaststelling het gevolg
is van een analytische of synthetische
redenering >> en op grond van diezelfde
beschouwingen te beslissen « dat door
" Ferrero " en " Roched'Or " samen te
voegen de gelijkenis niet verdwijnt waardoor (bij iemand) verwarring en associaties worden gewekt >>, alle in het middel aangewezen bepalingen schendt, met
uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet;

tweede onderdeel, het onderscheidend
vermogen van een merk ertoe bijdraagt
de mate te bepalen waarin het wordt beschermd, in die zin dat naargelang dat
onderscheidend vermogen vermindert, er
een grotere overeenstemming tussen het
merk en een teken moet bestaan om te
kunnen zeggen dat dit teken overeenstemming vertoont met het merk, in de
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zin van de artikelen 3, tweede lid, 13, A,
1°, en 14, B, 1°, van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken; eiseres in haar appelconclusie had aangevoerd dat in de
merken van de verweerster, waarop het
geschil betrekking had, een banaal achtervoegsel " d'Or >> voorkomt, dat op zichzelf zeer gewoon is of waarbij ten hoog-.
ste een beperkte bescherming te pas
kwam, omdat het een hoedanigheid van
het bewuste produkt uitdrukte, zodat het
ging over merken die slechts in geringe
mate waren beschermd, met het gevolg
dat tussen die merken en het litigieuze
teken een grotere overeenstemming
moet bestaan om dit laatste teken als
« overeenstemmend >> te beschouwen, in
de zin van de artikelen 3, tweede lid, 13,
A, 1°, en 14, B, 1°, van de Eenvormige Beneluxwet; het arrest, dat de overeenstemming tussen de merken van verweerster
(Cote d'Or, Crocdor, Pastador en Caodor)
en de tekens van eiseres (Roched'Or en
Ferrero Roched'Or) in aanmerking
neemt zonder rekening te houden met
het geringe onderscheidend vermogen
van de merken van verweerster, alle in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt, met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet; het althans
geen antwoord verstrekt op voormeld
middel vEm de appelconclusie van eiseres, waarin worclt aangevoerd dat de
merken van verweerster een gering onderscheidend vermogen vertonen, en dus
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof beslist dat, om de « overeenstemming » in de zin van de artikelen 3, 13, A, en 14, B, van de
eenvormige wet op de warenmerken
te beoordelen, de rechter moet rekening houden met de regel volgens
welke << van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake
is wanneer, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en
met de onderscheidende kracht van
het merk, merk en teken, elk in zijn
geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of als dusdanig zodanige gelijkenis vertonen
dat reeds daardoor de mogelijkheid
bestaat dat bij iemand die met het
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teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk
worden gewekt »;
Overwegende dat de uitdrukking
<< merk en teken, als in zijn geheel
beschouwd », in het Frans << la marque et le signe, consideres en soi »,
betekent dat de rechter, om de overeenstemming tussen het merk en
het teken te beoordelen, ze globaal,
dat wil zeggen in hun geheel, moet
onderzoeken;
Overwegende dat het bestreden
arrest oordeelt dat << de benamingen
Roched'Or, Cote d'Or en Crocdor »
kenmerken van overeenstemming
vertonen waardoor verwarring en
associaties worden gewekt; dat de
uitlegging van artikel 13, A, teleologisch en niet beperkend moet zijn;
dat het doel ervan bestaat in de bescherming van een merk of een produkt, dat als eerste op de markt is
gekomen, en met hetwelk de gelijkenis van enig element of het geheel van een ander rnerk of produkt
bij de gewone consument verwarring kan doen ontstaan; ( ... ) dat de
eerste rechter terecht, bij de vergelijking van de benaming Roched'Or
met het merk Cote d'Or en het produkt Crocdor en gelet op de bijzonderheden van de markt voor chacolade en snoepgoed, heeft vastgesteld
dat << ongeacht een eventueel conceptueel verschil tussen die beide
benamingen, zodanig verschil de auditieve en visuele overeenstemming
niet kan opheffen »; dat het arrest
overigens vaststelt dat het beroepen
vonnis de benaming Roched'or << in
zijn geheel » heeft in aanmerking
genomen;
Dat uit die overwegingen volgt dat
de appelrechters de litigieuze benamingen globaal hebben vergeleken,
wat een wettige verantwoording
oplevert voor de beslissing;
Dat de vermelding << dat het ten
deze van weinig belang is dat (de)
vaststelling (van de overeenstemming) het gevolg is van een analytische of synthetische redenering »
het globale karakter van die vergelijking niet in het gedrang brengt en

Nr. 312

HOF VAN CASSATIE

enkel betrekking heeft op de wijze
van redeneren van de eerste rechter; de analytische aard van een redenering niet belet dat het onderwerp in zijn geheel wordt onderzocht;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
W at het "bNeede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar
appelconclusie aanvoerde dat << de
merken van (verweerster) samengesteld waren uit een achtervoegsel
waardoor een hoedanigheid van het
bewuste produkt werd uitgedrukt,
zodat zij, in de regel, in geringe mate werden beschermd, dat wil zeggen dat er een grotere overeenstemming moet bestaan tussen die merken en het litigieuze teken om dit
als overeenstemmend te beschouwen in de zin van artikel 13, A, van
de Eenvormige Beneluxwet; dat
zulks ten deze klaarblijkelijk niet
het geval was, daar (eiseres) het
achtervoegsel "Or", waarvan het
gebruik rechtmatig is, heeft toegevoegd aan het woord " Roched ", dat
verschilt van de woorden " Cote " en
"Croc ", waaraan in de merken van
(verweerster)
het
achtervoegsel
" d'Or " is gevoegd »;
Overwegende dat eiseres hiermee
het hof van beroep wees op de gewoonheid van het achtervoegsel
<< d'Or » in het merk van verweerster, en aan dat hof vroeg daarmee
rekening te houden bij de beoordeling van de overeenstemming tussen
dat merk en de litigieuze benamingen;
Dat zij aldus voor de appelrechters geen gewag heeft gemaakt van
het onderscheidend vermogen van
het merk, zodat de appelrechters
zich daarover niet expliciet behoefden uit te spreken;
Dat het arrest erop wijst dat eiseres << aan de eerste rechter verwijt
dat hij het gebruik van de benaming
"Roched'Or" (... ) heeft verboden,
hoewel het achtervoegsel " d'Or " op
zichzelf zeer gewoon is ( ... ) »;
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Dat het arrest, door bij een onaantastbare beoordeling, om de in
het an"bl'loord op het eerste onderdee! van het middel overgenomen
redenen, te beslissen dat het beroepen vonnis moet worden bevestigd,
de conclusie van eiseres nopens de
gewoonheid van vorenbedoeld achtervoegsel bean"bl'loordt door ze impliciet maar zeker af te wijzen en
geen enkele in dit onderdeel van het
middel aangewezen wettelijke bepaling schendt;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Geliikluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Dassesse en De Bruyn.
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AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST -

BUITEN

SAMENLOOP VAN
AANSPRAKELIJKHEID VAN VERSCHILLENDE
AARD - AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST - TEKORTKOMING AAN
EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS - SCHADE AAN EEN DERDE - AANSPRAKELIJKHEID
BU!TEN OVEREENKOMST - VEREISTEN

Wanneer een persoon tekortkomt aan
een contractuele verbintenis jegens
een ander, kan die !out zijn aansprakelijkheid buiten overeenkomst jegens
een derde in bet gedrang brengen, als
die !out tevens een tekortkoming is
aan de algemene zorgvuldigheidsplicht
en aan die derde andere dan aan de
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slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten schade toebrengt (1).
(Artt. 1382, 1383 B.W.)

(COMPTOIR DES PRODUCTEURS DE CALCAIRE,
GRES, GRAVIERS ET SABLE N.V. T. SWENNEN,
VERZEKER!NGSMfi..ATSCHAPPIJ DE SCHELDE
N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7960)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1986 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1119, 1122, 1147, 1165, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld : dat het vervoer van stenen geschiedde krachtens een tussen eiseres en
de N.V. Matagne et Mievis gesloten leveringscontract waarin de prijs was berekend per ton op levering bij laatstgenoemde; dat vaststaat dat eiseres belast
was met en bijgevolg aansprakelijk voor
de organisatie van het litigieuze vervoer,
met uitsluiting van de N.V. Matagne et
Mievis en van de N.V. Carriere de ForetTrooz; dat het vervoer daags v66r de feiten voor rekening van eiseres is verricht
door de vervoerders, de firma's T.R.T. en
Present; dat door dat vervoer de rijbaan
nat is geworden, waarna zich ijzel heeft
gevormd; dat niet kan worden uitgemaakt wie van de vervoerders, ten minste twee, met zijn vrachtwagen de weg
heeft natgemaakt; en na te hebben vastgesteld dat de slachtoffers niet voorzichtig zijn geweest in die ongewone omstandigheden, eiseres veroordeelt om aan de
eerste verweerder en de tweede verweerster de helft van de door hen gevorderde
schadevergoeding, plus de compensatoire
en moratoire interest, alsmede de helft
van de kosten van beide instanties te betalen, op grand : « dat, gelet op de respectieve fouten enerzijds van (eiseres)
die, aansprakelijk voor het vervoer van
gewassen zandsteen, geen maatregelen
heeft getroffen om ijzelvorming te voorkomen of althans op doeltreffende wijze
het gevaar te signaleren, anderzijds van
(1) Cass., 11 jum 1981, A.R. nr. 3168
(A.C., 1980-81, nr 583) en 14 okt. 1985, A.R.
nr 4747 (ib1d., 1985-86, nr 88).
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de betrokken weggebruikers, de aansprakelijkheid bij helften dient te worden
verdeeld »,
terwijl de omstandigheid waarop het
arrest wijst, namelijk dat eiseres verplicht was om de verkochte zaak naar de
installaties van de koper te vervoeren en
bijgevolg belast was met en aansprakelijk voor de organisatie van het vervoer,
volgens de artikelen 1119, 1122 en 1165
van het Burgerlijk Wetboek enkel contractuele verplichtingen jegens de koper
doet ontstaan, en geen enkele verplichting tegenover derden; zodanige contractuele aansprakelijkheid volledig losstaat
van de aansprakelijkheid, uiteraard buiten overeenkomst, die ten aanzien van
derden, zoals de verweerders, bij de uitvoering van het vervoercontract kon ontstaan; wanneer, zoals het arrest vaststelt, de krachtens het contract voor het
vervoer aansprakelijke partij zich heeft
laten vervangen door twee vervoerondernemingen, zij enkel en aileen omdat zij
jegens haar medecontractant verantwoordelijk is voor de organisatie van het
vervoer, niet behoeft in te staan voor de
fouten van de vervoerders, tenzij er een
ondergeschiktheidsverband bestaat dat
in het arrest niet wordt vastgesteld, en
evenmin verplicht is de fout van die vervoerders te verhelpen of de gevolgen ervan te voorkomen, met name door het
aanbrengen van gevaarsborden; immers,
die partij jegens de verweerders, derden
ten opzichte van het contract, enkel aansprakelijk kan zijn, als zij niet voldoet
aan een algemene verplichting tot voorzichtigheid, die, hoewel algemeen, op een
quasi-delictuele grondslag berust en
waarvan de oorsprong geenszins te vinden is in contractuele verplichtingen; het
arrest derhalve, door te beslissen dat eiseres een fout heeft begaan doordat zij
geen maatregelen heeft getroffen om het
gevaar waartoe de vervoerders door wie
zij zich liet vervangen, aanleiding hebben gegeven, of de gevolgen ervan te
voorkomen, en door haar aldus jegens
derden aansprakelijk te verklaren op
grand aileen dat zij jegens haar medecontractant, de koper, aansprakelijk was
voor de organisatie van het vervoer, het
beginsel van de relativiteit van de interne gevolgen van het contract miskent
(schending van de artikelen 1119, 1122
en 1165 van het Burgerlijk Wetboek), de
begrippen « contractuele aansprakelijkheid » en « aansprakelijkheid buiten
overeenkomst , verwart en derhalve de
begrippen « contractuele fout >> (scherrding van artikel 1147 van het Burgerlijk
Wetboek) en « quasi-delictuele fout >>
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(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) miskent:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat uit een leveringscontract
tussen de N.V. Matagne et Mievis,
de koper van gewassen zandsteen,
en eiseres, de verkoper, blijkt dat
« de prijs is berekend per ton op levering ter plaatse van de installaties
van de koper, dat (eiseres) belast
was met en bijgevolg aansprakelijk
voor de organisatie van het litigieuze vervoer van de stenen vanuit de
steengroeven Carrieres de ForetTrooz tot bij de koper in Sprimont »;
Dat het arrest op grond van die
vaststellingen overweegt dat eiseres,
als verantwoordelijke voor het vervoer van gewassen zandsteen, een
fout heeft begaan doordat zij geen
maatregelen heeft getroffen om
ijzelvorming te voorkomen of althans op doeltreffende wijze « het
gevaar » te signaleren, en beslist dat
die fout van eiseres, die volgens het
met de koper gesloten leveringscontract aansprakelijk was voor de organisatie van het vervoer, haar aansprakelijk stelde jegens derden,
slachtoffers van het verkeersongeval
op de beijzelde weg;
Overwegende dat het hof van beroep aldus impliciet maar zeker
heeft geoordeeld dat de fout van eiseres jegens de slachtoffers van het
ongeval een tekortkoming was aan
haar algemene verplichting tot voorzichtigheid en dat zij andere schade
had veroorzaakt dan die welke uit
de wanprestatie voortvloeit;
?verwegende dat de omstandighe~d dat een gebrek aan voorzichtighmd ook een tekortkoming aan een
c?ntractuele verplichting oplevert,
met belet dat degene die de fout
heeft begaan extra-contractueel aansprakelijk is voor de aldus aan een
derde berokkende schade;
Dat het arrest, door de hierboven
weergegeven overwegingen derhalve
zijn beslissing dat eiseres een deel
van de door de slachtoffers van het
ongeval geleden schade zal moeten
vergoeden, verantwoordt zonder de

in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen te schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de vordering tot
bindendverklaring van het arrest
wegens verwerping van de voorziening doelloos is geworden;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten, behoudens de kosten van de vordering tot
bindendverklaring van het arrest,
die ten laste blijven van de eerste
verweerder.
21 januari 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter --'Verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Kirkpatrick.
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HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
BEDONGEN STELSELS - GEMEENSCHAP
TOT DE AANWINSTEN BEPERKT - UITKERING
TOT LEVENSONDERHOUD
VERSCHULDIGD
AAN DE EX-ECHTGENOOT VAN EEN VAN DE
ECHTGENOTEN - UITKERING BETAALD DOOR
DE GEMEENSCHAP VERGOEDING VERSCHULDIGD AAN DE GEMEENSCHAP - FISCALE VRIJSTELLING ZONDER INVLOED.

Wanneer twee echtgenoten onder een
stelsel van tot de aanwinsten beperkte
gemeenschap zijn gehuwd v66r de wet
van 14 juli 1976, en de gemeenschap
de aan de VI'oegere echtgenoot van een
van hen verschuldigde uitkering tot Jevensonderhoud heeft betaald, is de nalatenschap van laatstgenoemde aan de
gemeenschap vergoeding verschuldigd,
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zonder rekening te houden met de beJastingvrijstelling betreffende de door
de gemeenschap betaalde uitkeri11g (1).
(Artt. 1432, 1437-oud, B.W.)
(P ... T.V... )
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8050)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1401, 1403, 1409, 1411 en
1414 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
zij van toepassing waren v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976,
doordat het arrest beslist dat de uitkering tot onderhoud van een hertrouwd
echtgenoot aan zijn ex-echtgenote een eigen schuld was en bijgevolg geen schuld
is van de tot aanwinsten beperkte ge·
meens( 1ap die, ten deze, het door de
echtgeaoten P ...-V... aangenomen huwelijksvermogensstelsel was, zoals dit is
vastgesteld in de vroegere artikelen 1498
en 1499 van het Burgerlijk Wetboek, zodat de betaling van die uitkering tot levensonderhoud gedurende het tweede
huwelijk van wijlen P ... , door middel van
gemeenschappelijke goederen, aanleiding had gegeven tot een vergoeding ten
laste van de nalatenschap,
terwijl het stelsel van de gemeenschap, zoals dit bij de vroegere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek werd geregeld (de artikelen 1400 tot 1496) gekenmerkt wordt door een onderling verband
tussen de eigen en gemeenschappelijke
baten en lasten, waaruit onder meer
volgt dat de inkomsten en vruchten van
eigen goederen op dezelfde wijze in de
gemeenschap vallen als de schulden die
een normale last van die vruchten of inkomsten zijn; zodat die aan de gewezen
echtgenote van wijlen P ... betaalde alimentatieschuld in wezen een last is die
door middel van inkomsten werd vereffend en door de gemeenschap moet worden gedragen overeenkomstig die wezenlijke beginselen van een stelsel van
gemeenschap; daaruit volgt dat het arrest de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen, waarin die beginselen
(1) Cass., 29 jan. 1953 (Bull. en Pas., 1953, I,
408), 9 juni 1978 (A.C., 1978, 1192).
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zijn neergelegd, schendt door te beslissen dat, ten deze, de nalatenschap aan
de gemeenschap een vergoeding was verschuldigd;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het huwelijkscontract van
de echtgenoten P ... -V ... bepaalt dat
de echtgenoten het stelsel van de tot
de aanwinsten beperkte gemeenschap aannemen, zoals dit is vastgelegd in de vroegere artikelen 1498
en 1499 van het Burgerlijk Wetboek,
die ten deze van toepassing zijn gebleven, en dat de tegenwoordige en
toekomstige schulden van de beide
echtgenoten eigen schulden zijn en
van de gemeenschap zijn uitgesloten, de door de echtgenoot tijdens
het huwelijk op grond van artikel
301 van het Burgerlijk Wetboek te
betalen uitkering niet uitgezonderd;
Dat het erop wijst dat de gemeenschap slechts moet instaan voor dP
lasten van het huwelijk en niet voor
die van een vroeger huwelijk;
Dat het arrest derhalve, zonder
schending van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen, beslist dat in zoverre die uitkering
door de gemeenschap werd betaald,
een vergoeding was verschuldigd
door de nalatenschap van de rechtsvoorganger van de eisers;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1433, 1437, 1470 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals deze van toepassing waren v66r de inwerkingtreding
van de wet van 14 juli 1976, en 1432 tot
1434 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
deze van toepassing zijn sinds de inwerkingtreding van die wet,
doordat het arrest, nadat het heeft geoordeeld dat de door P ... aan zijn gewezen echtgenote verschuldigde uitkering
bijdragend een eigen schuld was, beslist
dat het totaal bedrag van de tijdens het
tweede huwelijk betaalde uitkeringen tot
onderhoud, te weten een bedrag van
2.828.026 frank, aanleiding g'if voor de
gemeenschap van een door de erfgenamen aan P... te betalen vergoeding en
dat geen rekening behoefte te worden
gehouden met de door de gemeenschap
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bezuinigde fiscale last - een bedrag van
Om die redenen, verwerpt de
1.357.972 frank - aangezien de uitkering voorziening; veroordeelt de eisers in
tot onderhoud van de belasting kon wor- de kosten.
den afgetrokken en zulks op grond dat
vergoedingen « niets te maken hebben
21 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitmet de fiscale gevolgen op de uitoefe- ter en verslaggever : de h. Mahillon,
ning door de gemeenschap van haar wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclurecht op vergoeding, vermits de perso- sie van de h. Piret, advocaat-generaal nenbelasting op de gezamenlijke aange- Advocaten: mrs. Gerard en Kirkpatrick.
geven netto-inkomsten van de gemeenschap en van de eigen goederen van de
echtgenoten worden berekend volgens de
regels van het fiscaal en niet van het
burgerlijk recht, zodat de gemeenschap
de last van de belasting op haar jaarlijks
netto-inkomen draagt, zonder dat er mogelijkheid is tot verdeling of vergoeding Nr. 314
voor een van de beide echtgenoten van
een bijzondere post op grand waarvan
1' KAMER - 22 janua:ri 1988
het belastbaar inkomen is vastgesteld »,
terwijl volgens artikel 1437 (oud) van
het Burgerlijk Wetboek en ook van de
nieuwe artikelen 1432 tot 1434 van dat- 1° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD
BETAALDE
zelfde wetboek, vergoeding door een vermogen verschuldigd is telkens, in concreSCHULDEISER - TITEL - RECHTSVORDEto, is bewezen dat dit eigen of gemeenRING VERVALLEN DOOR VERJARING TEN GEschappelijk vermogen, voordeel heeft geVOLGE VAN EEN ONVERSCHULDIGDE BETAtrokken uit een ander, eigen of gemeenLING - GEVOLGEN.
schappelijk vermogen, zodat het arrest,
door aldus te beslissen, ten deze de reTAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN
gels inzake vergoeding miskent, daar 2° (WET
15 JUNI 1935) - PROCESHANDELING niet werd betwist dat het gemeenschapBURGERLIJKE ZAKEN - NIETIGHEID - GEpelijk vermogen, wegens de fiscaal afVOLG.
trekbare alimentatieschuld, de belasting
niet had behoeven te betalen die het ten
belope van 1.357.972 frank te betalen 1o Wanneer de schuldeiser ten gevolge
van de onverschuldigde betaling door
had, zodat het bedrag van de door het eieen derde zijn rechtsvordering tegen
gen vermogen van P... aan de gemeende werkelijke schuldenaar heeft laten
schap verschuldigde vergoeding, na
verjaren, is de betaler niet gerechtigd
schuldvergelijking,
slechts
1.470.054
het betaalde van de schuldeiser terug
frank bedroeg :
te vorderen maar beschikt hij wei over
de vordering uit het tweede lid van
Overwegende dat het arrest, door
art. 1377 B. W. (1).
de in het middel overgenomen over-

wegingen, de daarin aangewezen
wettelijke bepalingen niet schendt,
vermits het, voor de berekening van
de aan de gemeenschap verschuldigde vergoedingen, geen rekening
houdt met de fiscale vrijstelling
voor de uitkering die door middel
van het gemeenschappelijk vermogen aan de eerste echtgenote van de
vader van de eisers werd betaald,
daar er tussen de verrijking van het
gemeenschappelijk vermogen en de
verarming van het eigen vermogen
geen onderling verband bestaat;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2° De

nietigheid van een akte van
rechtspleging, onder meer van een
conclusie, ten gevolge van overtreding
van de Taalwet Gerechtszaken, betreft
zowel de vorm als de inhoud van de
akte (art. 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken). (2)

(1) Zie KLUYSKENS, dee! I, druk 1948, nr. 357,
DE PAGE, dee! III, druk 1967, nr. 11; PANIOL en
R1PERT, dee! VII, druk 1954, nr 742; HENRI LEON en JEAN MAZEAUD, Le9(lns de droit civil, dee!
II, druk 1956, nr. 662; Encyclopedie Dalloz,
Droit civil, dee! VII, trefw. Repetition de l'indu, nr. 51.
(2) Cass., 13 feb. 1984,
(A.C., 1983-84, nr 323).

A.R.

nr

4154
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(DELCOURT, ALLART T. GUILLEMYN; GUILLEMYN
T. DELCOURT, ALLART)
ARREST

(A.R. nrs. 5379 en 5638)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat beide voorzieningen, tegen hetzelfde arrest gericht, dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van de echtgenoten Delcourt-Allart :
Over het eerste middel: schending van
artikel 1377, inzonderheid tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hcbben enerzijds dat aile gelden en
waarden in depot gegeven bij de bank
Credit suisse toebehore'Ol aan de huwgemeenschap Allart-Varulenbogaerde en
anderzijds dat Raphael Guillemyn kapitaalbelasting en inkomstenbelasting betaald heeft op de helft van dat depot, de
vordering door verweerder tegen de eisers gericht en strekkende tot terugbetaling van die belastingen gegrond verklaart met de overweging : « nu (verweerder) niet meer gerechtigd is de
gedane onverschuldigde betaling terug te
vorderen van de Belgische Staat ingevolge de ingetreden verjaring, en ook de
Belgische Staat de belastingen om dezelfde reden niet meer kan vorderen van
de werkelijke schuldenaars, is in deze
artikel 1377, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk; met vernietiging van zijn titel door de schuldeiser is
ook de verjaring van de schuldvordering
bedoeld »,
terwijl het verhaal tegen de werkelijke
schuldenaar van degene die een onverschuldigde betaling gedaan heeft, beperkt is tot het geval waarin de schuldeiser ingevolge de betaling zijn titel vernield heeft en niet mag uitgebreid worden tot andere gevallen :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerder opgeworpen en afgeleid uit
gebrek aan belang, nu toch, zelfs indien de verjaring van de schuldvordering niet kan worden gelijkgesteld
met de vernietiging van de titel, de
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betaler zijn op artikel 1377 van het
Burgerlijk Wetboek gegrond regresrecht tegen de ware schuldenaar behoudt:
Overwegende dat de opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid niet
kan worden beantwoord zonder onderzoek van het middel zelf; dat hij
derhalve tevergeefs is voorgesteld;
Overwegende dat artikel 1377, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt : « Wanneer een persoon die
bij vergissing meende schuldenaar
te zijn, een schuld betaald heeft, is
hij gerechtigd het betaalde van de
schuldeiser terug te vorderen »; dat
het tweede lid bepaalt : « Dit recht
houdt evenwel op wanneer de
schuldeiser, ten gevolge van die betaling, zijn titel vernietigd heeft, behoudens het verhaal van degene die
betaald heeft, op de werkelijke
schuldenaar »;
Overwegende dat de schuldeiser
die ten gevolge van de onverschuldigde betaling door een derde zijn
rechtsvordering tegen de werkelijke
schuldenaar heeft laten verjaren,
zich in dezelfde situatie bevindt als
degene die wegens die betaling zijn
titel heeft vernietigd; dat hij derhalve dezelfde bescherming verdient en
met zodanige schuldeiser moet worden gelijkgesteld, waaruit volgt dat
de vordering uit het tweede lid van
artikel 1377 ook in geval van verjaring van de titel aan de betaler toekomt;
Dat het middel faalt naar recht;

II. Op de voorziening van Guille-

myn:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1139 en 1146 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 40, eerste
en derde lid, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het arrest, op dit punt het vonnis van de eerste rechter wijzigend, beslist dat de interesten op de door verweerders verschuldigde sommen, wegens
de door Raphael Guillemyn, rechtsvoorganger van eiser, betaalde belastingen,
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slechts beginnen te lopen vanaf 27 augustus 1980, datum van de neerlegging
van de regelmatige conclusie waarin de
vordering is geformuleerd, en niet vanaf
15 april 1968, << datum van de conclusie
die dezelfde dag werd betekend aan de
avoue van verweerders "• op grond dat
deze conclusie nietig werd verklaard bij
in kracht van gewijsde getreden vonnis
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent (lees : Kortrijk) van 24 april 1979,
en dus geen enkel gevolg kan meebrengen, ook niet als sommatie (arrest, nummer 4, laatste lid, blz. 6),
terwijl, eerste onderdeel, een ingebrekestelling overeenkomstig de artikelen
1139 en 1146 van het Burgerlijk Wetboek
aan geen bijzondere vormvereisten onderworpen is en slechts de duidelijke en
ondubbelzinnige wil moet inhouden van
de schuldeiser om de verbintenis te doen
uitvoeren of betaling te bekomen, zodat
het arrest, dat geenszins vaststelt dat de
schuldeiser zijn wil om betaling te bekomen in zijn voormelde conclusie van 15
april 1968 niet op een duidelijke of ondubbelzinnige wijze te kennen gaf, uit de
enkele omstandigheid dat deze conclusie
nietig werd verklaard, niet wettig kon afleiden dat ze niet als ingebrekestelling
kon gelden (schending van de artikelen
1139 en 1146 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, voor zover uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat bedoelde conclusie van
15 april 1968 nietig werd verklaard wegens overtreding van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken, de enkele omstandigheid dat deze conclusie om die
reden nietig werd verklaard, het besluit
niet wettigt dat ze geen gevolg kan hebben als ingebrekestelling, aangezien voor
het bestaan van een ingebrekestelling in de zin van de artikelen 1139 en 1146
van het Burgerlijk Wetboek - enkel de
duidelijke en ondubbelzinnige wil van de
schuldeiser vereist is om de verbintenis
te doen uitvoeren of om betaling te bekomen, en ook een met de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken strijdige akte deze duidelijke en ondubbelzinnige wil van de schuldeiser tot uiting
kan brengen; de in artikel 40 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken bepaalde sanctie van
nietigheid geenszins impliceert dat een
door deze nietigheid getroffen akte niet
zou kunnen een geldige ingebrekestelling in de zin van de artikelen 1139 en
1146 van het Burgerlijk Wetboek uitmaken, zodat het arrest, in zover het ten
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onrechte uit deze nietigheid een dergelijk besluit afleidt, schending inhoudt
van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen :
Overwegende dat een conclusie
valt onder de akten van rechtspleging die, ingevolge de artikelen 2 en
40, eerste lid, van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in een procedure gevoerd voor de burgerlijke rechtbank
te Kortrijk, op straffe van nietigheid
van rechtswege in het Nederlands
moeten worden gesteld; dat die nietigheid de inhoud zowel als de vorm
van de alde betreft en dat de stuiting van de verjaring, waarin het
derde lid van artikel 40 voorziet,
daaraan niet afdoet;
Dat die nietigheid de rechter verbiedt na te gaan of een in een andere taal gestelde conclusie als ingebrekestelling kan worden aangemerkt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven onder de nummers
5379 en 5638 van de algemene rol;
verwerpt de voorziening ingesteld
door de echtgenoten Delcourt-Allart;
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de ontervingsclausule in
het authentiek testament van 8 juni
1962 van Georges AHart zonder uitwerking verklaart; verwerpt de voorziening van Guillemyn voor het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers Delcourt-Allart in de kosten van hun
voorziening; veroordeelt de eiser
Guillemyn in de helft van de kosten
van zijn voorziening; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerp en.
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weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (toepasselijk op de gemeenten ingevolge het
koninklijk besluit van 13 juli 1970, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 25 auDe Gryse.
gustus 1971, 8 november 1971, 2 april
1974 en 6 juni 1975), waarvan artikel 2
deels vervangen werd door de wet van
13 juli 1973, en van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof allereerst overweegt : « Opdat van ongeval in de zin
Nr. 315
van de arbeidsongevallenwet sprake kan
zijn, is vereist dat: 1) het gaat om een
plotse gebeurtenis; 2) een gebem:tenis
3' KAMER - 25 januari 1988
die, zonder daarom abnormaal te zijn,
moet kunnen gesitueerd worden in
plaats en tijd, zodat ze van de normale
1° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP.
uitvoering van de prestatie kan onderscheiden worden; in verband met het
2° ARBEIDSONGEVAL
OVERHEIDSplotse karakter van de gebeurtenis heeft
PERSONEEL - ONGEVAL - PLOTSELINGE GE- de rechtspraak beslist dat de plotse geBEURTENIS - BEGRIP.
beurtenis zich niet over meer dan 1 dag
kan uitstrekken (... ); er zal dus geen
1" Een arbeidsongeval vereist onder sprake kunnen zijn van een arbeidsongemeer een plotselinge gebeurtenis die val wanneer het letsel zijn oorsprong
letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en 9 Ar- vindt in opeenvolgende inspanningen in
beidsongevallenwet; art. 2 Arbeidson- de tijd gespreid en het dus gaat over een
gevallenwet Overheidspersoneel.)
evolutief fenomeen; als gevolg daarvan
mag worden gezegd dat het enkel feit
2" De normale uitoefening van het ambt dat op een gegeven ogenblik de tolerankan een plotselinge gebeurtenis uitma- tiegrens overschreden wordt, niet de
ken op voorwaarde dat er tijdens die plotse gebeurtenis uitmaakt vereist door
uitoefening een element aanwijsbaar de wet »; na in verband met het onderis dat het letsel kan veroorzaakt heb- scheiden van de gebeurtenis van de norben (2). (Art. 2 Arbeidsongevallenwet male uitvoering van het werk te hebben
Over heidspersoneel.)
verwezen naar het advies van advocaatgeneraal Lenaerts bij het arrest van het
Hof van 11 januari 1982, en naar het ar(DE KEYZER T. GEMEENTE ZAVENTEM)
rest van het Arbeidshof te Brussel, het
arbeidshof oordeelt : « Ter zake ontARREST
breekt zowel het plots karakter van de
gebeurtenis als het onderscheidingsele(A.R. nr. 5918)
ment ten overstaan van de gewone uitvoering van de arbeidsovereenkomst >>,
HET HOF; - Gelet op het bestre- en dit op grond van de vaststellingen
den arrest, op 15 december 1986 dat, zoals uit eisers eigen omschrijving
door het Arbeidshof te Brussel ge- van de plotselinge gebeurtenis, bevestigd
door de behandelende arts, zou blijken,
wezen;
het « zijn reactie op wat hij als een verOver het middel : schending van de ar- nedering ervaart, (is) die desgevallend
tikelen 1 en 2 van de wet van 3 juli 1967 aan de oorsprong ligt van het letsel dat
betreffende de schadevergoeding voor ar- zich begin september 1980 manifesteerbeidsongevallen, voor ongevallen op de de. De plotse -gebeurtenis is niet het bevel in Zaventem te komen werken noch
het bevel als dusdanig, vermits deze ge(1) Cass., 21 sept. 1987, A.R. nr. 5735, supra,
beurtenissen als dusdanig het letsel niet
nr. 42.
hebben of kunnen veroorzaakt hebben
(bij promotie of overplaatsing in andere
(2) Zie Cass., 11' jan. 1982 (A.C., 1981-82,
voorwaarden, was het letsel niet ontnr. 285) met cone!. O.M. in R. W., 1981-82, 1872;
Cass., 20 okt. 1986, A.R. nr. 7455 (A.C., 1986-87,
staan). Anderzijds onderscheidt deze genr. 102).
beurtenis zich geenszins van de normale
22 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. van Heeke en
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uitoefening van de dagtaak; weliswaar is
er een mutatie geweest ten overstaan
van de arbeidsplaats en ook van de arbeidsomstandigheden, doch zulks is verbonden met een tewerkstelling onder
statuut waarbij de overheid binnen het
administratief kader steeds de mogelijkheid heeft de plaats en de aard van de
tewerkstelling te wijzigen. (Eiser) kon
zich dus op ieder moment aan een mutatie verwachten te meer daar het behoud
van zijn tewerkstelling te Sterrebeek tot
1 juli 1980 een uitzonderingsmaatregel
was en dus zeer precair »,
terwijl een arbeidsongeval in de zin
van artikel 2 van de wet van 3 juli 1967
voorhanden is wanneer zich een ongeval
voordoet tijdens en door de uitoefening
van het ambt en dat een letsel veroorzaakt; het tweede lid van dezelfde bepaling stelt dat het ongeval overkomen tijdens de uitoefening van het ambt, geacht
wordt, behoudens tegenbewijs, door de
uitoefening van het ambt te zijn overkomen, en overeenkomstig het vierde lid
van dezelfde wetsbepaling het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt
door een ongeval te zijn veroorzaakt
wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van een
letsel, het bestaan van een plotselinge
gebeurtenis aanwijzen; de plotselinge gebeurtenis derhalve een constitutief deel
van het arbeidsongeval uitmaakt; het
vereiste van een plotselinge gebeurtenis
geenszins de voorwaarde oplegt dat deze
gebeurtenis « eensklaps » of « ogenblikkelijk >> zou zijn, noch toelaat te stellen
dat deze plotselinge gebeurtenis zich
over niet meer dan een dag kan uitstrekken; het vereiste van een plotselinge gebeurtenis evenmin uitsluit dat als dusdanig zou worden opgevat het op een
gegeven ogenblik, ingevolge aanwijsbare
omstandigheden, overschrijden van een
tolerantiegrens waarna een letsel optreedt; deze plotselinge gebeurtenis niet
noodzakelijk dient verscholen te liggen
in een feit, omstandigheid, handeling of
toestand die van de normale uitvoering
van de arbeidstaak onderscheiden is; ook
de normale uitvoering van het werk een
plotselinge gebeurtenis kan opleveren of
inhouden, op voorwaarde dat in die uitoefening een element aanwijsbaar is dat
het letsel kan veroorzaakt hebben; eiser
ten deze in conclusie als plotselinge gebeurtenis aanvoerde de overplaatsing die
hem op 1 juli 1980 was opgelegd in de bijzondere omstandigheden dat hij daarvan
niet op voorhand op de hoogte was gebracht, dat ze indruiste tegen de uitdrukkelijke afspraken tussen partijen, en dat
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ze tot gevolg had dat hij in een ander
werkmilieu belandde, dat hij niet kende,
en waarbij hem geen persoonlijk bureau
ter beschikking werd gesteld, doch
slechts een lokaal, toegankelijk voor het
publiek, waar het werkmateriaal ontbrak; eiser tevens wees op de emotionele
en psychologische slag die hij aldus ingevolge de overplaatsing, zoals deze zich in
concreto had voorgedaan, onder de omstandigheden die hij schetste, incasseerde,

tweede onderdeel, het arbeidshof, door
te stellen dat de plotselinge gebeurtenis,
vereist voor het bestaan van een arbeidsongeval, zich niet kan uitstrekken over
een termijn van meer dan een dag, en
onderscheiden dient te zijn van de normale uitvoering van de arbeidsovereenkomst, aan het wettelijk begrip « plotselinge gebeurtenis >> een draagwijdte toekent die het niet bezit, en aldus aan de
wet een voorwaarde toevoegt die er niet
in vervat is (schending van de artikelen
2, en voor zoveel nodig 1, van de wet van
3 juli 1967) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestaan van
een arbeidsongeval onder meer de
aanwezigheid vereist van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt;
Overwegende dat het middel aanneemt dat, voor de toepassing van
de wet van 3 juli 1967, de normale
uitoefening van het ambt de plotselinge gebeurtenis kan uitmaken, op
voorwaarde dat in die uitoefening
een element aanwijsbaar is dat het
letsel kan veroorzaakt hebben;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat noch eisers overplaatsing
noch de omstandigheden waarin deze is gebeurd, het letsel hebben kunnen veroorzaken; dat uit de in het
middel aangehaalde redengeving
van het arrest blijkt dat het arbeidshof aldus te kennen geeft dat in de
normale uitoefening van eisers ambt
geen element aanwijsbaar is dat het
letsel kan veroorzaakt hebben;

650

HOF VAN CASSATIE

Dat dit onderdeel de aangevochten beslissing naar recht verantwoordt;
Dat, zelfs indien de in het onderdeel ontwikkelde grief gegrond is,
deze niet tot cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Nr. 316

6° ARBEIDSOVEREENKOMST

ALLERLEI - VERJARING - VORDER!NG TOT BETALING VAN EEN OPZEGGINGSVERGOEDING
- VERJARINGSTERMIJN.

7° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN - ARBEIDSOVEREENKOMST VORDERING TOT BETALING VAN EEN OPZEGGINGSVERGOEDING.

1°, 2o en 3° De rechtsvordering volgend

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Delahaye.

uit een overtreding van art. 11 Wet Bescherming Loon verjaart door verloop
van vijf jaar, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd (1).
(Wet van 17 april1878, artt. 26 en 28.)
4° Opzeggingsvergoedingen zijn loon in

de zin van art. 2 Wet Bescherming
Loon (2).
5o Art. 11 Wet Bescherming Loon, dat
het tijdstip bepaalt waarop het nag
verschuldigde loon moet worden uitbetaald wanneer de dienstbetrekking een
einde neemt, is niet toepasselijk op opzeggingsvergoedingen (3).
6° en 7o De verjaringstermijn van vijf

jaar bepaald in art. 26 voorafgaande titel Sv. vindt geen toepassing op een
vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding (4).
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3'

KAMER -

25 januari 19§8

1° ARBEIDSOVEREENKOMST

ALLERLEI - VERJARING - RECHTSVORDERING
VOLGEND U!T EEN OVERTREDING VAN ART.
11 WET BESCHERMING LOON - VERJARINGSTERMIJN.

2° LOON-

BESCHERi\IIING
RECHTSVORDERING VOLGEND UIT EEN OVERTREDING VAN
ART. 11 WET BESCHERM!NG LOON - VERJARINGSTERMIJN.

3° VER.JARING -

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJN
ARBEIDSOVEREENKOMST
LOON - RECHTSVORDERING VOLGEND U!T
EEN OVERTREDING VAN ART. 11 WET BESCHERi\IIING LOON.

4° LOON -

BESCHERMING ZEGGINGSVERGOEDING.

5° LOON -

BEGRIP -

OP-

BESCHERMING - TOEPASSING
ART 11 WET BESCHERMING LOON OP OPZEGG!NGSVERGOEDING.

(RUYSSCHAERT T." PARKE DAVIS» VENN. NAAR
AMERIKAANS RECHT," WARNER LAMBERT CONIPAN¥ » VENN. NAAR AMERIKAANS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 5922)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1986
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 20 en 34 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd
op 20 juli 1955, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 42 van
de wet van 12 april 1965 betreffende de
(1) en (3) Cass., 5 dec. 1977, voltallige zitting
(A.C., 1978, 403), met cone!. O.M.
(2) Het in noot 1 vermelde arrest. Zie Cass.,
9 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 156) en 24 maart
1980 (A.C., 1979-80, 913).
(4) Zie het in noot 1 vermelde arrest.
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bescherming van het loon der werknemers, 3, 4, 26, 27 en 28 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
15, 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 97
van de Grondwet,

doordat het arrest de vordering van eiser tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding van 14.514.230 frank,
met bevestiging van het beroepen vonnis, niet ontvankelijk verklaart wegens
verjaring, op grond: « dat de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer recht
heeft ten laste van de werkgever, loon is
voor de toepassing van de loonbeschermingswet van 12 april 1965; dat, luidens
het artikel 2 van die wet, onder loon
wordt verstaan : het loon in geld en de in
geld waardeerbare voordelen, waarop de
werknemer recht heeft ten laste van de
werkgever ingevolge zijn dienstbetrekking; dat de voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking
recht heeft, niet alleen betrekking hebben op de voordelen met betrekking tot
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar ook op die met betrekking
tot de beeindiging of de schorsing van de
dienstbetrekking (...); dat de tijdstippen
waarop het loon moet worden uitbetaald,
vastgesteld worden door de artikelen 9
en 11 van de wet van 12 april 1965; dat
het artikel 9 de uitbetaling " op gezette
tijden" regelt van hetgeen verschuldigd
is ingevolge de uitvoering of de schorsing van de dienstbetrekking; dat deze
bepaling geen toepassing kan vinden op
de opzeggingsvergoeding, die niet " op
gezette tijden" verschuldigd is, maar wegens de beeindiging van de arbeidsovereenkomst; dat het artikel 11 de uitbetaling van het loon vaststelt dat nog
verschuldigd is wanneer de dienstbetrekking een einde neemt; dat deze bepaling
onder meer verwijst naar de "eerste betaaldag ", die bepaald wordt door het
voormeld artikel 9; dat in het artikel 11
met " nog verschuldigd loon " verstaan
wordt het loon dat, zolang de dienstbetrekking niet beeindigd is, moet worden
uitbetaald op de tijdstippen bepaald
overeenkomstig het artikel 9; dat, vermits het artikel 9 geen betrekking heeft
op de uitbetaling van de opzeggingsvergoeding, deze vergoeding in het artikel
11 evenmin bedoeld is in de termen
" nog verschuldigd loon "; dat hieruit
volgt dat de opzeggingsvergoeding evenmin bedoeld is in het artikel 42, 1, van
de Loonbeschermingswet, dat de overtredingen van voormelde artikelen 9 en 11
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strafbaar stelt (... ); dat dienvolgens dient
aanvaard te worden dat de niet onmiddellijke betaling van de opzeggingsvergoeding bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst geen misdrijf is, zodat de vordering tot betaling van een
opzeggingsvergoeding niet onder toepassing valt van de verjaringstermijn van
vijf jaar, bepaald in het artikel 26 van de
wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, maar onder de toepassing van het artikel 34 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract (thans artikel 15 van de wet
van 3 juli 1978); dat, waar de verbreking
van de arbeidsovereenkomst door (eiser)
op 7 januari 1976 gesitueerd wordt, zijn
vordering met betrekking tot een opzeggingsvergoeding inderdaad verj aard is
gelet op het feit dat huidige procedure
meer dan een j aar na de beeindiging der
overeenkomst ingesteld werd, meer bepaald bij voormelde dagvaardingen van
28 juli en 5 augustus 1980 »,
terwijl, zoals het arrest terecht aanneemt, de opzeggingsvergoeding verschuldigd krachtens artikel 20 van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoi:irdineerd op 20 juli 1955, loon
is in de zin van artikel 2 van de wet van
12 april 1965 op de bescherming van het
loon der werknemers; krachtens ditzelfde wetsartikel de definitie van het begrip
loon geldt voor alle bepalingen van de
wet van 12 april 1965; hieruit volgt dat
het nog verschuldigde loon, dat krachtens artikel 11 van die wet van 12 april
1965 wanneer de dienstbetrekking een
einde neemt « onverwijld , en « uiterlijk
op de eerste betaaldag die volgt op de
datum waarop de dienstbetrekking eindigt , moet worden betaalri, eveneens de
opzeggingsvergoeding omvat, wat onder
meer blijkt uit het tweede lid van gezegd
artikel 11, dat een afwijking inhoudt op
het beginsel van de uitbetaling van hand
tot hand op de plaats waar de arbeid
wordt verricht, vervat in de artikelen 5
en 14 van de wet van 12 april 1965; uit
het voorgaande volgt dat het niet onverwijld - en uiterlijk op de eerste betaaldag die volgt op de datum waarop de
dienstbetrekking eindigt - betalen van
de opzeggingsvergoeding een inbreuk is
op voormeld artikel 11 van de wet van 12
april 1965, en derhalve, krachtens artikel
42, 1', van diezelfde wet, een misdrijf uitmaakt; de rechtsvordering die uit dit
misdrijf volgt, met toepassing van de artikelen 3, 4, 26, 27 en 28 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvorde-
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ring, verjaart door verloop van vijf jaar
te rekenen van de dag waarop het rnisdrijf werd gepleegd, zonder echter te
kunnen verjaren v66r de strafvordering,
en deze verjaring op de verjaringstermijn bepaald in artikel 34 van de gecoi:irdineerde wetten op het bediendencontract (thans 15 van de wet van 3 juli 1978
op de arbeidsovereenkomsten), primeert;
het arrest derhalve, door op grond van
de aangehaalde consideransen te oordelen dat, met toepassing van artikel 34
van de gecoi:irdineerde wetten op het bediendencontract (thans artikel 15 van de
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten), de vordering van eiser tot het
verkrijgen van een opzeggingsvergoeding verjaard is, niet naar recht verantwoord is (schending van aile in het middel vermelde wetsbepalingen met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet),
noch regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat artikel 11 van
de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der
werknemers bepaalt: « Wanneer de
dienstbetrekking een einde neemt,
moet het nog verschuldigde loon onverwijld worden uitbetaald en uiterlijk op de eerste betaaldag die volgt
op de datum waarop de dienstbetrekking eindigt »; dat artikel 42, 1°,
van dezelfde wet de overtreding van
die bepaling strafbaar stelt;
Overwegende dat een rechtsvordering die volgt uit dit misdrijf, met
toepassing van de artikelen 26 en 28
van de wet van 17 april 18'78 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, verjaart door verloop van vijf jaren, te
rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd;
Overwegende dat de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer
recht heeft ten laste van de werkgever, loon is voor de toepassing van
de wet van 12 april 1965;
Dat de tijdstippen waarop het
loon moet worden uitbetaald, worden vastgesteld door de artikelen 9
en 11 van de wet van 12 april 1965;
Dat artikel 9 de uitbetaling « op
gezette tijden » regelt van hetgeen
als loon verschuldigd is ingevolge de
uitvoering of de schorsing van de
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dienstbetrekking; dat deze bepaling
geen toepassing kan vinden op de
opzeggingsvergoeding die verschuldigd is wegens de beeindiging van
de dienstbetrekking;
Dat artikel 11 het tijdstip van uitbetaling vaststelt van het loon dat
nog verschuldigd is wanneer de
dienstbetrekking een einde neemt;
dat deze bepaling onder meer verwijst naar de << eerste betaaldag »,
die bepaald wordt in artikel 9; dat in
artikel 11 onder << nog verschuldigd
loon » wordt verstaan het loon dat,
zolang de dienstbetrekking niet beeindigd is, moet worden uitbetaald
op de tijdstippen bepaald overeenkomstig artikel 9;
Dat, nu artikel 9 geen betrekking
heeft op de uitbetaling van de opzeggingsvergoeding, die vergoeding
evenmin wordt bedoeld in artikel 11,
noch bijgevolg in artikel 42, 1°, van
de wet van 12 april 1965;
Overwegende dat de verj aringstermijn van vijf jaar bepaald in artikel
26 van de wet van 17
1878 dan
ook geen toepassing kan vinden op
de vordering tot Letaling van een
opzeggingsvergoeding;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 januari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk-

luidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Nelissen Grade.

Nr. 317
3'

KAMER -

25 jammrii 1988

ARBEIDSVOORZIENING
VAN ONDERNEMINGEN -

SLUITING
GELIJKSTELLING

Nr. 317
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den te bestaan, zij werd gerechtelijk vereffend en de actiefbestanddelen ervan
werden verkocht. Ook is het onbetwistDe door het beheerscomite van het Slui- baar dat (verweerder) tegenover de nieutingsfonds besliste geJjjkstelling van we werkgever niet dezelfde rechten had
verplaatsing van de exploitatiezetel, fu- als tegenover de P.V.B.A. Ateliers Schesie of verkoop met sluiting van de on- pens. Ook kan de hoofdactiviteit niet gederneming geldt voor alle werknemers acht worden na de stopzetting te zijn
van de betrokken onderneming die verlengd daar de nieuwe werkgever een
aanspraak hebben op de door de slui- andere rechtspersoonlijkheid heeft (... ).
tingswetgeving bepaalde voordelen. Ter zake dient nog opgemerkt te worden
dat (eiser) de stopzetting van de activi(Art. 2bis Sluitingswet.)
teit van de in vereffening zijnde zou betwisten (sic), nu zij aan de werknemers
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
die werden aangeworven door de nieuwe
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAwerkgever, alle vergoedingen uitbetaalde
GEN WERKNEMERS T. MINNEBO)
met uitzondering van de verbrekingsvergoeding. Hoger vernoemde redenering
blijft nog gelden zo men aanneemt dat
ARREST
het beheerscomite van (eiser) de stopzetting van de activiteit van de onderne(A.R. nr. 5948)
ming met de sluiting van het bedrijf gelijkgesteld. heeft. Inzake deze gelijkstelHET HOF; - Gelet op het bestre- ling mag met de eerste rechter gesteld
den arrest, op 5 januari 1987 door worden (rekening houdend met de voorhet Arbeidshof te Gent gewezen;
bereidende werken van de wet) dat de
gelijkstelling slaat op a! de werknemers
Over het middel : schending van de ar- (in het Frans : "pour !'ensemble des tratikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger- vailleurs concernes "). Niet aileen de
lijk Wetboek, 2, 2bis, 4 en 9 van de wet werknemers die niet werden opgenomen
van 28 juni 1966 betreffende de schade- door de nieuwe vennootschap, maar ook
loosstelling van de werknemers die ont- diegenen die wel werden overgenomen
slagen worden bij sluiting van onderne- door de nieuwe vennootschap, zonder onmingen, 14 van de wet van 20 september derscheid of zij binnen de zes maanden
1948 houdende organisatie van het be- werden ontslagen of zij geen ancii:~nni
drijfsleven en 97 van de Grondwet,
teitsjaren zagen toegekend worden >>,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om aan verweerder de sluitingsvergoeding bepaald in de wet van 28 juni
1966 te betalen, op de volgende gronden:
zesde onderdeel, daar artikel 2 bis van
« Na onderzoek van de stukken van het
de wet van 28 juni 1966 aan eiser toelaat
dossier en rekening houdend met de fei- te beslissen om bepaalde omstandighetelijke omstandigheden vermeld in het den, zoals de verplaatsing van de exploivonnis a quo dient vastgesteld te worden tatiezetel, de fusie of de verkoop van de
dat in casu overeenkomstig artikel 2, § 1, onderneming, gelijk te stellen met sluivan de wet van 30 juni 1967, wanneer bij ting van de onderneming, geen enkele
sluiting van een onderneming in de zin wetsbepaling eiser verbiedt die gelijkvan de artikelen 2 (sluiting: de hoofdac- stelling te beperken tot bepaalde categotiviteit heeft op gehouden te bestaan) en rieen van werknemers, zoals ten deze de
2bis (het Fonds heeft de gelijkstelling niet overgenomen werknemers en degemet de sluiting beslist) van de wet van nen die wel werden overgenomen, voor
28 juni 1966, in principe de verplichtin- zover zij niet meer in dienst werden gegen van de gefailleerde werkgever, die houden na zes maanden volgend op hun
zijn verplichtingen niet nakomt, overge- indiensttreding; het arrest, door te beslisnomen worden door het Fonds. Voor de sen dat een eventuele beslissing tot getoepassing van artikel 2, § 2, van de wet lijkstelling moet slaan op aile werknevan 30 juni 1967 is enkel vereist dat de mers, op onwettige wijze aan artikel 2bis
onderneming ophoudt te bestaan en dat van de wet van 28 juni 1966 een daarin
de werknemers die bij de ondernemer niet gestelde voorwaarde toevoegt en
tewerkgesteld zijn hun vroegere rechten derhalve niet naar recht verantwoord is
hebben behouden. De P.V.B.A. Ateliers (schending van de artikelen 2bis, 4 en 9
Schepens heeft onbetwistbaar opgehou- van de wet van 28 juni 1966) noch regelVAN VERPLAATSING VAN DE EXPLOITATIEZETEL, FUSIE OF VERKOOP MET SLUITING.
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matig gemotiveerd (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Nr. 319

ge, maar door een advocaat zonder bijzondere volmacht (1). (Art. 51, § 1
Dienstplichtwet.)
'

W at het zesde onderdeel betreft :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 2bis, eerste lid, van de wet
van 28 juni 1966, het beheerscomite
van eiser de verplaatsing van de exploitatiezetel, de fusie of de verkoop
van de onderneming kan gelijkstellen met sluiting van de onderneming;
Dat zich op die gelijkstelling kunnen beroepen alle werknemers van
de betrokken onderneming die aanspraak hebben op de bij sluiting van
onderneming door de wet bepaalde
voordelen;
Dat een beslissing waarbij de gevolgen van de gelijkstelling beperkt
worden tot bepaalde categorieen van
rechthebbenden, in de wet geen
steun vindt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 januari 1988 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si~
mont.

(D ... N ... )
ARREST

(A.R. nr. M 646 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 september 1987
door de Herkeuringsraad van de
provincie Oost-Vlaanderen gewezen;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift tot cassatie blijkens zijn
vermeldingen niet is getekend door
de eiser, maar door een niet nader
omschreven persoon die tekent loco
de advocaat vermeld in het verzoekschrift als zijnde eisers raadsman; dat geen bijzondere volmacht
wordt overgelegd;
Overwegende
dat
het
verzoekschrift, dat niet voldoet aan het
voorschrift van artikel 51, § 1, van
de Dienstplichtwet, niet ontvankelijk is;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

25 januari 1988 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Van Eeckhaut,
Gent.

Nr. 319
Nr. 318
2"

KAMER -

26 januari 1988

3" KAMER - 25 januari 1988

VOORZIENING IN CASSATIE PLICHTZAKEN
NING.
Nie~

-

VORMEN

-

DIENSTHANDTEKE-

on_tvankelijk is de voorziening die
wet IS getekend door de dienstplichti-

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE -

STRAFZAKEN -

NAAR RECHT

(1) Cass., 27 okt. 1986, A.R. nr. M 608 N, 26
jan. 1987, A.R. nrs. M 417 F en M 418 F
(A.C., 1986-87, nrs. 124 en 306).
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Nr. 319

MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING - VEREISTE.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - OPEENVOLGING
VAN WETTEN - STRAFZAKEN - FElTEN GEPLEEGD ONDER DE GELDING VAN DE OUDE
WET - FElTEN GEKWALIFICEERD VOLGENS
DE OMSCHRIJVING VAN DE NIEUWE WET STRAF UITGESPROKEN MET TOEPASSING VAN
DE NIEUWE WET DIE EEN MINDER ZWARE
STRAF BEPAALT - NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING - VEREISTE.

1° Om naar recht met redenen te zijn

omkleed, moet de op de strafvordering
gewezen veroordelende beslissing opgave doen van de wetsbepalingen
waarbij de bestanddelen van het tegen
de veroordeelde bewezen verklaarde
misdrijf en een straf worden bepaald
(1}.
2° Wanneer het aan de beklaagde ten

laste gelegde feit gekwalificeerd werd
volgens de omschrijving van de nieuwe wet, terwijl het gepleegd werd onder de gelding van de oude wet, mag
de rechter dat misdrijf slechts bewezen verklaren en een straf uitspreken
met toepassing van de nieuwe wet die
een minder zware straf bepaalt, indien
hij vaststelt dat het feit ook strafbaar
was ten tijde dat het werd gepleegd;
die vaststelling vereist dat de bepaling
van de oudere wet, die de bestanddelen van het misdrijf omschrijft, door
de rechter wordt vermeld.

(CHRISTIAENSEN G., CHRISTIAENSEN W. T. VAN
CAMP - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT
CHRISTIAENSEN N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 781}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Cass., 28 okt. 1987,
(A.C., 1987-88, nr 119).

A.R.

nr

5939

655

L Op de voorziening van Gustaaf
Christiaensen :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
1. Wat betreft de telastlegging E.I :
Overwegende dat eiser van die telastlegging wordt vrijgesproken;
Dat de voorziening mitsdien bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
2. Wat de overige telastleggingen
betreft:
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 163 van het
Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doordat het hof van beroep met toepassing van artikel 2 van het Strafwetboek eiser wegens de telastlegging C betreffende fiscale valsheid in geschrifte
veroordeelt op grond van de bepalingen
van het (oud} artikel 342 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen en
het (oud) artikel 73 van het Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde zoals deze bestonden voor de wet van
10 februari 1981 doch met toepassing van
de straffen van het (nieuw) artikel 340
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en het (nieuw) artikel 73 van het
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, zoals gewijzigd door de
wet van 10 februari 1981, op grond van
de motivering, dat « de door eiser aangevoerde beschouwingen dat hij zich niet
plichtig maakte aan deze feiten, niet
aanvaardbaar zijn, daar het vaststaat dat
hij mede opdracht gaf tot de vastgestelde
praktijken van zwarte verkopen en dito
ontvangsten zonder vermelding in de
boekhouding der N.V., en hij de jaarrekening over 1979 goedgekeurde en deze
over 1980 niet afkeurde "•
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 163 van het Wetboek van
Strafvordering elk vonnis of arrest van
veroordeling de wetsbepalingen moet
aanduiden die de bestanddelen van het
misdrijf bepalen en die de straf vaststellen; in de telastlegging C enkel melding
wordt gemaakt van de artikelen 73bis
van het Wetboek van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde en 340 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
zoals ingevoerd door de wet van 10 februari 1981; het bestreden arrest aldus
noch in zijn eigen motivering, noch door
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verwijzing naar het vonnis van de eerste
rechter de wetsbepalingen aanduidt die
de constitutieve bestanddelen van het
misdrijf waarvoor eiser veroordeeld
wordt, bepalen; zodat het bestreden arrest, bij gebrek aan vermelding van deze
wetsbepalingen, schending inhoudt van
artikel 163 van het Wetboek van Strafvordering, en niet regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

Nr. 320

stelt dat het feit ook stmfbaar was
ten tijde dat het werd gepleegd;
Dat die vaststeliing vereist dat de
bepaling van de oude wet, die de bestanddelen van het misdrijf omschrijft, door de rechter wordt aangewezen; dat zoniet de wettigheidscontrole van zijn beslissing niet
mogelijk is;
Dat het onderdeel gegrond is;

W at het eerste onderdeel betreft :
Om die redenen, vernietigt het beOverwegende dat het arrest wat
de telastlegging C betreft toepassing streden arrest in zoverre het de eimaakt van de artikelen 339 en 340, sers veroordeelt op de tegen hen ineerste lid, van het Wetboek van de gestelde strafvordering en dvielInkomstenbelastingen en van de ar- rechtelijke vordering; beveelt dat
tikelen 73 en 73bis, eerste lid, van van dit arrest melding zal worden
het Wetboek van de Belasting over gemaakt op de kant van het gedeelde Toegevoegde W aarde, als gewij- telijk vernietigde arrest; verwerpt de
zigd bij de wet van 10 februari 1981; voorzieningen voor het overige; verDat het arrest constateert dat « de oordeelt de eisers elk in een vijfde
feiten dateren van v66r 14 februad van de kosten; laat de overige kos1981, datum waarop de nieuwe wet ten ten laste van de Staat; verwijst
zaa'1: naa.r het Hof
van 10 februari 1981 van toepassing · de aldus
werd, doch dat die feiten ook straf- van Beroep te Brussel.
baar waren op het moment dat ze
26 januari 1988 - ze kamer - Voorzitgepleegd werden onder de oude wet ' ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
en onder de nieuwe wet strafbaar - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gebleven, zij het dat de toe te passen Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
straf deze is voorzien in de nieuwe aclvocaat-generaal - AdFocaat: mr. De
wet, daar deze lichter is dan deze Gryse.
van de oude wet »;
Overwegende dat om met redenen
te zijn omkleed de veroordeling op
de strafvordering niet alleen de wettelijke bepaling die straf stelt op het
feit dat het ten laste van de beklaagde bewezen verklaarde mis- Nr. 320
drijf oplevert, moet vermelden,
maar tevens de wettelijke bepaling
die de bestanddelen van dit misdrijf
2e KAiVIER - 26 jtiHllilaJi'il 1988
omschrijft;
Dat wanneer het ten laste van de
beklaagde gelegde feit gekwalifi- 1° VOORZIENING IN CAE:SATIE
STRAFZAKEN - PERS011.;EN BEVOEGD OiVI
ceerd wordt volgens de omschrijving
ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN - WERKNEvan de nieuwe wet, terwijl het geiVIER DIE BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN ARpleegd werd onder de gelding van
BEIDSOVEREENKOiVIST SCHADE BEROKKENT
de oude wet, de rechter dit misdrijf
AAN DERDEN - WERKGEVER MET TOEPASslechts bewezen mag verklaren en
SING VAN ART 13 ARBEIDSOVEREEI'\KOiVIeen straf uitspreken met toepassing
STEl\i\¥ET ALLEEN AANSPRAKELIJK GESTELD
van de nieuwe wet die een minder
- CASSATIEBEROEP VAN DE WERKNEiVIER zware straf bepaalt, indien hij vastONTVANKELIJKHEID
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Nr. 320

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS - AANGESTELDEN - WERKNEMER DIE BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN ARBEIDSOVEREENKOMST SCHADE BEROKKENT
AAN DERDEN - WERKGEVER MET TOEPASSING VAN ART. 18 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET ALLEEN AANSPRAKELIJK GESTELD
- CASSATIEBEROEP VAN DE WERKNEMERONTVANKELIJKHEID.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST

ALLERLEI - WERKNEMER DIE BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN ARBE!DSOVEREENKOMST
SCHADE BEROKKENT AAN DERDEN - WERKGEVER MET TOEPASSING VAN ART. 18 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET ALLEEN AANSPRAKELIJK GESTELD - CASSATIEBEROEP
VAN DE WERKNEMER- ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2o en 3° Voor de werknemer, beklaag-

de, ten aanzien van wie de rechter beslist dat hij een lout heeft begaan in
oorzakelijk verband met de schade
wa'lrvoor de rechter zijn werkgever,
met toepassing van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, alleen aansprakelijk stelt, staat tegen die beslissing
cassatieberoep open.
(VAN HOE, STAD GENT T. VERSCHRAEGEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 1284)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 januar1 1987 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld,
enerzijds, dat, wat Albert Verschraegen, Michael Lynch en de N.V. Multiport-Continex betreft, de strafvordering door verjaring vervallen is,
anderzijds, dat de vrijspraak van Albert Van Hoe en de buitenzakestelling van de stad Gent definitief
zijn bij ontstentenis van hoger beroep door het openbaar ministerie,
uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;
I. Op de voorziening van Norbert
Van Hoe:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening aange-
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voerd door de eerste, de tweede, de
vierde en de vijfde verweerder en
hieruit afgeleid dat het bestreden
vonnis enkel vaststelt dat eiser een
fout beging in oorzakelijk verband
met het ongeval, doch de civielrechtelijke vorderingen tegen hem ongegrond verklaart en aileen veroordelingen uitspreekt tegen de stad
Gent, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, zodat de voorziening, wat eiser betreft, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser er belang
bij heeft tegen het bestreden vonnis
cassatieberoep in te stellen in zoverre daarbij wordt beslist dat hij een
fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de door de verweerders
geleden schade;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
de aan eiser ten laste gelegde overtreding van de artikelen 5 en 72.2
van het Wegverkeersreglement bewezen wordt verklaard :
Over het eerste middel: schending van
artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis volgens hetwelk eiser
geen overtreding beging, vernietigt op
het enkel hoger beroep van de burgerlijke partijen en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor een andere beklaagde, en, opnieuw rechtsprekend, in
verband met de burgerlijke vorderingen
beslist dat eiser een zware overtreding
heeft begaan door de doorlopende streep
te hebben overschreden en gereden te
hebben op een rijbaan bestemd voor het
tegenliggend verkeer en dat deze fout in
oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan,
terwijl het bestreden vonnis niet vaststelt dat deze beslissing met eenparige
stemmen van de leden van de correctionele rechtbank werd genomen :

Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben geconstateerd
dat de vrijspraak van eiser, bij ontstentenis van boger beroep door het
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openbaar ministerie, definitief is geworden, beslist dat eiser de hem ten
laste gelegde overtreding heeft gepleegd en tevens oordeelt dat, met
toepassing van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet, niet eiser
doch aileen de stad Gent, civielrechtelijk aansprakelijke partij, moet instaan voor de uit het misdrijf ontstane schade;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, rechtdoende in hoger beroep, niet wettig kon beslissen, zonder tevens vast te stellen dat zij uitspraak deed met eenparige stemmen van haar leden, dat eiser de
hem ten laste gelegde overtreding
heeft gepleegd die ten grondslag ligt
aan de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 321

de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten van betekening van de voorziening aan het
openbaar ministerie ten laste van de
eisers; veroordeelt Albert Verschraegen, Michael Lynch, N.V. Royale
Beige, vennootschap naar Engels
recht Anglo Overseas Transport Ltd.
en vennootschap naar Engels recht
Beaufort Insurance Company Ltd.
ieder in een vijfde van de overige
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
26 januari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Biitzler.

I

Nr. 321

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van de stad Gent in zoverre ze gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van Albert
Verschraegen tegen haar en op haar
civielrechtelijke vordering tegen Albert Verschraegen, Michael Lynch
en de N.V. Multiport-Continex; zonder acht te slaan op het tweede, het
derde en het vierde middel aangevoerd tot staving van de voorziening
van Norbert Van Hoe die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist dat Norbert Van
Hoe schuldig is aan de hem ten laste gelegde overtreding en dat die
overtreding in oorzakelijk verband
staat met de schade, en in zoverre
het uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen van Michael
Lynch, de N.V. Royale Beige, de
vennootschap naar Engels recht Anglo Overseas Transport Ltd., de vennootschap naar Engels recht Beaufort Insurance Company Ltd. tegen
de stad Gent; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op

2'

KAMER -

27 januari 1988

1° VALS GETUIGENIS -

STRAFZAKEN -

BESTANDDELEN.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - VRIJSPREKEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ - DRAAGWIJDTE.

1° Vals getuigenis in correctionele zaken

vereist dat de valse verklaring nadeel
heeft kunnen berokkenen (1). (Art. 218
Sw.)
2° Bij ontstentenis van hager beroep van

het openbaar ministerie brengt het hager beroep tegen een vrijsprekende beslissing ingesteld door de burgerlijke
partij, al was die bij rechtstreekse dagvaarding gesteld, de strafvordering
niet voor de appelrechter (2). (Art. 202
Sv.)
(1) Cass., 21 feb. 1955 (A.C., 1955, 519);
NOVELLES, Droit penal, dl. II, nrs. 2768 en 2769.
(2) Cass.,

29

okt.

(A. C., 1986-87, nr 127).

1986,

A.R.

nr

5189
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Nr. 321
(ROMMES T. DONEUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6373)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest, bij
de uitspraak over de hogere beroepen van de eisers, burgerlijke partijen, tegen een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Namen dat
verweerster had vrijgesproken van
de telastlegging van vals getuigenis
in correctionele zaken, de feiten van
die telastlegging niet bewezen verklaart, het hof van beroep niet bevoegd verklaart om kennis te nemen
van de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers en hen veroordeelt in de appelkosten met inbegrip
van de door de vervolgende partij
gemaakte kosten;
Over het eerste middel: dat het arrest
vermeldt dat de aan verweerster verweten verklaring, die op 6 maart 1986 ter
zitting van de correctionele rechtbank is
afgelegd, geen betrekking had op een
wezenlijk bestanddeel van de zaak waarover die persoon is ondervraagd, en
daaruit afleidt dat de bestanddelen van
het wanbedrijf vals getuigen.is niet aanwezig zijn,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep niet in die zin kon beslissen, aangezien verweerster met haar verklaring
de door de eisers aan.gevoerde stelling
van wettige verdediging heeft willen bestrijden,
tweede onderdeel, het hof van beroep
bovendien niet zonder de bewijskracht
van de inhoud van de akten uit het strafdossier te miskennen, kon beslissen dat
de verklaring van een getuige die, ten
tijde van de behandeling ter zitting van
een zaak van slagen en verwondingen,
bevestigde dat de beklaagden (thans de
eisers) te zamen slagen aan het slachtoffer hadden toegebracht, op geen wezenlijk feit betrekking had,
derde onderdeel, het strafgerecht
waarbij een feit aanhangig gemaakt was,
zelfs als het zich niet aansloot bij de
door de eisers aangevoerde stelling van
wettige verdediging, tach altijd het be-
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staan van een oorzakelijk verband tussen het bij de kraag grijpen van het
slachtoffer en diens gezondheidstoestand
had kunnen uitsluiten, zodat alleen gewone slagen, zonder verzwarende omstandigheid, ten laste van de eisers in
aanmerking hadden kunnen worden genomen;
vierde onderdeel, het arrest ten onrechte vermeldt dat een van de voorwaarden voor het bestaan van het wanbedrijf vals getuigenis in correctionele
zaken is dat het aangeklaagde getuigenis
betrekking heeft op een wezenlijk gegeven, terwijl het voldoende is dat een dergelijk getuigenis een invloed, hoe gering
oak, kan hebben op de afloop van het
proces:

Over het eerste en het vierde onderdeel samen :
Overwegende dat, ook al staat
vast dat het arrest door onzuiver
taalgebruik vermeldt dat het wanbedrijf vals getuigenis in correctionele
zaken vereist dat een valse verklaring is afgelegd « over een wezenlijk
feit », uit het geheel van de vermeldingen van de bestreden beslissing
nochtans valt af te leiden dat het
hof van beroep heeft beslist dat de
door verweerster op de terechtzitting van 6 maart 1986 afgelegde verklaring, namelijk « (dat) de zoon
Rommes (thans de eerste eiser) (Gerard) wurgde en (dat) heiden te zamen (thans de twee eisers) vuistslagen toebrachten aan ... Gerard » niet
in zoverre vals was dat de eisers erdoor konden worden benadeeld; dat
het die beoordeling hierop grondt
dat « het door Serge Rommes zelf
niet (werd) betwist dat hij Gerard
bij de das (had) vastgegrepen, dat
bewezen (was) dater in de gang van
de slagerij een vechtpartij tussen
verschillende personen (was) ontstaan, ... dat in het geharrewar dat
aldus kennelijk was ontstaan de
verschillende waarnemers op bepaalde detailpunten konden zijn
misleid, ... (dat) verschillende getuigen hebben verklaard dat Serge
Rommes wel degelijk Gerard bij de
das had vastgegrepen en (dat), anderzijds, Serge Rommes (in zijn verklaring) voor de gerechtelijke politie
op 25 januari 1985, implidet de fei-
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ten had toegegeven, ... dat Doneux
in haar verklaring ter zitting de ware toedracht van de voornaamste
feiten, ten deze de vechtpartij in de
gang, niet verdraait »;
Overwegende dat het hof van beroep aldus regelmatig motiveert en
naar recht verantwoordt de beslissing volgens welke het getuigenis
van verweerster geen enkele verdraaiing van de waarheid die de eisers had kunnen benadelen, bleek te
bevatten, en dat de haar op grond
van artikel 218 van het Strafwetboek ten laste gelegde feiten derhalve niet bewezen waren;
Dat het eerste en het vierde onderdeel in zoverre niet kunnen worden aangenomen;
Dat voor het overige het eerste
onderdeel neerkomt op een kritiek
op de feitelijke beoordeling van de
gegevens van de zaak door de feitenrechter; dat het in zoverre niet
ontvankelijk i>;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet duidelijk aangeeft van welke
stukken uit het strafdossier de bewijskracht zou zijn miskend; dat het
niet ontvankelijk is;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel
uitsluitend betrekking heeft op de
strafvordering die tegen de eisers is
ingesteld wegens het opzettelijk toebrengen, hetzij van gewone slagen,
hetzij van slagen met een van de in
de artikelen 399 en 400 van het
Strafwetboek omschreven verzwarende omstandigheden;
Dat het derhalve betrekking heeft
op een beslissing waartegen de
voorziening niet gericht is; dat het
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel: dat het arrest
enkel uitspraak doet over de bestanddelen van de telastlegging van vals getuigenis, zonder verweerster van rechtsvervolging te ontslaan,
terwijl de strafvordering ten deze voor
het hof van beroep aanhangig was gemaakt door de rechtstreekse dagvaar-
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ding van de eisers en hun hoger beroep
tegen het vonnis van de correctionele
rechtbank, ook al had het openbaar ministerie tegen die beslissing van de correctionele rechtbank geen hoger beroep
ingesteld; de eisers er belang bij hebben
dat door een strafrechterlijke veroordeling erga omnes zou worden vastgesteld
dat verweerster zich schuldig gemaakt
heeft aan vals getuigenis in correctionele
zaken;

Overwegende dat bij ontstentenis
van hoger beroep van het openbaar
ministerie, het hoger beroep van de,
zelfs rechtstreeks dagvaardende,
burgerlijke partij tegen een beslissing waarbij de beklaagde wordt
vrijgesproken, de strafvordering niet
voor de appelrechter brengt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; verwijst de eisers, ieder van hen, in de kosten van hun
voorziening.
27 januari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. M. Paquot, Namen.
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KAMER -

28 januari 1988

1° TELEGRAAF EN TELEFOON-

ART.
11, WET 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVING - ART. 22, K.B. 15 OKT. 1979
BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOVERBINDINGEN - BEDRAGEN DIE DE " TITUL_I\RISSEN " VAN EEN MINISTERIELE VERGUNNING
MOETEN BETALEN - AARD.

2° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
ART 11, WET 30 JULI 1979 BETREFFENDE DE
RADIOBERICHTGEVING ART 22, K.B. 15
OKT 1979 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOVERBINDINGEN - BEDRAGEN DIE DE " TITULARISSEN , VAN EEN MINISTERIELE VERGC''l
NING MOETEN BETALEN - AARD
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3° RETRIBUTIE -

ART. 11, WET 30 JULI 1979
BETREFFENDE DE RADIOBERICHTGEVING ART. 22, K.B. 15 OKT. 1979 BETREFFENDE DE
PRIVATE RADIOVERBINDINGEN - BEDRAGEN
DIE DE« TITULARISSEN 'VAN EEN MINISTERIELE VERGUNN!NG MOETEN BETALEN AARD.

6° Een retributie is wezenlijk de vergoe-

go BELASTING -

ding die de overheid van sommige belastingplichtigen vordert voor een bijzondere prestatie die zij te hunnen
persoonlijken bate heeft uitgevoerd of
voor een rechtstreeks en bijzonder
voordeel dat zij hun heeft verleend (2}.
7°, 8° en go Het arrest dat, enerzijds, zegt
dat de prestaties waarvoor de Regie
van Telegraaf en Telefoon bedragen
vordert die zij zelf « rechten » noemt,
de controle en het toezicht betreffen
op installaties en uitzendingen ingevolge de toepassing van de reglementen
van beheer en van politie betreffende
radioverbindingen, en derhalve tot de
algemene politieopdracht van de Regie
van Telegraaf en Telefoon behoren en
dat, anderzijds, in feite en derhalve op
onaantastbare wijze, vaststelt dat die
bedragen, die van een intercommunale
cooperatieve vennootschap worden gevorderd, aan geen enkele rechtstreekse en gei'ndividualiseerde dienst van
de Regie ten voordele van die vennootschap beantwoorden en dat laatstgenoemde uit de controle en het toezicht
geen enkel ander voordeel haalt dan
het voordeel van ieder die krachtens
de wet recht heeft op de « bescherming van de radioverbindingen », beslist naar recht dat de f{evorderde bedragen geen enkele aan de genoemde vennootschap bewezen bijzondere
dienst vergoeden en derhalve belastingen zijn.

1o, 2o en 3' De bedragen die, met toepas-

(REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON T. «ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE , INTERCOMMUNALE C.V.)

4° TELEGRAAF EN TELEFOON -

BEDRAGEN GEVORDERD DOOR DE REGIE VAN
TELEGRAAF EN TELEFOON BEDRAGEN
DOOR DE REGIE « RECHTEN , GENOEMD DRAAGWIJDTE.

5° RETRIBUTIE -

BEDRAGEN GEVORDERD
DOOR DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON - BEDRAGEN DOOR DE REGIE « RECHTEN » GENOEMD - DRAAGWIJDTE.

6° RETRIBUTIE -

BEGRIP.

7° TELEGRAAF EN TELEFOON -

BEDRAGEN GEVORDERD DOOR DE REGIE VAN
TELEGRAAF EN TELEFOON - GEEN VERGOEDING VOOR EEN BIJZONDERE DIENST AARD VAN DIE VORDERING.

8° RETRIBUTIE -

BEDRAGEN GEVORDERD
DOOR DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON - GEEN VERGOEDING VOOR EEN BIJZONDERE DIENST - AARD VAN DIE VORDERING.

BEDRAGEN GEVORDERD
DOOR DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON - GEEN VERGOEDING VOOR EEN BIJZONDERE DIENST - AARD VAN DIE VORDERING.

sing van de artt. 11 van de wet van 30
juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en 22 van het K.B. van 15 okt.
1979 betreffende de private radioverbindingen, moeten worden betaald
door de « titularissen » van een ministeriele vergunning kunnen alleen maar
retributies zijn die bestemd zijn om de
kosten voor de controle van de stations en netten voor radioverbinding
en het toezicht op de uitzendingen te
dekken (1).
4o en 5' Dat de Regie van Telegraaf en
Telefoon een door haar gevorderd bedrag een « recht » noemt, is op zichzelf
niet voldoende om daarvan een retributie te maken.
(1) Zie Cass., 17 dec. 1968 (A.C., 1969, 387).

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8034)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 4 van de wet van 14 mei 1g30
over de radiotelegrafie, de radiotelefonie
en de andere radioverbindingen, 6 van
(2) Zie Cass., 20 feb. 1986, A.R. nr 7427
(A.C., 1985-86, nr. 403) en de noot 1, zie B. PEETERS, « De begrippen belasting, last en retributie in de artikelen 110 en 113 van de Grandwet ''• R. W., 1987 1988, biz. 241 e v
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het koninklijk besluit van 27 juni 1930
tot toepassing van de voormelde wet van
14 mei 1930, 19 van het ministerieel besluit betreffende de private inrichtingen
voor uitzending en voor uitzending en
ontvangst (beide laatste teksten voor de
periode van januari tot april 1974), 8 van
het koninklijk besluit van 27 februari
1974 betreffende telecommunicatie, vervangen voor de verbindingen die uitsluitend worden gebruikt voor de transmissie van radio- en omroepprogrammasignalen bij artikel 6 van het koninklijk
besluit van 5 oktober 1976 over hetzelfde
onderwerp (voor de periode van 1 mei
1974 tot 31 oktober 1979), 2, 3, §§ 2 en 3,
11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, 21, 22 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1979
betreffende de private radioverbindingen
(voor de periode na 31 oktober 1979), 5,
3•, 17 en 23 van de wet van 19 juli 1930
tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (laatstgenoemd artikel
v66r de opheffing van de laatste zin bij
de wet van 30 juli 1979), onjuiste toepassing van artikel 113 van de Grondwet en
schending van artikel <J7 van de Grandwet,

doordat, eerste onderdeel, het arrest,
na te hebben vastgesteld dat verweerster
straalverbindingen gebruikt waarvoor eiseres ingevolge de bovenvermelde bepalingen een recht eist, overweegt « dat er
bij de installatie, het onderhoud en de
werking van de straalverbindingen geen
rechtstreekse prestatie van de Regie van
Telegraaf en Telefoon is geweest; dat de
desbetreffende kosten ten belope van
30.000.000 frank door de "Association liegeoise d'Electricite " (in werkelijkheid
door de gemeenten) zijn gedragen; dat
de bedragen die van de "Association liegeoise d'Electricite " worden gevorderd
met geen enkele rechtstreekse en gei:ndividualiseerde dienst bewezen door de Regie van Telegraaf en Telefoon ten voordele van die vereniging van gemeenten
overeenstemmen; dat de prestaties waarvoor de Regie van Telegraaf en Telefoon
een " recht " vordert, betrekking hebben
op de controle en het toezicht op installaties en uitzendingen ingevolge de toepassing van de reglementen van beheer en
van politie betreffende radioverbindingen, en derhalve onder de algemene
plicht van politie van de Regie van Telegraaf en Telefoon vallen; dat de "Association liegeoise d'Electricite " daaruit
geen enkel ander voordeel haalt dan het
voordeel van een ieder die krachtens de
wet recht heeft op " bescherming " van
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de radioverbindingen; dat derhalve de
genoemde "taksen ", aangezien zij geen
bijzondere dienst aan de "Association liegeoise d'Electricite " vergoeden, geen
rechten zijn zoals de Regie van Telegraaf en Telefoon beweert, maar belastingen ,; dat, overigens, « de wijze waarop het bedrag van de door de Regie van
Telegraaf en Telefoon gevorderde " taxen " is berekend - een forfaitair bedrag (artikelen 8 van het koninklijk besluit van 27 februari 1974, en 22 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1979)
dat is vastgesteld ongeacht de kostprijs
van de eventuele persoonlijke dienst aan
(verweerster) - hoe dan ook impliceert
dat het een belasting een geen recht betreft (... ); dat het aanvoeren van het "forfaitair" karakter van die "rechten" zou
betekenen dat hun aard wordt ontkend ";
en bovendien, ten overvloede zegt « dat,
zo de door de Regie van Telegraaf en Telefoon gevorderde bedragen als rechten
moeten worden aangezien, dient te worden vastgesteld dat geen enkele wettelijke bepaling de Regie van Telegraaf en
Telefoon machtigt om die te innen, zeker
niet te haren bate ''• en daaruit afleidt
dat eiseres niet bevoegd is om de betaling van de litigieuze bedragen te vorderen,
terwijl de in aanhef van het middel
aangewezen wettelijke bepalingen het innen van die bedragen uitdrukkelijk bepalen en organiseren, en terwijl, wanneer de wet een bepaalde vergoeding
voor het verlenen van een openbare
dienst vaststelt, de rechtbanken de verhouding tussen het bedrag van die vergoeding en de waarde van die diensten
niet horen te behoordelen, en evenmin te
beslissen dat die diensten moesten worden geleverd zonder dat de door of
krachtens de wet bepaalde vergoeding
was verschuldigd; het feit dat de kosten
betreffende controle en toezicht op installaties en uitzendingen, die ingevolge
de toepassing van de reglementen van
beheer en politie inzake radioverbindingen moeten worden uitgevoerd, « behoren tot de algemene plicht van politie
van de Regie van Telegraaf en Telefoon "• en het feit dat verweerder « daaruit geen enkel ander voordeel haalt dan
het voordeel van een ieder die krachtens
de wet recht heeft op bescherming van
de radioverbindingen "• niet uitsluiten
dat die lasten door een recht kunnen
worden gedekt; het begrip recht, in de
zin van de in de aanhef van het middel
aangewezen bepaiil:'.gen, en ook het begrip retributie, in de zin van artikel 113
van de Grondwet, niet noodzakelijk bete-
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kenen dat er een rechtstreeks verband
moet bestaan tussen het bedrag van het
gei:nde recht en de prijs of de waarde
van een gei:ndividualiseerde dienst; daaruit volgt dat het arrest, door de rechtsvordering van eiseres af te wij zen, de bovenvermelde wettelijke bepalingen weigert toe te passen en ze derhalve
schendt (schending van aile aangewezen
bepalingen);
tweede onderdeel, artikel 23, laatste
lid, van de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en
Telefoon (tekst voorafgaand aan de wet
van 30 juli 1979}, door aan laatstgenoemde het exploiteren van de radioverbindingen toe te vertrouwen, de Regie ook
machtigt om de opbrengst van de krachtens de wet vastgestelde rechten te innen die bedoeld zijn om haar eigen kosten te dekken; artikel 5, 3", van dezelfde
wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de
Regie, aan laatstgenoemde de gezamenlijke vermogensrechten overdraagt die
uit de exploitatie van die diensten voortvloeien; artikel 17 van dezelfde wet bepaalt dat de Regie haar ontvangsten int;
die overdracht van het inningsrecht, nu
het rechten en geen belastingen betreft,
geenszins strijdig is met artikel 113 van
de Grondwet; daaruit volgt dat het arrest, door te zeggen dat geen wettelijke
bepaling eiseres machtigt om « de litigieuze bedragen te innen, en zeker niet
te haren bate >>, de in dit onderdeel aangewezen bepalingen schendt;

derde onderdeel, eiseres in haar conclusie voor het hof van beroep aanvoerde
dat « het budget van de Regie van Telegraaf en Telefoon die rechten, of eerder
hun opbrengst, als eigen inkomsten van
(eiseres) aanziet; het budget evenwel een
formele wet is >>; het arrest dat middel
hoegenaamd niet beantwoordt; daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen
« dat geen enkele wettelijke bepaling de
Regie machtigt om de litigieuze rechten
te innen, en zeker niet te haren bate >>,
zonder dat middel te beantwoorden, artikel 97 van de Grondwet schendt :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 14 mei 1930 over de radiotelegrafie, de radiotelefonie en andere
radioverbindingen bepaalde : « de
Koning bepaalt de reglementen van
beheer en van politie betreffende ...
de ... verbindingen, en stelt de ingevolge de toepassing van die reglementen te heffen taxes voor contra-
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le en toezicht vast >>; dat, ingevolge
artikel 8 van het koninklijk besluit
van 27 februari 1974 betreffende de
radioberichtgeving, genomen ter uitvoering van die wet en gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 7 oktober
1974, de titularis van een vergunning om een station, of een net voor
radioberichtgeving op te stellen en
te doen werken een jaarlijks recht
moest betalen dat bestemd is om de
onkosten voor de controle van de
stations en het toezicht op de uitzendingen te dekken en dat volgens
de indeling van de stations wordt
vastgesteld;
Overwegende dat de wet van 14
mei 1930 is opgeheven bij de wet
van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en het koninklijk
besluit van 27 februari 1974 bij het
koninklijk besluit van 15 oktober
1979 betreffende de private radioverbindingen; dat, naar luid van artikel
11 van de wet van 30 juli 1979, << de
Koning het bedrag vaststelt van de
rechten die moeten worden betaald
door de aanvragers en titularissen
van de in artikel 3, § 1, bedoelde
vergunningen » en << de betalingsmodaliteiten van deze rechten bepaalt »; dat, ingevolge aritkel 22 van
het koninklijk besluit van 15 oktober 1979, de titularissen van een ministeriele vergunning verplicht zijn
een jaarlijks recht te betalen, dat
bestemd is om de kosten voor de
controle van de stations en netten
voor radioverbinding en het toezicht
op de uitzending te dekken en dat
wordt bepaald volgens de rangschikking van de gemachtigde stations en
netten;
Overwegende dat uit die wettelijke en verordenende bepalingen
volgt dat de bedragen die de titularissen van een ministeriele vergunning met toepassing van die bepalingen moeten betalen, alleen maar
rechten kunnen zijn bestemd om de
kosten voor de controle van de stations en netten voor radioverbinding
en het toezicht op de uitzending te
dekken;
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Dat het feit dat eiseres de bedragen die zij van verweerster vordert,
omschrijft als rechten, op zichzelf
niet volstaat om aan die bedragen
de aard van rechten toe te kennen;
Overwegende dat een recht wezenlijk de vergoeding is die de overheid van sommige betalingsplichtigen vordert voor een bijzondere
prestatie die zij te hunnen persoonIijken bate heeft uitgevoerd of voor
een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hen heeft verleend;
Overwegende dat het arrest zegt
dat de prestaties waarvoor eiseres
een << recht » vordert, de controle en
het toezicht betreffen op installaties
en uitzendingen ingevolge de toepassing van de reglementen van beheer en van politie betreffende radioverbindingen, en derhalve tot de
algemene politieopdracht van de Regie van Telegraaf en Telefoon behoren;
Overwegende dat het in feite, en
derhalve op onaantastbare wijze,
constateert dat de bedragen die van
verweerster worden gevorderd met
geen enkele rechtstreekse en gei:ndividualiseerde dienst van eiseres ten
voordele van die vereniging van gemeenten overeenstemmen, en dat
verweerster uit die controle en dat
toezicht geen enkel ander voordeel
haalt dan het voordeel van een ieder
die krachtens de wet recht heeft op
de « bescherming van de radioverbindingen »;
Overwegende dat het arrest, op
grond van die overwegingen en vaststellingen en zonder de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen te schenden, beslist dat de
betwiste « rechten », geen enkele
bijzondere dienst aan verweerster
vergoeden en derhalve een belasting
uitmaken;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het kritiek oefent op de vermelding van het arrest dat « de wijze waarop de door (eiseres) gevorderde " taks " is berekend - een
forfaitair bedrag dat is vastgesteld
ongeacht de kostprijs van de per-
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soonlijke dienst aan (verweerster)
- hoe dan ook impliceert dat het
een belasting en geen recht betreft », op een ten overvloede gegeven reden van het arrest betrekking
he eft;
Dat het arrest niet wordt bekritiseerd in zoverre het zegt dat eiser
niet behoort tot de overheden ten
behoeve waarvan een belasting kan
worden ingevoerd, en dat de Koning, bij ontstentenis van een uitdrukkelijke machtiging van de Wetgevende Macht, geen overheid is die
bij de Grondwet is gemachtigd om
belasting te heffen;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat
het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep niet hoefde te antwoorden op
het middel uit de in dat onderdeel
weergegeven conclusie van eiseres,
nu dat middel, zoals blijkt uit het
antwoord op het eerste onderdeel,
wegens de vaststellingen in zijn beslissing doelloos was geworden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, veroordeelt eiseres in de kosten.
28 januari 1988 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Mahillon,
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert en
Kirkpatrick.

Nr. 323
1e

665

HOF VAN CASSATIE

Nr. 323

KAMER -

28 januari 1988

1° NATUURLIJK KIND -

RECHTSVORDERING TOT UITKERING VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING VAN DE BEVALLINGSKOSTEN ARTT. 340B EN 340C B.W. - VEREISTEN VOOR
HET INSTELLEN VAN DIE RECHTSVORDERIN-'
GEN.

2° LEVENSONDERHOUD -

NATUURLIJK
KIND - RECHTSVORDERING TOT UITKERING
VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING VAN DE BEVALLINGSKOSTEN - ARTT. 340B EN 340C B.W. VEREISTEN VOOR HET INSTELLEN VAN DIE
RECHTSVORDERINGEN.

3° AFSTAMMING -

NATUURLIJK KIND RECHTSVORDERING TOT UITKERING VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT
TERUGBETALING VAN DE BEVALLINGSKOSTEN- ARTT. 340BEN 340CB.W.- ERKENNING
VAN HET KIND DOOR EEN ANDERE MAN DAN
DEGENE TEGEN WIE DE RECHTSVORDERINGEN WAREN GERICHT- GEVOLG.

4° NATUURLIJK KIND -

RECHTSVORDERING TOT UITKERING VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT TERUGBETALING VAN DE BEVALLINGSKOSTEN ARTT. 340B EN 340C B.W. - VEREISTEN VOOR
HET INSTELLEN VAN DIE RECHTSVORDERINGEN.

5° LEVENSONDERHOUD -

NATUURLIJK
KIND - RECHTSVORDERING TOT UITKERING
VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT TERUGBETAL!NG VAN DE BEVALLINGSKOSTEN - ARTT. 340B EN 340C B.W. VEREISTEN VOOR HET INSTELLEN VAN DIE
RECHTSVORDERINGEN.

6° AFSTAMMING -

NATUURLIJK KIND
RECHTSVORDERING TOT UITKER!NG VAN LEVENSONDERHOUD - RECHTSVORDERING TOT
TERUGBETALING VAN DE BEVALLINGSKOSTEN- ARTT. 340B EN 340CB.W.- ERKENNING
VAN HET KIND DOOR EEN ANDERE MAN DAN
DEGENE TEGEN WIE DIE RECHTSVORDERINGEN WAREN GERICHT - GEVOLG.

1', 2' en 3' Doordat de erkenning van een
natuurlijk kind declaratief van aard is,
belet zij dat later een andere man dan
degene die de erkenning heeft gedaan,

ertoe veroordeeld wordt krachtens art.
340b B. W. aan het kind levensonderhoud te verschaffen en, krachtens art.
340 c van hetzelfde wetboek, de moeder voor de bevallingskosten te vergoeden (1}.
4', 5' en 6' De artt. 340b en 340c B.W.
worden door een arrest geschonden,
wanneer dat, na te hebben vastgesteld
dat de moeder van een natuurlijk kind
tijdens het geding dat zij op basis van
voormelde artikelen, zowel in eigen
naam als in naam van haar minderjarig natuurlijk kind had aangespannen
tegen degene met wie zij gedurende
het wettelijk tijdperk van de bevruchting gemeenschap had gehad, in het
huwelljk is getreden met een andere
man, die verklaard heeft het kind te
erkennen en te wettigen, beslist dat
zowel de vordering tot uitkering van
levensonderhoud voor het tijdperk tussen de geboorte en de regelmatige
vaststelling van het vaderschap van
een andere man, als de vordering tot
terugbetaling van de bevallingslwsten
gegrond zijn (2).

(D ... T. F ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8129}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1986
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 340b en 240c van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze zijn gewijzigd bij de wet van 6 april 1908, enig artikel (v66r de wijziging bij de wet van 31
maart 1987},
(1) en (2) Zie Cass., 1 juli 1957 (Bull. en
Pas., 1957, I, 1304); 13 mei 1960 (ibid., 1960, I,
1054); 22 feb. 1968 (A.C., 1968, 829); 28 maart
1974 (ibid., 1974, 829); 6 juni 1975 (ibid., 1975,
1066) en de noot 3 get. AT., 2 juni 1978
(ibid., 1978, 1173 en« Rev. trim. dr. fam. » noot
J. Renchon); 25 maart 1984, A.R. nr. 4127
(A.C., 1983-84, nr. 545); 17 mei 1984, A.R.
nr. 6949 (ibid., 1983-84, nr. 528), en 6 feb. 1986,
A.R. nr. 4996 (ibid., 1985-86, nr. 365). Zie H. DE
PAGE, Traite elementaire de droit civil belg, 3e
uitg., Brussel, 192, nrs. 562, 1125, 1141, 1199,
1201, 1212 en 1222.
{Zie vervolg nota volgende biz.)
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doordat het arrest de rechtsvordering
van eiseres, die optreedt in eigen naam
en in naam van haar minderjarig kind,
A .. , tot betaling van de bevallingskosten (artikel 340c van het Burgerlijk Wethoek) en van een uitkering voor het onderhoud van het kind (artikel 340b van
het Burger!ijk Wetboek) toewijst op
grond: « ... dat de in artikel 340b van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtsvordering louter "levensonderhoud" beoogt,
zonder het vaderschap vast te stellen;
(... ) dat hoewel het vaderschap, ten gevolge van de erkenning (van het kind door
de man van verweerster), teruggaat op
de dag van de geboorte, de daaruit voortvloeiende alimentatieverplichtingen pas
op het ogenblik van de erkenning ontstaan en niet beletten dat de vroegere
alimentatieschuld door een andere schuldenaar diende te worden uitgekeerd op
grond van een andere wettige oorzaak »;
terwijl, zo weliswaar de in de artikelen
340b en 340c van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde rechtsvorderingen geen ver(Vervolg nota van vorige biz.)
DE RYCKERE, advies bij Gent, 28 april 1926,
B.J., 1926, biz. 72 tot 92; J. GERLO, De onderhoudsvordering tegen de waarschijnlijke vader; P. SENAEVE e.a., Het nieuwe aic;tammingsrecht, Leuven, 1987, biz. 203 e.v., inz. nr. 335,
biz. 220-221; P. LECLERCQ, Loi du 6 avril 1908
sw· Ja recherche de la paternite et de Ja matermte de I'enfant nature], Brussel, 1908, nr. 57;
J. MATIHYS, advies bij Gent, 1 juli 1953, R. W.,
1953-1954, biz. 1150; M.T. MEULDERS-KLEIN
".. L'etendue et les effets personnels de I~
f11Iat10n selon Ia loi beige du 31 mars 1987 >>,
Annales de droit de Louvain, 1987, 3-4, biz. 213
e.v. inz. biz. 290; NOVELLES, Droit civil, dl. II,
« Paternite et filiation >>, nr. 282; J. PAUWELS,
« Samenloop van natuurlijk vaderschap en vermoed vaderschap >>, noot bij Gent, 12 april
1979, R. W., 1979-1980, biz. 987-988; Repertoire
pratique du droit beige, trefw. « Paternite en
filiation, nrs. 124 en 201; F. RrGAUX, Les
personnes, Brussel, 1971, nrs. 2874, 3224 tot
3226; C. RENARD, noot onder Luik, 26 feb. 1948,
Rev. crit. jur. beige, 1948, biz. 281 tot 293; L.
ULRIX, L'action alimentaire des enfants nature], Brussel-Paris, 1930, nrs. 180 tot 189,
biz. 104 tot 108; E. VIEUJEAN, « Examen du jurisprudence, Personnes >>, Rev. crit. jur. beige,
1971, biz. 261 e.v., inz. nr. 56, biz. 300, en 1978,
biz. 282 e.v., inz. nr. 162, biz. 397 tot 400.
Zie oak : in de parlementaire voorbereiding
van de wet van 6 april 1908, het verslag van de
sennaatscommissie voor Justitie ( Gedr. St. Senaat, 1906-1907, nr. 22, weergegeven in P.
LECLERCQ, op. cit., biz. 118 e.v., inz. biz. 130, en
in Pasin., 1908, biz. 294 e.v., inz. biz. 306) en in
de parlementaire voorbereiding van de wet
van 31 maart 1987, het verslag van de senaatscommissie voor Justitie ( Gedr. St. Senaat,
1984-1985-904, nr. 2, biz. 136).
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band houden met afstamming en op een
andere wettige oorzaak berusten dan de
onderhoudsverplichting van degene die
het kind heeft erkend, zij niettemin gegrond zijn op de gemeenschap met de
moeder « gedurende het wettelijk tijdperk van de bevruchting » (artikel 340b
van het Burgerlijk Wetboek) en op het
waarschijnlijk vaderschap dat derhalve
uit die gemeenschap is ontstaan; dat bedoeld waarschijnlijk vaderschap niet
meer bestaat of althans iedere grondslag
ontneemt aan de in de artikelen 340b en
340c van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtsvorderingen, zodra een andere
man erkent dat hij de werkelijke vader
van het kind is; immers, degene die erkent, toegeeft dat hij de vader van het
kind is, terwijl de akte houdende erkenning van het kind een echte titel is tot
vaststelling van die afstamming, zodat
een derde niet kan worden veroordeel.d
op grond van de waarschijnlijkheid van
een andere afstamming; met andere
woorden, dat het feit dat het kind van
zijn vader geen uitkering kan vorderen
voor het tijdperk v66r zijn erkenning,
niet belet dat het niemand anders meer
kan aanspreken op basis van artikel
340b van het Burgerlijk Wetboek, daar
het door de erkenning wettelijk bewezen
vaderschap noodzakelijk de waarschijnlijkheid van een ander vaderschap uitsluit; daaruit volgt dat het arrest, door
aan verweerster haar rechtsvorderingen
tegen eiser toe te staan, hoewel er tussen deze en de zoon van verweerster
geen enkel vermoeden van afstamming
meer bestond, zowel de grondslag van de
in de artikelen 340b en 340c van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vorderingen tot
uitkering, als het wettelijk gevolg van de
erkenning van het kind door de man van
verweerster miskent (schending van artikel 334 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat vermits de erkenning van een natuurlijk kind declaratief van aard, zij belet dat later
een andere man dan degene die de
erkenning heeft gedaan, zou worden
veroordeeld om krachtens artikel
340b van het Burgerlijk Wetboek
aan het kind een uitkering tot levensonderhoud te verschaffen en
om krachtens artikel 340c van hetzelfde wetboek de moeder voor de
bevallingskosten te vergoeden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster tijdens het geding dat zij zowel in eigen naam als

Nr. 324
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in naam van haar minderj arige
zoon A. .. tegen eiser op basis van de
artikelen 340b en 340c van het Burgerlijk Wetboek had aangespannen,
op 12 maart 1975 in het huwelijk is
getreden met A. .. V... , die het op 9
januari 1972. geboren en do?r haar
op 18 januan 1972 erkende kmd verklaard heeft te erkennen en te wettigen;
Overwegende dat het arrest, door
na de erkenning door de vader, te
beslissen dat de vordering tot uitkering van levensonderhoud voor het
tijdperk tussen de geboorte en de
regelmatige vaststelling van het vaderschap van een andere man, en
de vordering tot terugbetaling van
de bevallingskosten gegrond zijn, de
artikelen 340b en 340c van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 324
1" KAMER - 28 januari 1988

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
- GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE
RECHTER VERPLICHTE MEDEWERKING
VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

De vordering die ertoe strekt een tuchtvervolging aan een raad van beroep
van de Orde van Geneesheren te onttrekken wegens gewettigde verdenking, moet met de medewerldng va!l
een advocaat bij het Hof van CassatJe
worden voorgedragen (1).

(V ...)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8251).

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, en zonder acht
te slaan op de brief die de raadsman
van verweerster op 15 januari 1988
zonder medewerking van een advocaat bij het Hof aan dit Hof heeft
gezonden, vernietigt het bestreden
arrest, behoudens in zoverre het beslist dat eiser met verweerster gemeenschap heeft gehad gedurende
het wettelijk tijdperk van de bevruchting; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk verneitigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
28 januari 1988 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Mahillon,
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat: mr. De Bruyn.

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede verzoekschrift, dat
op 19 oktober 1987 door Marc van
Hoorn ter griffie van het Hof is
neergelegd, en waarbij hij vraagt
dat de tuchtvervolging tegen hem in
de zaak 8/87 aan de raad van beroep met het Frans als voertaal van
de Orde van Geneesheren zou worden onttrokken;
Overwegende dat de vordering tot
onttrekking van de zaak aan een
rechter wegens gewettigde verdenking, nu tuchtzaken in de reg~l onderworpen zijn aan de bepalmgen
die de burgerlijke rechtspraak regelen, enkel ontvankelijk is als zij
door een advocaat bij het Hof van
Cassatie wordt voorgedragen;
(1) Zie Cass., 19 dec. 1985, A.R. nr. 7534
(A.C., 1985-86, nr. 272), en 19 feb. 1987, A.R.
nr. 7885 (ibid., 1986-87, nr. 364).
Inzake de niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak, wegens gewettigde verdenking, aan een raad van
beroep van de Orde van Geneesheren, op
grond dat de verwijzing naar een ander
rechtscollege onmogelijk is, zie Cass., 21 me1
1987, A.R. nr. 7836 (A.C., 1986-87, nr. 567).
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Overwegende
dat
het
verzoekschrift door eiser is ondertekend, zonder medewerking van een
advocaat bij het Hof;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt het ve:rzoekschrift; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu.

Nr. 325

de uitoefening van zijn nijverheid,
handel of beroep, ongeacht de daarbij
behaalde winsten of baten (1).
2' Een met het patent analoge belasting

is de jaarlijkse en directe gemeentebelasting ten belope van een eenvormig
bedrag op elke verhuurde gemeubileerde kamer, ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten.
3' Niet ontvankeiljk is de voorziening te-

gen de beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad over
een bezwaar van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen tegen een aanslag in een met het patent analoge
directe gemeentebelasting, nu zodanige beslissing niet in laatste aanleg is
gewezen (2). (Art. 4. wet 22 jan. 1849,
gew. bij wet van 10 okt. 1967; art. 603,
3', Ger.W.)

(STAD OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE T. GESTION ET IlV!lVIOBILIERE BRUXELLOISE N.V.)

Nr. 325

ARREST ( vertaJing)

1"

KAMER -

28 janua.ri 1988

(A.R. nr. F 887 F)

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTEBELASTING - MET
HET PATENT ANALOGE BELASTING GRIP.

BE·

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - JAARLIJKSE EN DIRECTE GEMEENTEBELASTING TEN BELOPE VAN EEN
EENVORMIG BEDRAG OP ELKE VERHUURDE
GEMEUBILEERDE KAMER - BEDRAG VASTGESTELD ONGEACHT DE WINSTEN OF EATEN
- MET HET PATENT ANALOGE BELASTING.

3° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTING - ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
PROVINCIERAAD OVER HET BEZWAAR VAN
EEN NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP OF EEN
COMlVIANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG IN EEN MET HET
PATENT ANALOGE BELASTING - BESLISSING
NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN.

1' Een met het patent analoge belasting

is de belasting die, op grand van indiciiin, de belastingplichtige treft wegens

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 februari 1986
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen;
Overwegende dat uit de artikelen
4, als gewijzigd, van de wet van 22
januari 1849 op de patenten, 1 en 14
van de wet van 22 juni 1877 tot wijziging van de wetgeving op de patenten, blijkt dat de bestendige deputatie van de provincieraad, in de
gevallen waarin het bezwaar betrekking heeft op een met het patent
analoge gemeentelijke belasting, in
eerste aanleg uitspraak doet wanneer de belastingplichtige een
naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen is;
Overwegende dat het reglement
van 31 mei 1983 van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve, waarvan
(1) en (2) Cass., 12 juni 1986, AR F 717 F
(A.C., 1985-86, nr. 641); 20 maart 1987, A.R.
nr. F 1209 N (ibid., 1986-87, nr. 434).

669

HOF VAN CASSATIE

Nr. 327

de toepassing tot verweerders bezwaar heeft geleid, voor het belastingjaar 1983 een jaarlijkse en directe belasting ten belope van 600
frank per verhuurde gemeubileerde
kamer heft;
Overwegende dat die belasting, nu
zij op grond van indicH~n verweerster treft wegens de uitoefening van
haar nijverheid, handel of beroep,
ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten, een met het patent
analoge directe belasting is;
Overwegende dat, nu verweerster
een naamloze vennootschap is, de
beslissing van de bestendige deputatie over de toepassing van die belasting op deze vennootschap, niet in
laatste aanleg is gewezen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorZltter Verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Lebrun, Brussel.

(REUTER T. BELGISCHE STAAT CIEN)

MIN. V. FINAN-

(A.R. nr. F 900 F)
28 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter: de h. Mahillon, wnd. voorzitter Verslaggever: de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad1rocaten : mrs. Kirkpatrick
en De Bruyn.

Nr. 327
1'

KAMER -

29 januari 1988

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD

BUITEN

- FOUT IN 'T
ALGEMEEN - SAMENLOOP VAN FOUTEN ONDERLINGE VERHOUDINGEN TUSSEN AANSPRAKELIJKE PERSONEN - AANDEEL IN DE
SCHADELOOSSTELLING.

In geval van samenloop van fouten van
verscheidene personen oordeelt de
rechter op onaantastbare wijze in welke mate ieders !out heeft bijgedragen
tot het veroorzaken van de schade; op
grand daarvan bepaalt hij, in hun onderlinge verhouding, ieders aandeel in
de schadeloosstelling (1).
(COLLIN E.A. T. ETUDES ET INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS N.V. E.A.)

Nr. 326
1'

ARREST
KAMER -

28 januari 1988

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GEEN ANTWOORD OP CONCLUSIE - DIRECTE BELASTINGEN - VOORZIENING BIJ HET HOF VAN BEROEP - CONCLUSIE WAARIN WORDT VERWEZEN NAAR
EEN TER GRIFFIE NEERGELEGDE NOTA GEEN ANTWOORD OP EEN IN DIE NOTA VERVATTE WEER - GEVOLG.

Wanneer in de conclusie wordt verwezen
naar een vroeger ter griffie neergelegde nota, is het arrest, dat niet antwoordt op een in die nota vervat verweer, niet regelmatig met redenen omJdeed (1). (Art. 97 Gw.)

(A.R. nr. 5630)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Nota arrest nr. 326 :
(1) Zie Cass., 23 rnaart 1983, A.R. nrs. 2441
tot 2444 (A.C., 1982-83, nr. 413).
Nota arrest nr. 327 :
(1) Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978, 242); 29
rnei 1984, A.R. nr. 8520 (A.C., 1983-84, nr. 553);
KRUITHOF, « De aard van de buitencontractuele
verbintenis tot herstel van de geleden schade
bij pluraliteit van aansprakelijkheden », in
Feesthundel Ronse, blz. 623 e.v.
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Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1147, 1149,
1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, met betrekking tot
de vordering tot vrijwaring, tweede en
derde verweerder veroordeelt tot vrijwaring van de eisers ten belope van een
vierde van de bedragen waartoe zij worden veroordeeld ten voordeel van eerste
verweerster, op grand : « dat de notaris
zowel ten opzichte van eigen clienten als
tegenover derden een plicht heeft van
raadgeving; dat hij uit de bestaande akten de nodige elementen moet kunnen
putten die hem toelaten de gepaste opmerkingen te maken; dat die plicht blijft
bestaan, ook wanneer de koper en verkoper beroepsspeculanten of industrielen
zijn; dat de notarissen reeds optraden bij
de opstelling van de verkoopcompromis,
zodat zij tijdig het ontstane probleem
hadden kunnen ontdekken, indien zij de
aide van 1962 hadden opgevraagd· dat
beide notarissen het opmerkelijk beding
vervat in de akte van 1962 nopens d~
pachtrechten, hadden moeten bespeuren
en de gepaste raad of waarschuwingen
geven aan beide partijen nu dit beding
een duidelijk teken was van gevaar; dat,
indien zij dit hadden gedaan zelfs nadat
het verkoopcompromis was getekend,
zov.:ei . koper als verkopers de nodige
schrkkmgen hadden genomen om de
gr~:mden vrij te maken; dat de koper
mmstens voorbehoud had kunnen rnaken en de betaling van de prijs uitstellen
tot wanneer het probleem geregeld was;
d~t de contractuele fout begaan door (de
e1sers) de fout van de notarissen niet uitsluit; dat de raadgeving van een onafhankelijke notaris de geleden schade
had kunnen verhinderen en met name
(de eisers) van hun fout bewust had gemaakt; dat de notarissen (de eisers) moeten vrijwaren voor een deel van de te betalen vergoeding hetwelk overeenstemt
met de door hen begane fout, dit is voor
een vierde van de totale schade van
1.036.093 frank ''•
tez-wijl, enerzijds, overeenkomstig de
artikelen 1147, 1149 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek de schadevergoeding betrekking heeft op datgene wat het noodzakelijk gevolg is van de niet-uitvoering
van de overeenkomst, en anderzijds de
feitenrechter, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek op soevereine wijze, op grand van
de door hem vastgestelde feiten, oordeelt
over de omvang van de schade die uit
een onrechtmatige daad voortvloeit, zo-

Nr. 327

dat het arrest, door te oordelen, met betrekking tot de vordering tot vrijwaring,
dat tweede en derde verweerder de eisers moeten vrijwaren voor het deel van
de te betalen vergoeding dat overeenstemt met de door hen begane fout, dit
is voor een vierde van de totale schade
van 1.036.093 frank, zonder de redenen
op te geven waarom of waaruit zou blijken dat de fout van tweede en derde verweerder overeenstemt met slechts een
vierde van de totale schade van 1.036.093
frank, enerzijds niet regelmatig is gemotiveerd, derhalve artikel 97 van de
Grondwet schendt, anderzijds, de veroordeling van tweede en derde verweerder
tot vrijwaring van de eisers van voornoemd bedrag, niet wettelijk verantwoordt, nu uit de feitelijke vaststellingen
en gegevens die het inhoudt, noch kan
afgeleid worden dat de fout van tweede
of derde verweerder slechts voor een
vierde het noodzakelijk gevolg zou zijn
van de niet-uitvoering van de overeenkomst, noch kan afgeleid worden dat
de omvang van het nadeel, dat uit de onrechtmatige daad van tweede of derde
verweerder zou voortvloeien, slechts een
vierde van de totale schade zou veroorzaakt hebben en het arrest derhalve
schending inhoudt van de artikelen 1147
1149, 1151, 1382 en 1383 van het Burger~
lijk Wetboek:

Overwegende dat het arrest, enerzijds de fout van de verkopers, de
eisers, anderzijds de fout van de notarissen, tweede en derde verweerder, omschrijft en oordeelt « dat de
notarissen (de verkopers) moeten
vrijwaren voor een deel van de te
betalen vergoeding hetwelk overeenstemt met de door hen begane fout,
dit is voor een vierde van de totale
schade van 1.036.093 frank »;
Overwegende dat het hof van beroep door de respectieve fouten te
omschrijven de beslissing over het
bijdragend aandeel van de verkopers en van de notarissen motiveert;
Dat, in zoverre het middel schending van artikel 97 van de Grondwet
aanvoert, het feitelijke grondslag
mist;
Overwegende, voor het overige,
dat de rechter in geval van samenloop van fouten op onaantastbare
wijze oordeelt in welke mate ieders
fout heeft bijgedragen tot het ver-
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oorzaken van de schade en op grond
daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding bepaalt;
Dat in zoverre het middel niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
29 januari 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Nelissen Grade.

2o Ingevolge art. 248 W:I.B. worden de
winsten of baten van een belastingschuldige bij gebreke van bewijskrachtige gegevens vastgesteld door vergelijking met de normale winsten of baten
van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen; het eigen bedrijf van de
betrokken belastingschuldige ter zake
kan niet als vergelijkingspunt fungeren.

(KETELSLEGERS, VOETS T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1382 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Nr. :12R
1'

I. W at betreft de voorziening van
Maria Voets :
KAMER -

29

janual'i

1988

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANsLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - GESCHRIFTEN - VERPLICHTING BOEKEN EN BESCHEIDEN VOOR TE LEGGEN EN TE BEWAREN
- DRAAGWIJDTE.

Overwegende dat uit het arrest
niet blijkt dat eiseres partij was in
het geding tegen verweerder; dat
het arrest ten voordele of nadele
van eiseres geen veroordeling uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANsLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN - VERGELIJKING MET EIGEN
BEDRIJF.

lo De verplichting bedoeld in art. 221

W:I.B., te weten aile boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakeIijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen en die
boeken en bescheiden te bewaren tot
het verstrijken van het vijfde jaar of
boekjaar volgend op het belastbare
tijdperk, is niet beperkt tot de wettelijk verplichte boekhoudkundige bescheiden of boeken (1).
(1) De verplichting slaat dus ook op boekhoudkundige bescheiden die niet wettelijk
moeten gehouden worden. Het gaat om alle
bescheiden die noodzakelijk zijn om de werk2lijkheid van de belastbare inkomsten te bepalen. Vgl. Cass., 16 feb. 1965 (Bull. en Pas., 1965,
I, 614); 18 maart 1969 (A.C., 1969, 674).

II. Wat betreft de voorziening van
Modest Ketelslegers :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 259,
eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 780, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek, woordelijk luidend
als volgt:
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt: " dat, waar (eiser) aanvoert dat de aanslag voor het
aanslagjaar 1975 buiten de aanslagtermijn werd gevestigd omdat het aanslagbiljet hem slechts op 3 januari 1978 werd
toegezonden, dient vastgesteld te worden
dat de belasting inclerdaad diende gevestigd te worden v66r 31 december 1977
(artikel 259, eerste lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen), wat geschiedde door de uitvoerbaarverklaring
van het kohier op 30 december 1977; d.at
(eiser) niet betwist dat het kohier op 30
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december 1977 uitvoerbaar werd verklaard; dat ook uit de andere kohieruittreksels in het dossier blijkt dat het aanslagbiljet enkele dagen na de uitvoerbaarverklaring aan de belastingplichtige
gezonden wordt >>,

terwijl, eerste onderdeel, het hof van
beroep aldus tegenstrijdig is door enerzijds te stellen « dat (eiser) aanvoert dat
de aanslag buiten de aanslagtermijn
werd gevestigd "• doch anderzijds voorhoudt « dat (eiser) niet betwist dat de
aanslag op 30 december 1977 uitvoerbaar
werd verklaard "· Het bestreden arrest is
aldus tegenstrijdig gemotiveerd, wat gelijkstaat met afwezigheid van motivering
en houdt aldus een schending van artikel 97 van de Grondwet in;
tweede onderdeel, het bestreden arrest
de conclusies van (eiser) verkeerd interpreteert, en niet antwoordt op de middelen van (eiser). Op bladzijde 3 van zijn
eerste conclusie in beroep stelde (eiser)
immers, dat het aanslagbiljet werd toegezonden buiten de termijn van vestiging van de aanslag, en (verweerder)
diende te bewijzen dat de aanslag op regelmatige wijze binnen de wettelijke termijn gevestigd was. (Eiser) betwistte op
die wijze minstens impliciet dat de aanslag tijdig was gevestigd, minstens drukte hij zijn twijfels uit over de tijdige vestiging van de aanslag. In het bestreden
arrest kan dan ook niet voorgehouden
worden dat (eiser) niet betwistte dat de
aanslag op 30 december 1977 gevestigd
was. Het arrest geeft dus geen juiste motivering van de erin opgenomen beslissing, wat een schending vormt van artikel 97 van de Grondwet. Het arrest geeft
verder geen antwoord op deze grief van
(eiser). Gelet op deze grief kon niet volstaan worden met de louter bevestiging
in het arrest dat de aanslag op 30 december 1977 gevestigd was, zonder nadere
motivering, bijvoorbeeld dat de administratie voldoende de tijdige vestiging bewezen had of een bijkomend bewijs niet
moest geleverd worden, dat de administratie ontslagen was van dergelijk bewijs, en (eiser) dus ten onrechte dergelijk bewijs eiste. Nu (eiser) twijfels uitte
over de regelmatige en tijdige vestiging
van de aanslag had in het arrest hierop
een antwoord moeten komen. Het hof
(van beroep) heeft in het bestreden arrest zonder meer aangenomen dat de
aanslag op 30 december 1977 gevestigd
was, zonder te motiveren waarom dit
mocht aangenomen worden in weerwil
van de grieven van (eiser) ter zake. Het
bestreden arrest bevat dus geen ant-

Nr. 328

woord op de betreffende grief van (eiser)
en houdt aldus een schending in van artikel 97 van de Grondwet en 780, 3", van
het Gerechtelijk Wetboek, welke bepalingen tot dergelijk antwoord verplichten;
derde onderdeel, het bestreden arrest
op die wijze stelt dat de aanslag tijdig
werd ingekohierd, zonder ten genoegen
van recht vast te stellen dat de inkohiering op 30 december 1977 gebeurde en
deze datum aldus tot een vaststaand feit
maakt, zonder enige verantwoording
hiervoor te geven. Hierdoor wordt dan
ook artikel 259, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen geschonden:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
geen tegenstrijdigheid aanvoert die
gelijkstaat met afwezigheid van redenen in de zin van artikel 97 van
de Grondwet, maar een onwettigheid met betrekking tot de rechtsregels betreffende de vaststelling van
de aanslag in de personenbelasting
op de bedrijfsinkomsten;
Dat de aan.gevoerde grief derhalve
geen steun vindt in de als geschonden aangewezen wetsbepaling, en
het onderdeel deswege niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende eensdeels dat het
onderdeel onterecht ervan uitgaat
dat het arrest zegt : « dat eiser niet
betwistte dat de aanslag op 30 december 1977 gevestigd was »;
Ovenvegende anderdeels dat het
arrest oordeelt dat de aanslag ten
deze op 30 december 1977 werd vastgesteld, omdat het kohier op die datum ten name van eiser uitvoerbaar
was ver klaard;
Dat het arrest aldus de reden opgeeft waarom 30 december 1977 in
rechte de datum was waarop de
aanslag ten name van eiser was
vastgesteld; dat het zodoende eisers
conclusie op dat punt beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
opkomt tegen de feitelijke en der-
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halve onaantastbare vaststelling van
de rechters dat de uitvoerbaarverklaring van het kohier ten deze op
30 december 1977 was gebeurd;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 221, 256, 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
97 van de Grondwet en 780, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek, woordelijk luidend
als volgt: doordat in het bestreden arrest
wordt gesteld: « dat (eiser) in verband
met de verkopen aan particulieren in
zijn houthandel- en doe-het-zelfzaken per
dag in het kasboek een bedrag inschrijft,
zijnde het totaal van de dagontvangsten
van beide winkels samen; dat er een inventaris wordt bijgehouden maar op losse bladen; dat in die omstandigheden
geen controle mogelijk is met betrekking
tot de ontvangsten; (...) dat (verweerder)
het bewijs bijbrengt dat (eiser) in zijn
bedrijf genummerde leveringsbons en
aan de kassa afgeleverde documenten
(eveneens genummerde bons) gebruikte;
dat (eiser) weliswaar (tijdens het administratief onderzoek) voorhield dat de
dubbels van deze bons louter interne
stukken zijn en, nadat zij samengesteld
zijn om de ontvangsten te bepalen, dagelijks vernietigd werden en (in conclusie)
dat de bestelbons niet systematisch werden gebruikt, minstens dat het bijhouden ervan niet wettelijk verplicht is,
doch dat (verweerder) terecht vaststelde
dat (eiser) bescheiden waarover hij beschikte en die tot het bijhouden van de
boeken hebben gediend, en nuttig waren
voor het controleren van de betrouwbaarheid van de dagelijkse globale
inschrijving, niet heeft overgelegd; dat
artikel 221 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet verwijst naar
de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen die een handelaar heeft, doch wel
de verplichting oplegt zekere documenten - waarvan het bestaan en het gebruik aangetoond is - voor te leggen;
dat (verweerder) derhalve gerechtigd
was ambtshalve de aanslag te vestigen,
en, artikel 248, § 1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen toepassend, de
belastbare grondslag te bepalen naar de
normale winst van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen »,
terwijl, eerste onderdeel, in het arrest
e.ldus van (eiser) wordt geeist stukken,
meer bepaald de verantwoordingsstukken van kasontvangsten, te bewaren en
voor te leggen die hij wettelijk niet ver-

673

plicht is te houden. (Eiser) wordt aldus
verweten stukken vernietigd te hebben
die hij wettelijk niet verplicht was te
houden. Dergelijk verwijt kan men niemand maken, op die wijze worden de belastingplichtige immers verplichtingen
opgelegd die verder gaan dan de termen
van de wet. Artikel 221 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen houdt valgens het bestreden arrest in dat men
meer moet voorleggen dan de loutere
boekhoudkundige bescheiden, en de administratie zou van de belastingplichtige
om voorlegging mogen vragen van stukken die men niet wettelijk verplicht is te
houden, ook al bestaan de stukken niet
meer. Het arrest stelt dus ten onrechte
dat de aanslag bij toepassing van artikel
256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van ambtswege mocht gevestigd worden, omdat niet voldaan is aan
de verplichting van artikel 221 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Het arrest houdt aldus een schending
van de artikelen 256 en 221 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen in;
tweede onderdeel, het hof stelt dat het
globaal inschrijven van de dagontvangsten en het houden van een inventaris
op losse bladen, geen controle mogelijk
maken. Het bestreden arrest houdt verder het verwijt in de leveringsbons (kasbons) niet voorgelegd te hebben. Het bestreden arrest stelt evenwel niet dat
deze stukken noodzakelijk waren om de
inkomsten te bepalen, doch beperkt zich
tot de stelling dat artikel 221 de verpichting oplegt zekere documenten, die dienden voor het bijhouden van de boeken
en nuttig waren voor de controle, en
waarvan het bestaan en gebruik is aangetoond - voor te leggen. Artikel 221
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt op die wijze niet correct
toegepast. In het bestreden arrest had
moeten vastgesteld worden dat deze
stukken noodzakelijk we.ren om de inkomsten vast te stellen. In het arrest
worden niet alle toepassingsvoorwaarden
van artikel 221 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen onderzocht. Artikel 221 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt aldus geschonden
en de toepassing van artikel 256 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
wordt in het arrest aldus niet naar recht
verantwoord (schending van deze beide
bepalingen);

derde onderdeel, het bestreden arrest
aldus de toepassing van atikel 248 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen verantwoordt door te wijzen op de
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globale dagelijkse inschrijving in het
kesboek en het houden van een inventaris op losse bladen, die geen controle mogelijk maken. Het Hof gaat daardoor
evenwel voorbij aan de regel dat bij het
beoordelen van het gebrek aan bewijskrachtige gegevens voor de toepassing
van artikel 248 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen aan deze gegevens
geen hogere eisen mogen gesteld worden
dan de wet doet. Nu de belastingplichtige in zijn conclusie had opgeworpen dat
de wet niet voorschrijft dat de dagontvangsten door bewijsstukken moeten gestaafd worden, had in het bestreden arrest moeten onderzocht worden of dit
correct was om de toepassing van artikel
248 in het kader van artikel 256 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen te
rechtvaardigen. Eventueel moest deze
vraag niet beantwoord worden in het kader van artikel 221 (zie echter het eerste
onderdeel van dit middel} om uit te rnaken of de techniek van de aanslag van
ambtswege mocht gebruikt worden. Om
uit te maken of de belastbare grondslag,
met toepassing van artikel 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen in
het kader van een aanslag van ambtswege, lilocht vastgesteld worden, diende de~
ze grief wel behandeld te worden. Het
hof heeft aldus niet passend geantwoord
op de conclusies van (eiser) (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek}.
Het hof heeft daardoor ook de toepassing van de artikelen 256 en 248 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
niet naar recht verantwoord en dus deze
beide bepalingen geschonden :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge de
ten deze toepasselijke tekst van artikel 221 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de belastingplichtige verplicht is de administratie, op haar verzoek, alle boeken en
bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn
belastbare inkomsten te bepalen, en
hij die boeken en bescheiden moet
bewaren tot het verstrijken van het
vijfde jaar of boekjaar volgend op
het belastbare tijdperk;
Dat die verplichtingen niet beperkt zijn tot het voorleggen en bewaren van de wettelijk verplichte
boekhoudkundige bescheiden of hoeken, maar slaat op aile boeken en
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bescheiden « die noodzakelijk zijn
om het bedrag van (de) belastbare
inkomsten te bepalen »;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt: dat eiser, door per dag, voor
twee handelszaken samen, in zijn
kasboek slechts een bedrag in te
schrijven en de inventaris op losse
bladen bij te houden, de controle
van de ontvangsten onmogelijk
heeft gemaakt; dat hij de genummerde leverings- en kassabons die
hij in zijn bedrijf gebruikte, en die
nuttig waren voor het controleren
van het dagelijks ingeschreven totaal, niet heeft overgelegd;
Dat het arrest, op grond van die
en nog andere vaststellingen, oordeelt dat eiser de hem door artikel
221 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen opgelegde verplichting niet nakwam; dat het aldus impliciet maar zeker beslist dat alle
boeken en bescheiden die noodzakelijk waren om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen, niet
heeft voorgelegd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
hierop berust dat het arrest niet
antwoordt op het in het onderdeel
bedoelde verweer dat « de belastingplichtige in zijn conclusie had opgeworpen >>;
Overwegende dat het onderdeel
niet preciseert in welke conclusie en
waar eiser dat verweer had gevoerd;
Dat het onderdeel, bij gebrek aan
nauwkeurigheid, niet ontvankelijk
is;
Over bet derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 780,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, woordelijk luidend als volgt : doordat in het
bestreden arrest wordt gesteld: « dat (eiser) zelf voor de drie litigieuze aanslagjaren op het aangifteformulier het vak X
invulde, bestemd voor handelaars enzovoort die niet regelmatig boekhouden "•
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terwijl, eerste onderdeel, het hof aldus
voorbijgaat aan de grief van de belastingplichtige dat zijn boekhouding wei
correct is en niet naar recht verantwoordt dat (eiser) het vermoeden van
juistheid van zijn eigen aangifte niet
weerlegd heeft. Op die wijze beantwoordt het hof niet op adequate wijze de
conclusies van (eiser) en schendt aldus
de artikelen 97 van de Grondwet en 780,
3', van het Gerechtelijk Wetboek;
tweede onderdeel, het hof zijn beslissing verantwoordt door een principe aan
te halen waarover in casu geen debat
werd aangevoerd; aldus schendt het hof
de rechten van verdediging en de artikelen 97 van de Grondwet en 780 van het
Gerechtelijk Wetboek:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
niet preciseert waar en in welke
conclusie de bedoelde grief werd
aangevoerd;
, Dat het onderdeel, bij gebrek aan
nauwkeurigheid, niet ontvankelijk
is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in feite vaststelt dat eiser voor de drie litigieuze aanslagjaren op het aangifteformulier het vak X invulde, bestemd voor handelaars die niet regelmatig boekhouden;
Dat het arrest aldus, in strijd met
wat het onderdeel beweert, geen enkel principe formuleert;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Over het vierde middel: schending van
artikel 248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, woordelijk luidend
als volgt : « doordat in het bestreden arrest wordt gesteld : « dat het bewijsmiddel van de vergelijking met ten minste
drie soortgelijke belastingplichtigen niet
toelaat te vergelijken met de belastbare
grondslag van hetzelfde bedrijf in een later aanslagjaar »,
terwijl artikel 248 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen verplicht
rekening te houden met alie nuttige elementen en onder deze elementen gegevens van vroegere of latere jaren mogen
begrepen worden. Ret hof stelt dus ten
onrechte dat niet mag vergeleken worden met de toestand in het bedrijf in la-
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tere jaren, en schendt aldus artikel 248
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (zie arrest van 20 september 1981,
F.J.F., 82/17). Het hof had minstens moeten stellen dat dergelijke vergelijking
niet relevant was in casu. In plaats van
het principe gewoon af te wijzen, had
het hof dit principe moeten onderzoeken
en zich moeten uitspreken over de relevantie ervan in casu :

Overwegende dat eiser de geldigheid van de vergelijking met de
door de administratie in aanmerking genomen soortgelijke belastingplichtigen betwistte en betoogde
dat zijn eigen later tot personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde handelszaak
« het meest voor de hand liggende
vergelijkingspunt blijft »; dat eiser
aldus de stelling huldigde dat de
winsten en baten van zijn handelsbedrijf, in het kader van artikel 248
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, ten aanzien van de litigieuze aanslagjaren moesten worden bepaald door vergelijking met
de normale winsten of baten van
zijn eigen, later tot vennootschap
omgevormd, handelsbedrijf;
Overwegende dat, ingevolge voormeld artikel 248, de winsten of baten van een belastingplichtige, bij
gebreke van bewijskrachtige gegevens, vastgesteld worden door vergelijking met de normale winsten of
baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen; dat het eigen bedrijf van de betrokken belastingplichtige ter zake niet als vergelijkingspunt kan fungeren;
Dat het arrest derhalve met de in
het middel geciteerde considerans
artikel 248 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
29 januari 1988 - le kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorZltter
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- Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert en Vandebergh, Hasselt.
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1"

KAMER -

29 januari 1988

1° INKOMSTENBELASTINGEN GEMENE BEGRIPPEN DRAAGWIJDTE.

ALWERKELIJKHEID -

2° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP.

(ALGEME-

3° INKOMSTENBELASTINGEN -

ALGEMENE BEGRIPPEN - RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - WERKET .IJKHEID - DRAAGWIJDTE.

1o Inkomstenbelastingen moeten op de
grondslag van werkelijke gegevens
worden geheven (1).
2"en 3° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk met een
bedrijfseconomische werkelijkheid rekening moet worden gehouden die anders zou zijn dan de werkelijkheid bedoeld in art. 27, § 2, W:LB., d.i. de
werkelijkheid van wet tussen partijen
zonder veinzing is overeengekomen en
waarvan zij alle gevolgen hebben aanvaard (2).
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. VAN
ROMPAEY)

Procureur-generaal Krings heeft in
substantie gezegd:
Het gaat om aanslagen in de personenbelasting die vastgesteld werden voor
de aanslagjaren 1979 en 1980.
Verweerder heeft inkomsten uit onroerende goederen ontvangen, ten belope
van 600.000 frank.
De eisende partij houdt staande dat
die inkomsten een bedekte verhoging
van eisers bedrijfsinkomsten opleveren,
(1) en (2) Zie de verwijzingen m de conclu
s1es van het openb<~ar mm1sterie
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nu de betreffende huurprijs overdreven
voorkomt.
Het bestreden arrest heeft die stelling
verworpen omdat niet bewezen is dat de
huurprijs ten deze gesimuleerd is. Hooguit zou men mogen zeggen, aldus het arrest, dat het ten deze gaat om een regeling die de minst belaste weg uitmaakt.
Tegen die beslissing voert eiser een
middel aan.
Hij doet gelden dat de beslissing een
schending oplevert van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de directe belastingen dienen te worden vastgesteld op grond van de bedrijfseconomische werkelijkheid. Tevens zou dat
een schending inhouden van de artikelen
20, 2', c, en 27, § 2, W.I.B. waaraan datalgemeen rechtsbeginsel inherent is.
Eiser meent dat men met het rechtsbeginsel van de economische werkelijkheid
en niet met de juridische werkelijkheid
moet rekening houden.
Ik wil er meteen op wijzen dat er hoe
dan ook geen sprake kan zijn van een
algemep 1 rechtsbeginsel, luidens welk de
directe belastingen dienen te worden
vastgesteld op grond van de bedrijfseconomische werkelijkheid.
De leer van de algemene rechtsbeginselen is beslist niet nieuw. Sinds jaren
worden aan dat vraagstuk diepgaande
studies gewijd, enerzijds om de draagwijdte van het begrip en anderzijds om
de eraan verbonden rechtsgevolgen te
bepalen.
Eerst zou ik willen aanstippen dat het
rechtsbeginsel algemeen heet te zijn omdat het vatbaar is voor een op wettelijk
vlak onbeperkt aantal toepassingen. Dat
is precies wat het rechtsbeginsel van de
rechtsregel onderscheid (3).
Wat evenwel niet betekent dat het algemeen rechtsbeginsel noodzakelijk het
geheel van de rechtswetenschap moet
(3) Raadpl. BOULANGER, « Principes generaux du droit et droit positif "• in Melanges Ri« La nature des
principes g{meraux du droit "• Rev. droit international et de droit compare, 1962, blz. 58.
GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur ]e
texte de la loi et les principes generaux du
droit "• plechtige openingsrede van 1 sept.
1970, blz. 46; DEL VECCHIO, « Les principes
generaux du droit "• Recueil d·etudes sur les

pert, t. I, blz. 51 e.v.; EliCH,

sources du droit en l'honneur de Fram;:ois
Genny, blz. 69; HUBERLANT, « Le droit administratif beige comprend-il des principes generaux non ecrits "• in Melanges Dabin, t. II,
blz. 661; VELD, Droit public, t. I, blz. 151, 156,
159 en 160
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overspannen. Er zijn algemene rechtsbeginselen die eigen zijn aan een bepaalde
tak van het recht, zoals het publiek
recht, het sociaal recht, het strafrecht,
het fiskaal recht, en andere.
Het is overigens in die zin dat het bepaalde in artikel 2 van het Gerechtelijk
Wetboek moet worden uitgelegd. « De in
dat wetboek gestelde regels zijn van toepassing
behoudens wanneer (die)
rechtsplegingen geregeld worden door
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing
niet verenigbaar is met de toepassing
van de bepalingen van dit wetboek. >>
Het gaat meestal om rechtsbeginselen
die verband houden met de rechtspleging en die soms eigen zijn aan de
rechtspleging in een bepaalde tak van
het recht.
De rechtsbeginselen maken de grondgedachte, de basis uit waarop de rechtsregels stoelen, zelfs als die regels bij uitzondering van die beginselen afwijken.
Die beginselen zijn zodoende de uiting,
de vertolking van de wil van de wetgever
en soms zelfs van de grondwetgever (4).

Om te weten of men al dan niet met
een algemeen rechtsbeginsel van het fiscaal recht te doen heeft, moet dus worden onderzocht of hetgeen als dusdanig
wordt voorgesteld, al dan niet de grandslag uitmaakt van het geheel van de regels die de heffing van belastingen beheersen.
Is het derhalve juist dat, in beginsel,
de belastingen geheven worden op grond
van de economische werkelijkheid, in tegenstelling tot de juridische werkelijkheid? M.a.w. is het zo dat dit beginsel
het fiscaal recht beheerst en dat de regels die de wetgever heeft gesteld hoofdzakelijk op dat beginsel berusten, al
wordt dat beginsel zelf in de wetgeving
niet uitdrukkelijk verwoord?
Het weze beklemtoond dat het wei
juist is dat het tot de taak van de administratie behoort te achterhalen hoe de
feiten zich werkelijk hebben voorgedaan.
De administratie kan en mag niet gebonden zijn door de voorstellingen die haar
door de belastingplichtigen en belastingschuldigen worden voorgelegd. Zij mag

(4) Het Hof van Co.sso.tie heeft zich in vrij
to.lrijke an·esten over het al dan niet bestaan
van bepaalde rechtsbeginselen uitgesproken :
I. Worden door het Hof van Cassatie als algemene rechtsbeginselen aanvaard :
1. Verbod op een menselijk wezen dwang uit
te oefenen en zijn persoonlijkheid te doorgronden : 7 maart 1975, A.C. 1975, 764.
2. Afstand van recht wordt strikt uitgelegd
en wordt niet vermoed : 7 feb. 1979, A.C.,
1978-79, 661; 14 feb. 1974, A.C., 1974, 658; 24
sept. 1981, A.C., 1981-82, nr. 67; 20 sept. 1984,
A.C., 1984-85, nr. 57.
3. Rechtsbeginsel dat ingebrekestelling van
de schuldenaar van een verbintenis oplegt : 9
april 1976, A.C., 1976, 921.
4. Exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten : 15 juni 1981, A.C.,
1980-81, nr. 592; 6 maart 1986, A.C., 1985-86,
nr. 431.
5. « Nul ne plaide par procureur , : 2 sept.
1976, A.C., 1977, 1; zie evenwel in tegenovergestelde zin Cass., 28 sept. 1984, A.C., 1984-85,
nr. 75.
6. Rechtsdwaling is geen rechtvaardigingsgrond tenzij wanneer ze onoverkomelijk is : 13
juni 1980, A.C., 1979-80, nr. 643; 23 jan. 1984,
A.C., 1983-84, nr. 271.
7. Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken : 26 mei 1971, A.C., 1971, 958.
8. Discretie in acht te nemen bij onderzoek,
procedure en berechting van tuchtzaken : 26
okt. 1978, A.C., 1978-79, 227
9 Continulteit van openbare dienst : 22 okt.
1970, A.C., 1971, 168; 9 dec 1977, A.C., 1978,
429
10 Miskenning recht van verdedigmg 10
maart 1970, A.C., 1970, 650 7 apnl lfl70, A.C.,

1970, 719; 18 aug. 1970, A.C., 1970, 1046; 2 okt.
1980, A.C., 1980-81, nr. 78.
11. Toepassing van de wet in de tijd - Vigerende wet op het ogenblik dat de belasting
had moeten vastgesteld worden : 17 mei 1973,
A.C., 1973, 898.
12. Recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter : 21 feb. 1979, A.C., 1978-79, 737;
15 juni 1979, A.C., 1978-79, 1232; 26 juni 1979,
A.C., 1978-79, 1256; 28 juni 1979, A.C., 1978-79,
1319; 20 sept. 1979, A.C., 1979-80, nr. 45; 14 nov.
1980, A.C., 1980-81, nr. 162; 20 nov. 1981, A.C.,
1981-82, nr. 189; 30 april 1982, A.C., 1981-82,
nr. 510; 4 mei 1982, A.C., 1981-82, nr. 519; 17
dec. 1982, A.C., 1982-83, nr. 236; 21 maart 1985,
, A.C., 1984-85, nr. 444; 14 mei 1985, A.C.,
1984-85, nr. 575; 4 juli 1986, A.C., 1985-86,
nr. 684.
13. Verbod tegelijk rechter en partij te zijn :
5 mei 1982, A.C., 1981-82, nr. 525; 24 mei 1976,
A.C., 1976, 1053; 13 old. 1975, A.C., 1976, 191.
14. Verbod tegelijk als rechter en deskundige op te treden: 14 feb. 1977, A.C., 1977, 657;
21 juni 1977, A. C., 1977, 1089.
15. Verbod tegelijk rechter en vervolgende
partij te zijn : 18 mei 1971, A.C., 1971, 936.
16. Eerlijke behandeling van de zaak . 1 feb.
1984, A.C., 1983-84, nr. 298.
17. Verdachte wordt geacht onschuldig te
zijn : 24 juni 1986, A.C., 1985-86, nr 671.
18. Gezag van gewijsde op de strafvordering · 9 mei 1972, A.C., 1972, 835.
19 Rechtsbeginsel dat berust op betrekkingen van genegenheid, eerbied en toewijding
ten gevolge
bloedgemeenschap 4 maart
1976, A.C., 1976, 767

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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dus steeds de werkelijke toedracht bewijzen.
Maar wat is de werkelijke toedracht?
De rechtspraak van het Hof geeft in
deze een vingerwijzing: In verband met
de minst belaste weg heeft het Hof reeds
beslist dat het de belastingschuldige of
belastingplichtige toegestaan is de minst
belaste weg te kiezen, mits hij al de gevolgen die uit de gekozen weg zullen ontstaan, ten voile aanvaardt en eerbiedigt
(5).
Luidens die regeling wordt onder feiten verstaan de materiele feiten zoals ze
door de partijen werden tot stand gebracht.
De werkelijkheid bestaat bijgevolg in
het naakt feit, afgezien van de kwalificatie die men ervan geeft.
In dit laatste verband wijst de rechtspraak van het Hof aan dat de administratie gebonden is door de juridische gevolgen die eruit voortspruiten, ook als
zulks voor de heffing van de belastingen
minder gunstig uitvalt.
Het is de fiscus wel toegestaan het bewijs te leveren dat wat als een starting
op een obligataire lening wordt voorge(Vervolg nota van vol'ige biz.)

20. Dadelijke toepasselijkheid van bevoegdheidswetten : 17 mei 1973, A.C., 1973, 898.
21. Geen hveede veroordeling wegens hetzelfde feit: 22 feb. 1971, A.C., 1971, 599; 26 juni
1972, A.C., 1972, 1025; 20 nov. 1972, A.C., 1973,
282; 22 okt. 1973, A.C., 1974, 213; 8 maart 1976,
A.C., 1976, 771; 20 sept. 1978, A.C., 1978-79, 84;
23 dec. 1980, A.C., 1980-81, nr. 243; 27 jan. 1981,
A.C., 1980-81, nr. 301; 16 maart 1982, A.C.,
1981-82, nr. 416; 5 okt. 1982, A.C., 1982-83,
nr. 87; 6 feb 1985, A.C., 1984-85, nr. 341; 13
april 1973, A.C., 1974, 305; 5 okt. 1977, A.C.,
1978, 162; 14 feb. 1979, A.C., 1978-79, 701; 5 juni
1985, A.C., 1984-85, nr. 603.
22. Rechtsmisbruik : 16 dec. 1982, A.C.,
1982-83, nr. 231; 16 jan. 1986, A.C., 1985-86,
nr. 317.

II. Worden door het Hof van Cassatie niet
als algemene rechtsbeginselen erkend :
1' De theorie van de vertrouwensleer in het
verbintenissenrecht (Cass., 26 maart 1980,
A.C.. 1979-80, !11'. 473).
2' De regel luidens welke niemand zijn dwaling omtrent het recht tot verschoning mag inroepen (Cass., 19 dec. 1980, A.C., 1980-81,
!11'. 241).
3' Onsplitsbaarheid van de bewijsmiddelen
(Cass., 20 feb. 1981, A.C., 1980-81, nr. 371).
4' Dubbele aanleg (Cass., 21 jan. 1983, A.C.,
1982-83, nr. 294); 3 okt. 1983 (A.C, 1983-84,
nr 59); 4 juni 1986 (A.C., 1985-86, nr 618); 4
dec 1987 (A.C., 1987-88, nr
).
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steld, in feite een storting op de kapitaalsverhoging uitmaakt. Dit zou a.m. uit
tegenbrieven kunnen blijken.
Maar zolang het bewijs niet is geleverd, blijft de fiscus door de vastgestelde
feiten gebonden.
Uit het voorgaande moge ik afleiden
dat voor zover wordt voorgehouden dat
de vaststelling van de belastingschuld
onderworpen is aan het algemeen beginsel dat de belasting de werkelijke toestand treft, daarmee enkel wordt bedoeld
dat het de fiscus « in de regel ,, toegestaan is die werkelijke toestand op te
sporen, d.w.z. de feiten zoals ze zich werkelijk hebben toegedragen.
Als ik zeg « in de regel "• dan wil ik
daarmee duidelijk maken dat in een bepaald aantal gevallen de wet uitdrukkelijk van die werkelijke toestand afstapt,
zodat de belastingschuld op een fictieve
toestand wordt vastgesteld.
Er mage hier worden verwezen naar
verschillende bepalingen van de registratie- en successierechten. Ook op het gebied van de inkomstenbelastingen zijn er
afwijkingen.
5" De regel van het accusatoir karakter van
het geding (Cass., 17 okt. 1983, A.C., 1983-84,
!11'. 89).
6" Onderhoudsgelden Iaten geen achterstal
(Cass., 25 mei 1984, A.C., 1983-84, nr. 545).
7" Terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State (Cass., 8 juni 1984, A.C., 1983-84, nr. 579).
8' De toestand van een vervolgd persoon
mag niet verzwaard worden, als deze aileen
hager beroep heeft ingesteld (Cass., 13 sept.
1984, A.C., 1984-85, nr. 39).
9' De regel volgens welke, wanneer de vervaldag van een termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, die vervaldag
op de eerstkomende werkdag wordt verplaatst
(Cass., 10 okt. 1985, A.C., 1985-86, nr. 82).
10" De regel volgens welke een onbevoegcl
rechtscollege de zaak naar het bevoegde gerecht moet verwijzen (Cass., 17 okt. 1985, A.C.,
1985-86, !11'. 104).
11' De rechtspraak volgens welke de bijza.ak de hoofdzaak volgt (Cass., 7 april 1986,
A.C., 1985-86, !11'. 479).

(5) Haadpl. Cass., 6 juni 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 1082, en noot 5 onderaan dit arrest); 5 sept. 1961 (ibid., 1962, I, 29 E::1 de, noot
get. W.G.), en 14 april 1964 (ibid., 1964, I, 875);
tevens VAN HmTITE, Begmselen van Belgisch
belastingrecht, uitg. 1979, nr. 41, biz. 40 en
noot 131; TH. DELAHAYE, Le choix de la FOle fa
mains imposee.
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In verband met de successierechten
haal ik in het bijzonder het geval aan
van het beding ten gunste van een derde. Naar burgerlijk recht ontvangt de
derde de prestatie uit het vermogen van
de promitant. Bij een levensverzekering
die de vader bedingt ten gunste van een
van zijn kinderen, ontvangt het kind het
voordeel uit het vermogen van de verzekeraar en dus niet uit het vermogen van
de vader (6).
Luidens art. 8 van het Wetboek Successierechten zal niettemin de aldus betaalde sam belast worden, also£ het verzekerd kapitaal uit het vermogen komt
van de vader, stipulant. Ik veronderstel
dat de vader een levensverzekering heeft
gesloten en zes maanden later bij een
verkeersongeval om het leven komt. De
verzekeraar zal het ganse kapitaal aan
het kind uitkeren. Die sam komt klaarblijkelijk volledig uit het vermogen van
de verzekeraar; niettemin zal de bevoordeelde belast worden. De werkelijkheid
- zowel de juridische als de economische - heeft hier niets mee te maken.
Op het gebied van de inkomstenbelastingen mag de fiscus het bedrag van de
inkomsten bepalen op grand van de vergelijking met drie soortgelijke belastingplichtigen. Dit kan uiteraard uitlopen op
de vaststelling van een inkomen dat helemaal niet met de werkelijkheid overeenstemt.
Ook in de rechtspraak van het Hof
kwam onlangs (7) een regeling voor die,
naar mijn oordeel, helemaal afwijkt van
het werkelijkheidsprincipe. Het hof heeft
immers beslist dat, oak wanneer de verkoopprijs van een onroerend goed werd
vastgesteld ingevolge de toewijzing bij
een normale openbare verkoping, de fiscus een controleschatting mag vorderen
en de zogenaamde verkoopwaarde van
het goed door een college van deskundigen mag doen vaststellen.
Die verkoopwaarde kan in dat geval
afwijken van de verkoopwaarde die gebleken is uit een toewijzing bij openbaar
bod. Hoe dit overeen te brengen is met
de leer van de werkelijkheid is moeilijk
te begrijpen.
Nu zou ik evenwel willen blijven stilstaan bij de zienswijze dat op fiscaal gebied steeds de bedrijfseconomische werkelijkheid in aanmerking moet worden
genomen.
(6) DE PAGE, t. II, nr. 663, blz. 658;
t. II, nr. 308.
(7) Cass.,
17
dec.
R.G.,
1987,
(A.C, 1987-88, nr. 242).
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Ik weet wel dat die zienswijze soms
naar voor wordt gebracht, als gold het
een regel van gezond verstand (8). Doch
bij nader toezien betekent dit alleen dat
de feiten die aangehaald worden om de
belasting te heffen, werkelijk moeten bestaan. De inkomsten moeten werkelijk
bestaan. het mogen geen ficties zijn.
Zoals prof. Vanistendael schrijft " de
leer van de overeenstemming met de
economische werkelijkheid is een instrument van niet juridische marginale toetsing. Deze toetsing mag alleen gebruikt
worden wanneer het volledige juridische
argumentatiemateriaal is uitgeput en
wanneer grondig geanalyseerd werd welke al de rechtsgevolgen zijn van de handelingen die de belastingpichtige heeft
gesteld, zonder tot een gemotiveerde conclusie te kunnen komen. In nagenoeg alle gevallen ... zal een diepgaande juridische analyse volstaan om de betwisting
uit te putten en te beslissen >> (9).
Prof. Vanistendael besprak toen het
arrest Ines van 7 december 1979 (10),
een arrest waarnaar eiser ook ten deze
verwijst.
Het is wel juist dat in bedoeld arrest
het Hof, met verwijzing naar het oordeel
van de appelrechter, heeft beslist « dat
de bewering als zou de oude vennootschap Amt de bloeiende vennootschap
Ines hebben opgeslorpt, aan geen enkele
bedrijfseconmische werkelijkheid beantwoordt; dat uit die werkelijkheid blijkt
dat uit de bedoelde alden resulteert dat
de nieuwe vennootschap, die oak de
naam Ines verkreeg, niet de voortzetting
is van de vroegere vennootschap Arnt
maar wel van de vroegere vennootschap
Ines >>.
Wanneer men het arrest aandachtig
leest, komt men tot de bevinding dat het
vaststelt dat de akten niet beantwoordden aan de wil van de partijen. Zoals
Vanistendael onderstreept, was dit wel
voldoende geweest om de stelling van de
belastingplichtige te verwerpen. Er
moest imrners worden aangetoond dat de
verliescornpensatie gebeurd was in hoofde van dezelfde belastingplichtige. Dat
was niet het geval.
Het werd imrners bewezen dat de zogezegde opslorpende vennootschap in feite niet de opslorpende was, doch dat het
de zogezegde opgeslorpte vennootschap
was die de zogenaamde opslorpende had
(8) DD1ION, J.D.F., 1984, biz. 26.
(9) Vanistendael,
Mel. ·numon,
blz. 1076.
(10) A.C., 1979-80, nr. 230.
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opgeslorpt. Men bracht dus kritiek uit op
de ware bedoeling van partijen en de
ware toedracht van de zaak. Dit werd bewezen aan de hand van feitelijke omstandigheden.
Wanneer hier verwezen werd naar de
economische werkelijkheid, dan was het
om aan te tonen dat de vorm niet beantwoordde aan de werkelijke bedoeling
van partijen.
Dit is uiteraard heel wat anders.
Eiser beroept zich ook op uw arrest
van 24 september 1968 (11).
Ook dit arrest kan hem evenwel geen
steun bieden voor zijn stelling. De belastingplichtige betoogde dat zijn vordering
op een mededinger niet als een bedrijfswinst mocht worden beschouwd, omdat
ze noch uit een zakelijk recht, noch uit
een vorderingsrecht, noch uit een intellectueel recht voortkwam. Het Hof heeft
hierop geantwoord dat het begrip van de
exploitatiewinst in verband met de inkomstenbelastingen op een economische
realiteit steunt die niet noodzakelijk onderworpen is aan de indeling van de goederen en rechten in het Burgerlijk Wethoek.
Zulks betekent geenszins dat de economische realiteit de juridische overstijgt.
Alleen mag hieruit worden afgeleid dat
de kwalificatie niet noodzakelijk doorslaggevend is. En vooral dat de begrippen van het burgerlijk recht niet noodzakelijk aangepast zijn om de feiten zoals
ze door het fiscaal recht worden bekeken, juridisch te bepalen.
Ik meen derhalve te mogen besluiten
dat met voormelde arresten het Hof
geenszins heeft beslist dat de economische realiteit, zoals de fiscus die opvat,
steeds als grondslag moet worden genemen, zelfs indien de juridische realiteit
de fiscus geen voldoening schenkt. Als
hier van juridische realiteit wordt gesproken, dan wordt hiermee bedoeld de
juridische regeling zoals de partijen die
gewild hebben, met al de daaraan verbonden gevolgen, in rechte en in feite.
Dit alles brengt mij tot de overtuiging
dat, als er al een algemeen beginsel bestaat luidens hetwelk de fiscus in de regel de feitelijke werkelijkheid mag opsporen en de belasting op grond van die
feiten mag vaststellen, zulks helemaal
niet betekent dat er een algemeen
rechtsbeginsel zou bestaan luidens welk
steeds met de bedrijfseconomische, en
dus niet met de juridische, werkelijkheid
(11) A.C., 1969, 94.
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rekening moet worden gehouden. Noch
de ene noch de andere mogen worden
beschouwd als zijnde de grondslagen
voor de heffing van belastingen. De belastingregels wijken zowel van de ene
als van de andere af, naargelang overigens van de noodwendigheden van de
belastingheffing.
Het middel, voor zover het zich beroept op schending van een algemene
rechtsbeginsel luidens hetwelk de directe
belastingen dienen te worden vastgesteld
op grond van de bedrijfseconomische
werkelijkheid, is derhalve niet ontvankelijk.
Maar bestaat er een rechtsregel die in
de artt. 20, 2', c, en 27, § 2, zou neergelegd zijn en luidens welke steeds eerst
rekening moet worden gehouden met de
economische boven de juridische werkelijkheid.
Mag ik vooraf beklemtonen dat te dezen eiser niet betwist dat de alden die
werden voorgelegd een juridische werkelijkheid vertolken, Dit betekent dat niet
wordt betwist dat er werkelijk een humcontract werd gesloten en dat dit contract niet enkel beanlwoordde aan de wil
van de partijen, doch ook dat die partijen al de gevolgen - zowel in rechte als
in feite - hebben aanvaard.
Van juridisch oogpunt uit gezien kan
er dus geen sprake zijn van simulatie.
Nu beweert eiser evenwel dat, economisch bekeken, de betaling van de huurprijs aan verweerder - die tevens zaakvoerder is van de hurende vennootschap
- op een verhoging van diens beloning
als zaakvoerder neerkomt, zodat met die
werkelijkheid rekening moet worden ge·
houden.
Vooreerst dient te worden onderzocht
of dit standpunt steun vindt in de letterlijke tekst van artt. 20, 2", c, en 27, 2',
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
In art. 20, 2°, c, dat verband houdt met
de bezoldiging van de werkende leden
van andere vennootschappen dan op
aandelen, is er sprake van de verschillende bezoldigingen die deze aandeelhouders ontvangen. Er is echter geen sprake
van economische werkelijkheid, tenzij
met het begrip « verschillende bezoldigingen , wordt bedoeld dat men zich niet
noodzakelijk houdt aan in specien uitgekeerde bezoldigingen, doch dat andere
soorten bezoldigingen ook in aanmerking komen en die o.m. in natura kunnen worden toegekend.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 329

In dit verband is art. 27 belangrijk.
Luidens die bepaling behoren tot de bezoldigingen, ongeacht de schuldenaar, de
benaming en de wijze waarop ze worden
vastgesteld en toegekend, alle beloningen die voor de verkrijger de opbrengst
vertegenwoordigen
van
zijn
beroepswerkzaamheid als vennoot in een
in art. 20, 2°, c, bedoelde vennootschap.
Daartoe behoren inzonderheid de voordelenvergoedingen die in wezen gelijkaardig zijn aan die welke in art. 26, 2 tot 4,
worden bedoeld, d.w.z. de voordelen die
de werknemer behaalt uit hoofde of ter
gelegenheid van het uitoefenen van zijn
beroepswerkzaamheid.
Hieruit blijkt wel dat, welke benaming
ook aan de bezoldiging wordt gegeven,
zij niettemin als bedrijfsinkomen zal
worden beschouwd. Doch de wet bepaalt
zeer duidelijk dat het moet gaan om een
beloning die behaald wordt uit hoofde of
ter gelegenheid van het uitoefenen van
de beroepswerkzaamheid.
Uit die tekst valt alleszins niet af te
leiden dat enkel de economische boven
de juridische werkelijkheid moet worden
in aanmerking genomen.
In feite bevestigen die teksten de regel
die zoeven werd aangehaald, te weten
dat wanneer de partijen een bepaalde juridische vorm hebben vastgesteld, en al
de gevolgen daarvan hebben aanvaard,
de fiscus zich aan die vorm moet houden. De fiscus mag dus wel bewijzen dat
die vorm in feite de bedoeling van partijen niet weergeeft en o.m. dat de betaling
die gebeurt, de vergoeding uitmaakt voor
de diensten die de betrokkene binnen de
vennootschap heeft gepresteerd; in dat
geval beantwoordt de vorm niet aan de
eigenlijke bedoeling van partijen.
Ik meen derhalve dat in de tekst van
de reeds vermelde artt. 20 en 27 het
standpunt van eiser geen steun vindt.
Het middel, voor zover het klaagt over
schending van die bepalingen, faalt naar
recht.
Besluit: verwerping.

ARHEST

(A.R. nr. F 1393 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1986
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
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Over het middel: schending van de artikelen 20, 2°, c, en 27, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de directe belastingen moeten
vastgesteld worden op grand van de economische werkelijkheid,
doordat in het arrest wordt vastgesteld
dat zowel de administratie als verweerder erover akkoord gaan dat er tussen
laatstgenoemde
en
de
P.V.B.A.
« M.A.K. >>, waarvan verweerder de enige
zaakvoerder is, een werkelijk huurcontract werd afgesloten, zodat de betwisting zich beperkt tot de omvang van de
huur en, vervolgens, de betwiste aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1979 en 1980 worden vernietigd
in de mate dat daarin een gedeelte van
de in voormelde huurovereenkomst bedongen huurprijs als een verkapte bezoldiging, toegekend aan verweerder als
vergelding voor diens prestaties als zaakvoerder van reeds vermelde P.V.B.A.,
wordt beschouwd, nu uit geen enkel element blijkt en overigens niet wordt betwist dat een van de contracterende partijen niet alle gevolgen zou hebben
aanvaard van de overeenkomst die (in)
een huur voorziet van 50.000 frank per
maand, zodat enige simulatie niet gebleken is, doch tevens - minstens impliciet, doch zeker - wordt beslist dat het
zonder belang is dat, indien de contracterende partijen zulke overeenkomst hebben gesloten, dit een constructie kan zijn
om een fiscaal voordeel te behalen, vermits bij de vestiging van de aanslag met
de opgestelde akten moet rekening worden gehouden zodra geen wettelijke verplichtingen werden geschonden en de
partijen alle gevolgen van de opgestelde
akten hebben aanvaard, ook indien deze
akten niet de meest normale zijn, dat wil
zeggen, zodra geen veinzing is gebleken,
terwijl, krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de directe belastingen dienen vastgesteld te worden
op grand van de (bedrijfs-) economische
werkelijkheid, het niet volstaat de juridische werkelijkheid, blijkend uit opgestelde alden, vast te stellen en derhalve
het hof van beroep, in fiscale zaken, er
niet enkel toe gehouden is na te gaan of,
inderdaad, de contracterende partijen aile gevolgen van de door hen opgestelde
akten hebben aanvaard, geen wettelijke
verplichtingen hebben miskend en, bijgevolg, zich niet schuldig hebben gemaakt
aan simulatie, doch daarenboven een
oordeel moet vellen nopens de vraag of
de rechtshandelingen in overeenstem-
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ming zijn met de (bedrijfs-) economische
werkelijkheid en niet uitsluitend werden
opgezet om een fiscaal voordeel te behalen of de verschuldigde belasting te ontwijken, derwijze dat ter zake het hof van
beroep, onafhankelijk van de beoordeling nopens het al dan niet aanwezig zijn
van veinzing, had moeten nagaan of en in welke mate - de in voormelde
huurovereenkomst bedongen huurprijs,
naar economische werkelijkheid, een bezoldiging inhield voor verweerder in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder van de
P.V.B.A. « M.A.K. "• nu krachtens de artikelen 20, 2°, c, en 27, § 2, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen tot
dergelijke bezoldigingen behoren, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de
wijze waarop ze worden vastgesteld en
toegekend, alle beloningen die - naar
economische realiteit - voor de verkrijger de opbrengst vertegenwoordigen van
zijn beroepswerkzaamheid als werkend
vennoot-zaakvoerder; zodat het Hof van ,
Beroep te Antwerpen, door in het arrest
te weigeren de ingeroepen akte te toetsen aan de economische werkelijkheid,
het algemeen rechtsbeginsel van belastingheffing naar economische realiteit
miskent en tevens de artikelen 20, 2°, c,
en 27, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waaraan dit algemeen
rechtsbeginsel
inherent
is,
schendt:

Overwegende dat inkomstenbelastingen uiteraard op grondslag van
werkelijke gegevens moeten worden
geheven, daar de heffing anders de
gelijkheid onder de burgers zou miskennen en in willekeur vervallen;
da.t artikel 27, § 2, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen die regel overigens uitdrukkelijk stelt; dat
er evenwel geen algemeen rechtsbeginsel bestaat krachtens hetwelk
met een « bedrijfseconomische werkelijkheid » rekening moet worden
gehouden die anders zou zijn dan de
werkelijkheid bedoeld in voormelde
wetsbepaling;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest constateert en oordeelt zonder desaangaande te worden aangevochten :
<<
dat zowel de administratie als
(verweerder) erover akkoord gaan
dat er tussen (verweerder) en de
P.V.B.A. M.A.K. een werkelijk huur-
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contract werd afgesloten vermits de
administratie aanvaardt dat door de
P.V.B.A. M.A.K. voor de duur van de
huur van de bedrijfsruimte aan (verweerder) een huur werd betaald van
120.000 frank; dat de betwisting zich
derhalve beperkt tot de omvang van
de huur; dat uit het onderzoek van
de administratie gebleken is dat
(verweerder) maandelijks van de
P.V.B.A. M.A.K. een huur heeft ontvangen van 50.000 frank; dat uit
geen enkel element blijkt en overigens niet wordt betwist dat een van
de contracterende partijen bij deze
overeenkomst, hetzij huurder, hetzij
verhuurder, niet aile gevolgen zou
hebben aanvaard van de overeenkomst die (in) een huur voorziet van
50.000 frank per maand; dat aldus
enige simulatie niet gebleken is; (... )
dat in casu geen enkele wettelijke
verplichting werd geschonden »;
Overwegende dat het arrest, zonder op dat punt te worden aangevochten, oordeelt dat << enige simulatie niet gebleken is »; dat het hof
van beroep aldus veinzing, ook voor
enig bedrag van de huurprijs, uitsluit;
Dat de artikelen 20, 2°, c, en 27,
§ 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorschrijven
rekening te houden met een
« . bedri~fseconomische
werkelijkherd » d1e anders zou zijn dan de
werkelijkheid van wat tussen partijen zonder veinzing is overeengekomen, en waarvan zij alle gevolgen
hebben aanvaard;
Dat het middel inzoverre faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 januari 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
- Advocaat: mr. F. Marek, Antwerpen.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WERKNEMER - BEGRIP.

Art. 21, § 7, tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet volgens hetwelk de werkgever
de bijzondere beschermingsvergoedingen moet betalen wanneer de werknemer de overeenkomst beeindigt wegens feiten die voor de werknemer een
reden uitmaken die de beeindiging
zonder opzegging of v66r het verstrijken van de termijn rechtvaardigt, is
enkel van toepassing als die werknemer de overeenkomst beeindigt, en
niet wanneer de overeenkomst is
beeindigd ten gevolge van een met
beendiging gelijkstaande handeling
van de werkgever. (Art. 21, § 2, achtste
lid, 2°, en § 7, tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948.)

(HELVETIA N.V. T. HUON; HUON T. HELVETIA
N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 7949 en 8056)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1986 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij dus dienen te worden
gevoegd;
I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Helvetia :

Dat het onderdeel gegrond is;
II. Op de voorziening van Robert
Huon:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 21, inzonderheid de §§ 2 en
7 van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven en 97 van de Grondwet,
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doordat het arrest beslist dat eiser
geen recht heeft op de bijzondere beschermingsvergoeding bedoeld in artikel
21 van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, op grond: « dat (eiser) beweert aanspraak te kunnen maken op d~ be_schermingsvergoeding die verschuld1gd 1s aan
de ontslaP"en werknemer met een beschermd ;tatuut, dat wil zeggen die de
overeenkomst heeft beeindigd wegens
feiten die voor hem een reden uitmaken
die de beeindiging zonder opzegging
rechtvaardigt - artikel 21, § 2, laatste
lid, 2°, en§ 7, ls.atste lid, van de wet van
20 september 1948 -, zonder daJ het beginsel dat zodanige vergoed.ing verschuldigd is, afhankelijk kan worden. gesteld
van een aanvraag tot herplaatsm.g, wat
hij niet heeft gedaan, aangezien zodanige aanvraag enkel moet worden ingediend wanneer de werkgever de overeenkomst beeindigt - artikel 21, § 5, van de
wet van 20 september 1948 -; dat vaststaat dat in zodanig geval, waarin de opzegging van de werknemer die aan ~e
werkgever te wijten is, dit wil zeggen d1e
door hem is veroorzaakt, met ontslag gelijkstaat, geen aanvraag tot herp~':latsing
mogelijk is; dat uit het debat bhJ~t d~t
(eiser) bij wijze van tegenyordermg m
zijn ter griffie van de Arbe1dsrechtbank
te Bergen op 23 oktober 1984 ingediende
aanvullende conclusie, zich ertoe beperkt
heeft te beklemtonen " dat moet worden
aangenomen dat (verweerster) door haar
houding zelf de arbeidsovereenkomst
heeft beeindigd ", waardoor hij een ver-oordeling kon vorderen t<;>t betaling yan
de compensatoire opzeggmgsvergoedmg,
van de uitwinningsvergoeding en van 1
frank morele schadevergoeding wegens
roekeloos en tergend geding; dat, hoewel
(eiser) in daaropvolgend~ pr.~ceshande
lingen - zie inzonderhe1d ZlJn laatste,
op 28 april 1986 ter griffie va_n het (arbeids)hof neergelegde conclus1e, biz. 37
- de grondslagen van de door.. h_em g~~
vorderde vergoeding heeft geWlJZlgd, hlJ
nooit uit eigen beweging de arbeidsovereenkomst zonder opzegging heeft beeindigd, maar volstond met vast te stellen
dat de beeindiging van de overeenkomst
aan (verweerster) te wijten wa~;. d~t
daaruit volgt dat (eiser), doordat hlJ Z!Jn
herplaatsing niet heeft aangevraagd ~-o
als hij het binnen dertig dagen na ZlJl1
tegenvordering had moeten doen, geen
recht heeft op de bijzondere beschermingsvergoeding, maar we! op een opzeggingsvergoeding die, in. de ge_/?even
omstandigheden, gelet op ZlJn leeftlJd, de
aard van zijn werkzaamheden en zijn
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ancienniteit in de onderneming, een
compensatie kan zijn voor de opzegging
van 24 maanden waarop hij wettelijk
aanspraak kan maken >>,
terwijl, overeenkomstig artikel 21, § 7,
laatste lid, van de wet van 20 september
1948, die in die paragraaf bedoelde vergoedingen verschuldigd zijn, zonder dat
een aanvraag tot herplaatsing behoeft te
worden ingediend, « wanneer de werknemer de overeenkomst beeindigt onder de
voorwaarden bedoeld bij § 2, achtste lid,
2o >> van hetzelfde artikel, dat wil zeggen
in geval van « beeindiging van de overeenkomst door de werknemer wegens
feiten die voor hem een reden uitmaken
die de beeindiging zonder opzegging of
v66r het verstrijken van de termijn
rechtvaardigt >>; de met de beeindiging
gelijkstaande handeling die van de werkgever uitgaat en door de werlmemer
wordt aangevoerd om de beeindiging
door de werkgever vast te stellen, moet
worden beschouwd als « een beeindiging
door de werknemer wegens feiten die
voor hem een reden uitmaken die de
beeindiging zonder opzegging of v66r het
verstrijken van de termijn rechtvaardigt », in de zin van§ 2 van voormeld artikel 21; daaruit volgt dat het arrest niet
wettig heeft kunnen beslissen dat eiser,
te wiens aanzien het arrest trouwens
vaststelt dat hij een plaatsvervangend afgevaardigde in de ondernemingsraad is
geweest, geen recht had op de in artikel
21 van de wet van 20 september 1948 bedoelde vergoeding, op grond dat hij geen
aanvraag tot herplaatsing had ingediend
(schending van artikel 21 van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven) en dat het arrest
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat artikel 21, § 7,
tweede lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven bepaalt dat de
in het eerste lid vermelde vergoedingen en voordelen door de werkgever
verschuldigd zijn « wanneer de
werknemer de overeenkomst beeindigt » wegens feiten die voor hem
een reden uitmaken die de beeindiging zonder opzegging v66r het verstrijken van de termijn rechtvaardigt;
Dat die tekst enkel van toepassing
is als de werknemer de overeenkomst heeft beeindigd; dat hij dus
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niet van toepassing is wanneer de
arbeidsovereenkomst wordt beeindigd ten gevolge van een met beeindiging gelijkstaande handeling van
de werkgever;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede, derde en vierde onderdeel
van het door eiseres aangevoerde
middel, en evenmin van het eerste,
derde en vierde onderdeel van het
tweede middel en het tweede onderdee! van het derde middel die door
eiser zijn aangevoerd en die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden;
voegt de voorzieningen; vernietigt
het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep van Robert Huon ontvankelijk verklaart,
uitspraak doet op de vorderingen
betreffende de aan Robert Huon
verschuldigde achterstallige commissielonen en vakantiegeld bij vertrek
en beslist dat hij geen recht heeft
op de in artikel 21, § 7, van de wet
van 20 september 1948 bedoelde vergoeding; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
1 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. R&:ppe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Simont.
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KAMER -

1 februari 1988

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE -

DIENSTPLICHTZAKEN -

DOOR

HOGE M!LITIERAAD BEVOLEN AANVULLEND
ONDERZOEK - EINDBESLISSING OVER DE
AA!'NRAAG TOT UITSTEL - GEEN VERMELDING VAN HET AANVULLEND ONDERZOEK.

2° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES- DOOR HOGE MILITIERAAD BEVOLEN
AANVULLEND ONDERZOEK EINDBESLISSING OVER DE AANVRAAG TOT U!TSTEL GEEN VERMELDING VAN HET AANVULLEND
ONDERZOEK.

1" en 2" Wanneer de Hoge Militieraad

een aanvullend onderzoek heeft bevoJen, is niet met redenen omkleed de
beslissing van de Hoge Militieraad die,
bij de uitspraak over de aanvraag tot
uitstel, in het ongewisse laat of de
raad na toetsing van de aanvullende
inlichtingen uitspraak heeft gedaan
dan wei geoordeeld heeft dat daarop
geen acht hoefde te worden geslagen.
(DELMOTTE)

(A.R. nr. M 443 F)
1 februari 1988 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ph. Gerard.
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KAMER -

2 februari 1988

1° ARBEIDSONGEVAL-

SCHADE- VERGOEDING OP GROND VAN HET GEMENE
RECHT ARBE!DSONGEVALLENVERZEKERAAR.

2° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
- SUBROGATIE - SCHADEVERGOEDING OP
GROND VAN HET GEMENE RECHT - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR.

lo en 2" T.a.v. de uit aantasting van de

fysieke integriteit voortvloeiende schade, waarvoor de getroffene een vergoeding toekomt volgens het gemene
recht en die door de ArbeidsongevalJenwet niet wordt gedekt, is de ar-

beidsongevallenverzekeraar niet in de
rechten van de getroffene gesubrogeerd (1).
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN, SANNEN
T. VAN DEN BRANDT, HETRA P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 1479}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
A. Op de voorziening van Marcel
Sannen:
Over het middel: schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 46
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de vordering van eiser tot het bekomen van een bijkomende
schadevergoeding in gemeen recht, berekend op grond van de kapitalisatiemethode, van 1.185.000 frank ongegrond
verklaart op grond van de overwegingen: « dat aan de burgerlijke partij
slechts de werkelijk geleden of te lijden
schade moet worden vergoed; dat, wat de
patrimoniale schade betreft, de burgerlijke partij niet bewijst door stukken of
controleerbare cijfergegevens betreffende lonen en barema's dat haar in de periode na het ongeval een (vergelijkend)
lager loon werd uitbetaald; dat (eiser) integendeel zelf stelt dat hij na het ongeval, dat plaatsvond op 6 maart 1973, een
lange periode bij zijn toenmalige werkgever in dienst bleef (tot 24 september
1982} aan hetzelfde loon als voorheen
(zie besluiten burgerlijke partij, bladzijde 3); dat het ontslag bij deze werkgever
te wijten was aan economische redenen,
niet wegens invaliditeit; dat hij, na een
relatief korte periode van gedwongen
werkloosheid, reeds op 7 maart 1973 in
dienst kwam bij de Firma Deckx en zonen; dat hij aldaar werkte tot 4 april
1984, van werkgever veranderde om
(1) Raadpl. : Cass., 21 maart 1984, A.R.
nr. 3364 (A.C., 1983-84, nr. 416); 26 feb. 1985,
A.R. nr. 8658 (A.C., 1984-85, nr. 383); 16 sept.
1985, A.R. nr. 4734 (A.C., 1985-86, nr. 27).
Zie : J. CLESSE, « Le role de la responsabilite
civile dans la reparation des accidents du travail », in Anmiles Fac. Droit Liege, 1980,
nrs. 1-2, blz. 262-264.
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reeds op 9 april 1984 in dienst te treden
bij de N.V. Roos waar hij tot op heden
nog steeds werkzaam is en wel in zijn
vroegere functie, machinist; dat de burgerlijke partij in besluiten zich beperkt
te stellen dat een geschoolde eerste
graad in de bouw ongeveer 10% minder
loon zou ontvangen dan een geschoolde
tweede graad, doch dat zij nalaat met
precieze gegevens het verschil tussen
hetgeen zij vroeger en thans verdiende,
aan te tonen; dat evenmin het oorzakelijk verba.nd tussen de gevolgen van het
ongeval en de verplichte werkloosheid
van meer dan tien jaar nadien wordt
aangetoond; dat uit het bovengaande af
te leiden is dat ook een ongunstige weerslag op de plaats van (eiser) op de arbeidsmarkt niet te verwachten is vermits
hij na ontslag zelfs in de minder gunstige economische conjunctuur relatief snel
een ander werkgever vindt; dat, waar er
geen loonverlies, overeensternmend met
de medische invaliditeit, aangetoond
wordt, de burgerlijke partij wei dient
vergoed voor de materiele schade wegens aantasting van de fysieke integriteit; dat ten dezen het hof (van beroep)
de berekeningswijze en het bedrag door
de eerste rechter voorzien, gegrond acht,
te weten 575.000 frank, hetgeen minder
is dan hetgeen de burgerlijke partij door
de wetsverzekeraar wordt uitgekeerd,

vierde onderdeel, in de mate dat het
arrest, enerzijds, oordeelt dat een ongunstige weerslag op de plaats van eiser
op de arbeidsmarkt niet te verwachten is
- en dat hij derhalve geen economische
waardevermindering op de arbeidsmarkt,
noch verrnindering van het vermogen tot
verdienen heeft ondergaan - en dat eiser wel client vergoed voor de materiele
schade wegens aantasting van de fysieke
integriteit, doch anderzijds de vordering
van eiser niettemin ongegrond acht, omdat de uit dien hoofde toegekende schadevergoeding van 575.000 frank « minder
is dan hetgeen (eiser) door de wetsverzekeraar wordt uitgekeerd », het niet wettelijk gerechtvaardigd is, nu krachtens
de artikelen 46, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 13S2 van
het Burgerlijk Wetboek het verbod de
schadevergoeding te bekomen in gemeen
recht te cumuleren met deze bekomen in
het kader van de arbeidsongevallenwetgeving, enkel betrekking heeft op de
schadevergoeding uit hoofde van de economische waardevermindering, welke
uitsluitend door de arbeidsongevallenwetgeving wordt vergoed, zodat het arrest, door, na vastgesteld te hebben dat
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eiser geen vermindering van het vermogen tot verdienen heeft ondergaan, noch
voor hem een ongunstige weerslag op de
arbeidsmarkt is te verwachten, niettemin
de vergoeding wegens aantasting van de
fysieke integriteit in mindering te brengen van de door de wetsverzekeraar uitgekeerde bedragen, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 46,
§ 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971), noch regelmatig gemotiveerd
is (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de redengeving van het arrest blijkt dat de
appelrechters oordelen dat eiser
geen inkomstenverlies noch vermindering van concurrentiele waarde op
de arbeidsmarkt lijdt doch wel een
materiele schade voortvloeiend uit
de aantasting van zijn fysieke integriteit, waarvoor hem, volgens het
gemene recht, een vergoeding toekomt die op 575.000 frank wordt
vastgesteld;
Overwegende dat deze vergoeding
geen betrekking heeft op de vergoeding van de patrirnoniale en professionele gevolgen van de licharnelijke
schade, zoals zij gedekt zijn door de
Arbeidsongevallenwet, zodat de vergoeding die de wetsverzekeraar aan
eiser heeft uitbetaald niet ervan
mag worden afgetrokken; dat de
appelrechters derhalve niet zonder
schending van de artikelen 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en 46 van
de Arbeidsongevallenwet beslissen
dat eisers vordering ongegrond is
orndat de vergoeding uitgekeerd
door de wetsverzekeraar het bedrag
van 575.000 frank overtreft;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. Op de voorziening van De Federa.le Verzekeringen:
Over het middel: schending van de artikelen 47 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, 4, 26 en 27 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 67 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
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doordat het arrest de vordering van eiseres, als gesubrogeerde in de rechten
van eiser, gesteld bij verzoekschrift tot
vrijwillige tussenkomst van 12 oktober
1983, onontvankelijk verklaart op grand
van de overwegingen « dat de eerste
rechter terecht beslist heeft dat de strafrechter onbevoegd was om kennis te nemen van de burgerlijke vordering van
(eiseres) vermits zij slechts gesteld was
nadat over de strafvordering reeds definitief uitspraak was gedaan; dat het feit
dat de wetsverzekeraar gesubrogeerd
wordt in de rechten van slachtoffer (hetgeen niet betwist wordt) niet wegneemt
dat deze partij de procedureregelen in
verband met de burgerlijke partijstelling
(welke trouwens van openbare orde zijn)
dient in acht te nemen; dat ter zake bij
vonnis van 28 juni 1974 en bij arrest van
12 februari 1975 de strafrechters over de
strafvordering hadden beslist (uitspraak
die definitief is) en derhalve onbevoegd
waren om van de eis op burgerlijk gebied, nadien (op 12 oktober 1983) ingesteld door een vrijwillig tussenkomende
partij, zij het gesubrogeerd in de rechten
van de burgerlijke partij (eiser), kennis
te nemen; dat ten deze de beslissing van
de eerste rechter dient bekrachtigd te
worden en, gelet op deze bevestiging, het
Hof geen kennis kan nemen van de overige argumenten betreffende de omvang
van deze vordering "•
terwijl krachtens artikel 47 van deArbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de
wetsverzekeraar gesubrogeerd is in de
rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden, bij niet-vergoeding overeenkomstig de Arbeidsongeval!enwet, krachtens het gemene recht hadden kunnen
uitoefenen, en die burgerlijke vordering
kan instellen op dezelfde wijze als het
slachtoffer, en terwijl hieruit volgt dat de
arbeidsongevallenverzekeraar, zoals eisers, die aan het strafgerecht vraagt dat
de derde, die aansprakelijk is voor de
schade waarvoor uitkeringen zijn toegekend, zou worden veroordeeld om de betaalde vergoedingen of het daaraan beantwoordende kapitaal terug te betalen
geen aparte burgerlijke vordering instelt,
los van die van het slachtoffer, maar, bij
een afzonderlijke vordering, de rechtsvordering zel:i' instelt van het slachtoffer,
in wiens plaats en rechten zij is getreden, en terwijl derhalve, nu het arrest,
minstens imp!iciet vaststelt dat het
slachtoffer zelf de civielrechtelijke verdering tijdig - cl.it is samen met de strafvordering - voor de strafrechter had
vervolgd, het nlet wettig de vordering
van eiseres - die geen andere is dan die
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van het slachtoffer - onontvankelijk
kan verklaren op grond van de overweging dat zij bij de strafrechter zou zijn
ingesteld nadat, bij vonnis van 28 juni
1974 en bij arrest van 12 februari 1975 de
strafrechters over de strafvordering hadden beslist, zodat het arrest, dat aldus de
aard en de gevolgen van het subrogatierecht van eiseres en de regels in verband met de uitoefening van de burgerlijke vordering voor de strafrechter miskent, niet wettelijjk gerechtvaardigd is
(schending van de artikelen 47 van de
Arbeidsongevallenwet, 4, 26 en 27 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering en 67 van het Wetboek
van Strafvordering), noch regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het middel van eiser
bli.jkt, de door het arrest als enige
in gemeen recht berekende schade
niet door de Arbeidsongevallenwet
is gedekt, zodat eiseres te dien aanzien in de rechten van eiser niet gesubrogeerd is;
Dat, zoals de verweerders aanvoeren, eiseres mitsdien geen belang
heeft bij de gebeu.rlijke cassatie van
de beslissing op haar vordering nu
deze, ware ze ontvankelijk, als ongegrond zou moeten worden afgewezen;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiser afwijst op grond
dat de hem in gemeen recht toegekende vergoeding van 575.000 frank
geringer is dan hetgeen door de
wetsverzekeraar werd uitbetaald·
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten van zijn voorziening en de verwee:rders in de andere helft; veroordeelt eiseres in de
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kosten van haar voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.

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

2 februari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Simont en Biitzler.

A. waarbij hij, met bevestiging
van het beroepen vonnis, van de telastleggingen A, C4 en D wordt vrijgesproken:

Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;

B. waarbij hij wegens de telastleggingen B, Cl, C2 en C3 wordt veroordeeld:
Nr. 333
2•

2 februari 1988

KAMER -

1° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VEROORDELING OP GROND
VAN EEN GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING VAN
RET M!SDRIJF - WETTIGHEID -· VEREISTE.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN VEROORDELING OP GROND VAN EEN GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING VAN RET MISDRIJF WETTIGHEID - VERE!STE.

1° en 2o Het recht van verdediging wordt
niet miskend door de strafrechter die
de beklaagde schuldig verklaart aan
een misdrijf zonder een in de oorspronkelijke telastlegging vermelde
verzwarende omstandigheid in aanmerking te nemen, mits het aldus beperkte misdrijf in het oorspronkelijk
ten laste gelegde feit vervat is (1).

(VERSONNEN T MBUYI KALOMBO)
ARREST

(A.R. nr. 1747)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Raadpl. Cass., 18 april 1972 (A.C., 1972,
781); 18 maart 1974 (A.C., 1974, 791); 18 nov.
1980 (A.C., 1980-81, nr 167) en 6 jan. 1987, A.R.
nr 538 (A.C., 1986-87, nr 264).
Zie RIGAUX en TROUSSE, « Les problemes de
Ia qualificatiOn », m R.D.P., 1948-49, biz 733

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 257, 398, 399, 563.3° van
het Strafwetboek, 182 van het Wetboek
van Strafvordering en 97 van de Grandwet, en miskenning van het recht van
verdediging,
doordat het arrest eiser schuldig bevindt aan het toebrengen, op 24 december 1982, van opzettelijke slagen of verwondingen aan verweerder, met de omstandigheid dat de schuldige een openbaar officier of ambtenaar, een bestuurder, agent of aangestelde van de regering of van politie, een uitvoerder van
rechterlijke bevelen of van vonnissen,
een hoofdbevelhebber van de openbare
macht is, die, in de uitoefening van zijn
bediening, zonder wettige reden tegen
personen geweld gebruikt heeft of heeft
doen gebruiken (telastlegging B),
terwijl eiser voor de correctionele
rechtbank werd gedaagd uit hoofde van
het opzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen, die een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden, aan
verweerder, met de omstandigheid dat
de schuldige een openbaar officier of
ambtenaar, een bestuurder, agent of aangestelde van de regering of de politie,
een uitvoerder van rechterlijke bevelen
of van vonnissen, een hoofdbevelhebber
van de openbare macht is, die, in de uitoefening van zijn bediening, zonder wettige reden tegen personen geweld gebruikt heeft of heeft doen gebruiken; dat
krachtens een constante cassatierechtspraak, de strafgerechten de juiste omschrijving van de voor hen gebrachte feiten dienen vast te stellen volgens de
gegevens van het verrichte onderzoek,
ongeacht de omschrijving die eraan gegeven is in de vervolgingsakten en zelfs
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indien de nieuwe omschrijving het bestaan inhoudt van andere rechtsbestanddelen dan die welke de oorspronkelijke
omschrijving inhield; men zelfs heeft beslist dat het hof van beroep tot plicht
heeft de kwalificatie van de strafbare feiten door de eerste rechter na te gaan en
eventueel aan te passen aan de werkelijkheid; het Hof van Cassatie hieraan
echter heeft toegevoegd dat « le juge
d'appel ne peut legalement condamner le
prevenu, pour une infraction autre que
celle qui etait enoncee dans la citation,
que s'il constate, soit que le fait ainsi retenu est le meme que celui qui fondait la
poursuite ou y etait compris et que le
prevenu a ete invite a se defendre contre
la qualification nouvelle, soit que le fait
retenu est different de celui qui fondait
la poursuite mais que, devant le premier
juge, le prevenu a accepte de comparaitre pour etre juge sur cet autre fait »; dat
wanneer de rechter ten gronde een andere omstandigheid in overweging neemt
die in de dagvaarding of in de beschikking van verwijzing niet is vermeld, dan
moet hij in zijn vonnis of arrest vasts~l
len dat de beklaagde hiervan vooraf m
kennis werd gesteld; in een zeer recent
arrest het Hof van Cassatie heeft beslist
dat wanneer noch uit het vonnis (arrest),
noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser in de
mogelijkheid werd gesteld zich te verdedigen of zich heeft verdedigd over het
feit in de gewijzigde omschrijving die
door het vonnis werd aangehouden, dan
heeft dit vonnis eisers recht van verdediging miskend; het feit dat de beklaagde
werd verwittigd van de nieuwe omschrijving van de feiten en dat hij in de mogelijheid werd gesteld zich te verdedigen
ten aanzien van het nieuw omschreven
feit moet blijken uit de stukken van de
procedure, en dit op straffe van nietigheid wegens schending van artikel 97
van de Grondwet en miskenning van het
recht van verdediging; da.t zulks in casu
niet het geval is geweest; dat het hof van
beroep, door in zijn arrest eiser te veroordelen uit hoofde van opzettelijke slagen of verwondingen, met de omstandigheid dat de schuldige een openbaar
officier of ambtenaar, ... , de in dit middel
aangehaalde wetsbepalingen schendt en
beginselen miskent :

Overwegende dat eiser door het
arrest schuldig bevonden wordt
<<
aan de tenlastelegging B zoals
door de eerste rechter beperkt », namelijk zonder de omstandigheid dat
de opzettelljk aan verweerder toege-

brachte slagen een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hadden;
Overwegende dat het misdrijf
waaraan eiser schuldig wordt bevonden in het hem oorspronkelijk ten
laste gelegde feit is vervat;
Dat de appelrechters door eiser op
een beperkte telastlegging te veroordelen de door hem aangevoerde wettelijke bepalingen niet schenden en
zijn recht van verdediging niet miskennen,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
J. Vanderveeren, Brussel.
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KAMER -

3 februari 1988

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - TERMIJN - STRAFVORDERING VOORBAR!G CASSAT!EBEROEP RAADKAMER DIE EEN ZAAK ONTTREKT AAN DE ONDERZOEKSRECHTER EN ZE NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS VERWIJST - ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT HET VERZET NIET ONTVANKELIJK
VERKLAART - GEEN UITSPRAAK OVER EEN
BEVOEGDHEIDSGESCHIL - V66R DE EINDBESLISSING INGESTELDE VOORZIEN!NG

Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen het arrest van de kamer va:n iz2beschuldigingstelling dat het verzet van
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eiser tegen de beschikking van de
raadkamer van de correctionele rechtbank waarbij de zaak aan de onderzoeksrechter onttrokken werd en het
dossier naar de procureur des Konings
verwezen werd om te handelen als
naar recht, niet ontvankelijk verklaart
(1). (Art. 416 Sv.)

Nr. 335

Overwegende dat het arrest geen
uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil en derhalve geen eindbeslissing is in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

(VAN RYSSELBERGHE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6448)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

I. Op de op 3 november 1987 om 9
uur 35 ingestelde voorziening :
Overwegende dat de akte van verklaring van voorziening die op bovenstaande dag en bovenstaand uur
is opgemaakt en door eiser ondertekend, in het Nederlands is gesteld;
Dat di.e voorziening gericht is tegen een in het Frans gesteld arrest,
zodat de bovengenoemde akte nietig
is krachtens de artikelen 27 en 40
van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taalgebruik in gerechtszaken;
H. Op de op 3 november 1987 om
9 uur 40 ingestelde voorziening :
Overwegende dat het arrest het
verzet van eiser tegen de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel waarbij het dossier onttrokken werd aan de onderzoeksrechter
van die rechtbank en naar de procureur des Konings werd verwezen opdat deze zou handelen als naar
recht, niet ontvankelijk verklaart op
grond dat de raadkamer geen uitspraak heeft gedaan over een bevoegdheidsgeschil;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het geschrift « Memorie tot
cassatie », dat op 18 januari 1988 ter
griffie van het Hof is ingediend en
in een andere dan de taal van de
rechtspleging is gesteld, en zonder
acht te slaan op de in het Frans gestelde memorie, die geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van de
voorziening; verwerpt de voorziening; verwijst de eiser in de kosten.
3 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

Nr. 335
2'

KAMER -

1° VOORLOPIGE HECHTENIS-

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

2° RECHTEN VAN DE MENS -

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

3° RECHT
(1) Cass., 30 nov 1976 (A. C., 1977, 371, en de
noot E.K.).

3 februari 1988

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS BEVOEGDHEID VAN DE WETGEVER.
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4° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - INZAGE VAN HET DOSSIER
DOOR DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTEMISKENNING.

1o en 2o Schending van art. 5.3 Europees

Verdrag Rechten van de Mens inzake
het recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te worden gsteld,
valt niet af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de hechtenis van de
verdachte wordt gehandhaafd na de
beeindiging van het onderzoek, ingeval, enerzijds, niet blijkt dat het onderzoek met een onverantwoorde vertraging gesloten is en, anderzijds, is
vastgesteld dat de hechtenis wegens
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, moet worden gehandhaafd (1).
3° Het algemeen rechtsbeginsel volgens

hetwelk de rechter het recht van verdediging moet eerbiedigen, verbiedt de
wetgever niet de uitoefening van het
recht van verdediging in welbepaalde
geva.llen, zoals inzake voorlopige hechtenis, aan bijzondere regels te onderwerpen (2).
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Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden en 5, eerste lid, van de wet van 20 april 1874 op
de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest de bestreden beschikking bevestigt,
terwijl eiser in zijn voor de appelrechters regelmatig neergelegde conclusie
had betoogd << dat vaststaat en overigens
door de vervolgende partij niet wordt betwist dat het onderzoek volledig gedaan
is , en « dat dus de bevestiging van het
aanhoudingsbevel geen enkele zin meer
heeft en derhalve elke wettelijke grandslag mist >>; het arrest op die conclusie
niet antwoordt en, nu het onderzoek voltooid is, de bevestiging van het aanhoudingsbevel onverenigbaar is met de redelijke termijn waarbinnen de aangehouden verdachte het recht heeft berecht te
worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld :

Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een onderzoek beeindigd is, niet ten gevolge heeft dat
een verdachte in vrijheid moet wor4° Miskenning van het recht van verde- den gesteld, aangezien, enerzijds,
diging valt niet af te Ieiden uit de en- niet blijkt dat het onderzoek met
kele omstandigheid dat de raadsman een niet te verantwoorden vertravan de verdachte, gelet op de termijn
waarbinnen de wet aan de raadsman ging wordt afgesloten en, anderinzage verleent van het dossier v66r zijds, de hechtenis wegens het bede verschijning van de verdachte voor staan van gegevens eigen aan de
het onderzoeksgerecht, in de materiele zaak of de persoonlijkheid van de
onmogelijkheid verkeerde kennis te verdachte die ernstige en uitzondernemen van het gehele dossier en van lijke omstandigheden opleveren,
de inhoud van de overtuigingsstukken welke de openbare veiligheid raken,
(3).
moet worden gehandhaafd;
Dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
(EVANS)
dat eiser voor het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling,
ARREST ( vertafing)
heeft aangevoerd dat het onderzoek
met een onverantwoorde vertraging
(A.R. nr. 6485)
wordt afgesloten;
Dat de appelrechters hebben vastHET HOF; ·- Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1987 ge- gesteld dat « de in het arrest van 23
wezen door het Hof van Beroep te oktober 1987 aangegeven gronden »
« ook thans nog ten aanzien van de
(1) Zie Cass., 10 juni 1987, A.R. nr. 5954 verdachte ernstige en uitzonderlijke
(A.C., 1986-87, nr. 613), en 30 juni 1987, A.R. omstandigheden opleveren die de
nr. 1576 (ibid., 1986-87, nr. 659).
openbare veiligheid dermate raken
dat (de) voorlopige hechtenis » van
(2) en (3) Cass., 6 jan. 1988, A.R. nr. 6375
(A.C., 1987-88, nr. 274).
eiser moet worden gehandhaafd;
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Dat het middel, in zoverre het de . recht in een welbepaalde aangeleschending aanvoert van artikel 5.3 genheid, zoals de voorlopige hechtevan het Verdrag tot Bescherming nis, aan een bijzondere regeling te
van de Rechten van de Mens en de onderwerpen;
Fundamentele Vrijheden, niet kan
Dat de wetgever, ten einde de verworden aangenomen;
dachte in staat te stellen zijn recht
Overwegende dat voor het overige van verdediging uit te oefenen voor
dat het arrest door de erin gedane de onderzoeksgerechten die geroevaststellingen regelmatig met rede- pen zijn om uitspraak te doen over
nen is omkleed; dat het niet verder de handhaving van de voorlopige
hoefde te antwoorden op het in het hechtenis, heeft bepaald dat, v66r de
middel weergegeven verweer dat in- dag vastgesteld voor de verschijning
gevolge die consideransen niet meer van de verdachte in de raadkamer
en in de kamer van inbeschuldigingter zake dienend was;
Dat het middel in zoverre niet stelling, het dossier van maand tot
maand gedurende twee dagen op de
kan worden aangenomen;
griffie ter beschikking gesteld wordt
van de raadsman van de verdachte;
Over het tweede middel : schending
van artikel 5, derde lid, van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
doordat het arrest op de in het vorig
arrest van 23 oktober 1987 aangegeven
gronden verklaart vast te stellen dat er
geen miskenning van het recht van verdediging valt af te leiden uit de omstandigheid dat eisers raadsman in de materiele onmogelijkheid verkeerde inzage te
nemen van het gehele dossier,
terwijl de appelrechters het feit dat
door eiser was aangevoerd in zijn regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusie niet als onbewezen beschouwen, namelijk dat er zich onder de
overtuigingsstukken videocassettes bevinden waarvan de totale projectieduur
ongeveer zestig uur in beslag neemt, terwijl de raadsman van eiser slechts over
tweemaal zeseneenhalf uur, v66r de terechtzitting van de raadkamer, en
slechts over dezelfde tijd v66r de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, dus in totaal over slechts
zesentwintig uur beschikte om het gehele dossier en de gezamenlijke overtuigingsstukken door te nemen; de materii:He onmogelijkheid om inzage te nemen van de overtuigingsstukken op zich
al een schending van artikel 5, derde lid,
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis en een miskenning van
het recht van verdediging oplevert :

Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de
rechter het recht van verdediging
moet eerbiedigen de wetgever niet
verbiedt de uitoefening van dat

Overwegende dat geen miskenning van het recht van verdediging
valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat het de raadsman
van de verdachte wegens de duur
van die termijn materieel onmogelijk was inzage te nemen van het
gehele dossier en van de inhoud van
de overtuigingsstukken;
Dat het middel faalt naar recht;

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Messinne, Brussel.
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KAMER -

4 februari 1988

1° JACHT -

VORDERINGEN TOT VERGOEDING VAN KONIJNENSCHADE - HOGER BEROEP- TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN - JACHT - VORDERINGEN
TOT VERGOEDING VAN KONIJNENSCHADE TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS VERMELDING VAN DE PARTIJEN IN DE AANHEF VAN HET VONNIS- DRAAGWIJDTE.

1" en 2" De bij art. 7bis, negende lid,

Jachtwet bepaalde termijn van veertien dagen, te rekenen van de uitspraak van het vonnis, om hager beroep in te stellen inzake vorderingen
tot vergoeding van konijnenschade,
geldt slechts ingeval het vonnis in tegenwoordigheid van partijen of van
hun vertegenwoordiger is uitgesproken
of, bij ontstentenis daarvan, ingeval
hun, overeenkomstig het achtste lid
van voormeld artikel, van het beschikkend gedeelte van het vonnis kennis is
gegeven. (Art. 7 bis Jachtwet 28 feb.
1882.) (1)
3" De vermelding van de partijen in de

a.anhef van het vonnis bedoelt enkel,
tot naleving van art. 780 Ger. W., de
naam, de voornaam en de woonplaats
die de pa.rtijen bij hun verschijning en
hun conclusie hebben opgegeven, a.lsmede de naam van de gevolmachtigden die op de terechtzitting voor hen
zijn opgetreden, kenbaar te maken.
(JANSSEN T. KERKHOFS-CREEMERS)
ARREST

(A.R. nr. 5578)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 april 1986 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Tongeren;
(1) Cass., 5 nov. 1987,
(A.C., 1987-88, nr. 145).

A.R.

nr.

5591
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Over het middel: schending van de artikelen 783, inzonderheid eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 7 bis, inzonderheid negende
en tiende (lees: achtste en negende) lid,
van de Jachtwet van 28 februari 1882,
doordat het aangevochten vonnis beslist dat het vonnis van het Vredegerecht
te Bree van 6 september 1984 op tegenspraak werd uitgesproken, z<idat er geen
aangetekende verzending van het beschikkende gedeelte was vereist om de
beroepstermijn van vijftien dagen te
doen lopen, dat hieruit volgt dat het hoger beroep van (eiser), ingesteld op 15
december 1984, niet ontvankelijk is nu
het te laat werd ingesteld, en het vonnis
deze beslissing laat steunen op de volgende overwegingen : « dat uit het proces-verbaal van 26 juni 1984 opgesteld
door de heer griffier van het Vredegerecht van het kanton Bree blijkt dat (eiser) werd vertegenwoordigd ter zitting
van 26 juli 1984 waarop de zaak werd behandeld en de debatten werden gesloten;
dat evenwel de aanhef van het aangevochten vonnis van 6 september 1984 in
de volgende bewoordingen is gesteld :
" op de openbare terechtzitting van 6
september 1984 in de gerechtszaal van
het Vredegerecht van het kanton Bree
werd door Ons (...) het volgende vonnis
uitgesproken inzake de heer KerkhofsCreemers (...), (verweerder) ter zitting
verschijnende in persoon tegen de heer
Janssen Albert (...) ter zitting vertegenwoordigd door zijn schoonzoon (... ), drager der volmacht (...) ", dat in het aangevochten vonnis verder wordt verduidelijkt dat (verweerder) in persoon verscheen ter zitting van 26 juli 1984 en
(eiser) alsdan bij volmacht vertegenwoordigd (was) door Lambert Paredis;
dat aldus in het vonis zelf een aanduiding werd gegeven betreffende de aanwezige partijen op 26 juli 1984 en op 6
september 1984, zijnde de datum van de
uitspraak; dat de aanhef van het bestreden vonnis dan ook ontegensprekelijk
wijst op de aanwezigheid van (verweerder) en op de vertegenwoordiging van
(eiser) bij de betwiste uitspraak, dat het
vonnis van 6 september 1984 niet in afwezigheid van (eiser) werd uitgesproken,
dat in tegenstelling tot wat (eiser) voorhoudt het geenszins is vereist dat partijen persoonlijk bij de uitspraak aanwezig
zijn, doch hun vertegenwoordiging voldoende is ''•
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
van het Vredegerecht te Bree, dat op 6
september 1984 werd uitgesproken, de
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volgende vermeldingen bevat : « op de
openbare terechtzitting van 6 september
1984 (...) werd (... ) het volgende vonnis
uitgesproken : Inzake : de heer KerkhofsCreemers, Mathieu, (...), (verweerder) ter
zitting verschijnende in persoon; tegen :
de heer Janssen, Albert (...), (eiser) ter
zitting vertegenwoordigd door zijn
schoonzoon Paredis, Lambert (...); (... )
Gehoord partijen in hun middelen en besluiten ter zitting van 26 juli 1984, waarop (verweerder) in persoon verscheen en
(eiser) bij volmacht vertegenwoordigd
(...) »; uit deze bewoordingen aileen kan
worden afgeleid dat verweer op de zitting van 26 juli 1984 aanwezig was en
dat eiser op die zitting was vertegenwoordigd; dat uit deze bewoordingen echter niet kan worden afgeleid dat verweerder en eiser aanwezig of vertegenwoordigd waren bij de uitspraak van het
vonnis op 6 september 1984; het aangevochten vonnis derhalve, door te beslissen dat het eerste vonnis zegt dat partijen aanwezig of vertegenwoordigd waren
zowel op de zitting van 26 juli 1984 als
die van 6 september 191!4, aan dit vonnis
een betekenis geeft dif:' onverenigbaar is
met de inhoud, draag\'·ijdte en zin van
de erin gebruikte bewoordingen en het
aldus de bewijskracht en de wettelijke
bewijswaarde ervan miskent (schending
van de artikeleen 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het zittingsblad van
de terechtzittingen van het Vredegerecht
te Bree van 16 juli en 6 september 1984
en het proces-verbaal van dezelfde terechtzittingen de volgende vermeldingen
dragen : wat het zittingsblad betreft :
voor de zitting van 26 juli 1984: « Namen
van : a) aanleggers, b) raadslieden of gevolmachtigden: (... ) Kerkhofs-Creemers
Mathieu, Meeuwen-Gruitrode, in persoon; namen van : a) verweerders,
b) raadslieden of gevolmachtigden : J anssen Albert, Meeuwen-Gruitrode, volmacht; beslissing: in beraad, (...) », en
voor de zitting van 6 september 1984 :
« namen van a) aanleggers, b) raadslieden of gevolmachtigden : (...) Uitspraak
op heden: Kerkhofs-Creemers, mtr.; namen van: a) verweerder, b) raadslieden
of gevolmachtigden: (...) Uitspraak op
heden : Janssen Albert; beslissing : eindvonnis (...) », en wat het proces-verbaal
betreft: voor de zitting van 26 juli 1984,
« (verweerder) in persoon - (eiser): Paredis Lambert (...), met volmacht (... ).
Zaak in beraad », en voor de zitting van
6 september 1984 : « Eindvonnis >>; uit deze vermeldingen onmiskenbaar blijkt dat
partijen aanwezig of vertegenwoordigd
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waren op de zitting van 26 juli 1984, dat
de zaak in beraad werd genomen en dat
op de zitting van 6 september 1984 het
eindvonnis werd uitgesproken, zonder
dat de partijen ter zitting aanwezig waren; het aangevochten vonnis derhalve,
indien het aldus moet gei:nterpreteerd
dat het beslist dat uit het zittingsblad en
het proces-verbaal van de terechtzitting
van het Vredegerecht te Bree van 6 september 1984 moet worden afgeleid dat
het eerste vonnis is uitgesproken in aanwezigheid van (verweerder) en een gevolmachtigde van (eiser), een betekenis
geeft aan dit zittingsblad en dit procesverbaal die onverenigbaar is met hun inhoud en het aldus de wettelijke bewijswaarde en de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1317,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
derde onderdeel, het zittingsblad een
authentieke akte is waarvan de vorm en
de inhoud zijn geregeld, onder meer in
artikel '783 van het Gerechtelijk Wethoek, zodat de vermeldingen die op dit
zittingsblad voorkomen dezelfde wettelijke bewijswaarde hebben als diegene
opgenomen in het vonnis, nu beide authentieke akten zijn; het aangevochten
vonnis derhalve, indien het aldus moet
worden gei:nterpreteerd dat het beslist
dat de authentieke vaststellingen die op
het eerste vonnis voorkomen, voorrang
hebben op de authentieke vaststellingen
van het zittingsblad van de zitting an 6
september 1984, de wettelijk bewijswaarde verbonden aan het authentiek karakter van dit zittingsblad miskent (schending van de artikelen 783 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);

vierde onderdeel, artikel 7bis van de
Jachtwet van 28 februari 1882, negende
(lees : achtste) lid, bepaalt dat aan de
partijen binnen drie dagen na de uitspraak, bij ter post aangetekende brief,
kennis wordt gegeven van het beschikkend gedeelte van elk vonnis dat niet in
hun tegenwoordigheid is gewezen, en het
tiende (lees: negende) lid van hetzelfde
artikel dat hoger beroep niet meer ontvankelijk is na veertien dagen, te rekenen na de uitspraak van het vonnis; de
termijn van veertien dagen derhalve
slechts van toepassing is indien aan de
voorwaarden van het negende lid werd
voldaan, te weten indien partijen aanwezig waren of kennis kregen van het beschikkende gedeelte per aangetekend
schrijven, bij gebreke waarvan de gewone beroepstermijn van een maand van
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toepassing is; het vonnis, nu uit de voorgaande onderdelen blijkt dat het met
schending van de bewijskracht en de
wettelijke bewijswaarde van het eerste
vonnis, van het zittingsblad en van het
proces-verbaal van de terechtzitting van
het Vredegerecht te Bree van 6 september 1984, beslist dat het vonnis van de
Vrederechter in tegenwoordigheid van eiser werd uitgesproken en dat zijn hoger
beroep, ingesteld op 5 december 1984, te
laat en dus niet ontvankelijk is, zodoende tevens voornoemde bepalingen van de
Jachtwet schendt;
vijfde onderdeel, eiser in zijn regelmatig neergelegde appelconclusie aanvoerde
dat uit het beroepen vonnis enkel blijkt
dat partijen aanwezig waren voor de debatten, doch uit een eenvoudige controle
van het zittingsblad moet worden afgeleid dat op datum van uitspraak van het
vonnis geen der partijen aanwezig was
en de zaak bij de sluiting van de debatten in hera ad werd genomen. zonder dat
partijen in kennis werden gesteld van de
datum waarop het vonnis zou worden
uitgesproken : nu hij niet aanwezig was
bij de uitspraak en het vonnis hem niet
ter kennis werd gebracht, de gemeenrechtelijke termijn van hoger beroep van
toepassing was; het vonnis derhalve,
door te beslissen dat eiser ten onrechte
de stelling voorhoudt dat partijen persoonlijk bij de uitspraak moeten aanwezig zijn en dat hun vertegenwoordiging
niet voldoende is, een betekenis geeft
aan de conclusie van eiser die niet verenigbaar is met de inhoud ervan en met
de erin gebruikte bewoordingen en het
aldus de bewijskracht ervan miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 7 bis, achtste lid, van de J achtwet, wanneer inzake vorderingen tot
vergoeding van konijnenschade het
vonnis van de vrederechter niet in
tegenwoordigheid van partijen is gewezen, aan die partijen, binnen drie
dagen na de uitspraak, bij een ter
post aangetekende brief kennis
moet worden gegeven van het beschikkende gedeelte ervan;
Overwegende dat, krachtens het
negende lid van voormeld artikel,
ingeval het vonnis in tegenwoordigheid van partijen is uitgesproken of,
bij ontstentenis ervan, hun overeen-
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komstig het voorschrift van het
achtste lid van het beschikkende gedeelte van het vonnis kennis is gegeven, hoger beroep niet meer ontvankelijk is na veertien dagen, te
rekenen van de uitspraak van het
vonnis;
Overwegende dat, indien aan die
voorwaarden niet is voldaan, de termijn van hoger beroep, overeenkomstig artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, een maand is, te
rekenen van de betekening van het
vonnis;
Overwegende dat het bestreden
vonnis de afwezigheid van een kennisgeving in de zin van artikel 7bis,
achtste lid, van de J achtwet vaststelt;
Overwegende dat het zittingsblad
van 6 september 1984 en het procesverbaal van de terechtzittingen aileen vermelden dat op die dag het
« eindvonnis » is gewezen; dat daarin niet wordt vastgesteld dat het beroepen vonnis in tegenwoordigheid
van eiser of van zijn gevolmachtigde
is uitgesproken;
Overwegende dat zodanige vaststelling evenmin in het motiverende
of beschikkende gedeelte van het
beroepen vonnis voorkomt; dat het
vonnis, om te beslissen dat de zaak
op tegenspraak werd behandeld en
berecht, in overeenstemming met de
vermeldingen op het zittingsblad
van 26 juli 1984 en op het procesverbaal van de terechtzittingen, zich
ertoe beperkt vast te stellen dat op
de terechtzitting van 26 juli 1984
verweerder « in persoon » verscheen, dat eiser << bij volmacht was
vertegenwoordigd
door
Paredis
Lambert >> en dat partijen alsdan
<< in hun middelen en besluiten »
werden gehoord; dat uit de andere
vermeldingen op het zittingsblad
van 26 juli 1984 en op het procesverbaal van de terechtzittingen
blijkt dat de vrederechter op 26 juli
1984 de zaak in beraad heeft gehouden, zonder de dag voor de uitspraak te bepalen;
Overwegende dat de vermeldingen
in de aanhef van het beroepen von-
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nis uitsluitend tot doel hebben, ter
naleving van het voorschrift van artikel 780 van het Gerechtelijk Wethoek, de naam, de voornaam en de
woonplaats die de partijen op 26 juli
1984 bij hun verschijning en hun
conclusie hebben opgegeven, alsmede de naam van de gevolmachtigde
die op die terechtzitting voor eiser is
opgetreden, kenbaar te maken;
Overwegende dat de appelrechters, door te oordelen « dat de aanhef van het bestreden vonnis dan
ook ontegensprekelijk wijst op de
aanwezigheid van (verweerder) en
op de vertegenwoordiging van (eiser) bij de betwiste uitspraak » en
<< dat het vonnis van 6 september
1984 niet in afwezigheid van (eiser)
werd uitgesproken », van de bewoordingen van het beroepen vonnis een uitlegging geven die ermee
niet verenigbaar is, en de bewijskracht van het vonnis miskennen;
Dat het onderdeel 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 Hasselt, zitting houdende in
hoger beroep.
4 februari 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Nelissen Grade en Bayart.

GEN GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT
ART. 1624, 2°, GER.W. - DRAAGWIJDTE.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP
ONROEREND GOED - BESL!SSINGEN WAARTEGEN GEEN HOGER BEROEP OPENSTAAT ART. 1624, 2°, GER.W. - DRAAGWIJDTE.

1o en 2" De in art. 1624, :t', Ger. W: bepaalde uitsluiting van hager beroep vindt
enkel toepassing in de rechtspleging
van uitvoerend beslag op onroerend
goed (1) (2).
(RODE KRUIS VAN BELGIE, ZURICH N.V.,
BILLO T. VERBRUGGEN)
ARREST

(A.R. nr. 5639)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 april 1986 door de
beslagrechter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en
hieruit afgeleid dat bet vonnis vatbaar
was voor boger beroep en derhalve niet
voor voorziening in cassatie :

Overwegende dat naar luid van
artikel 616 van het Gerechtelijk
Wetboek tegen ieder vonnis hoger
beroep kan worden ingesteld, tenzij
de wet anders bepaalt;
Overwegende dat weliswaar artikel 1624 van dit wetboek voorschrijft dat << hoger beroep niet kan
worden ingesteld tegen: ( ... ) 2° vonnissen of beschikkingen, voor zover
zij uitspraak doen over zwarigheden
omtrent de tenuitvoerlegging »;
Dat echter artikel 1624 voorkomt
in hoofdstuk VI, Uitvoerend beslag
(1) Art. 1624 Ger.W. vindt zijn oOI·sprong in
de wet van 15 aug. 1854 waarvan het art. 69
werd overgenomen. Die bepaling kwam in de
wet van 1854 voor in hoofdstuk III, gewijd aan
de tussengeschillen bij de vervolging van inbeslagneming van onroerende goederen.

Nr. 337
1•

Nr. 337

KAMER -

1° BESLAG -

4 februari 1988

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - BESLISSINGEN WAARTF:·

(2) Cfr. E. GUTT en A.M. STRANARD, « Examen de Jurisprudence concernant le droit judiciaire prive », R.C.J.B., 1974, 697, nr. 153;
R.P.D.B., Cpl. VI, Appel en matiere civile, sociale et commerciale, nr. 24; A. LEPAIGE,
Recbtsmiddelen, 51, nr. 573.

op onroerend goed, van titel III, in
deel V;
Dat het artikel in zijn eerste lid
uitdrukkelijk handelt over << uitvoerend beslag op onroerend goed » en
het laatste lid verband houdt met
artikel 1623, nu beide handelen over
« zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging »;
Dat wat voorafgaat aantoont dat
de bedoelde afwijking van de regel
van de mogelijkheid hoger beroep in
te stellen enkel toepassing vindt in
een uitvoerend beslag op onroerend
goed;
Overwegende dat het bestreden
vonnis niet gewezen werd in een
zaak van uitvoerend beslag op onroerend goed en voor het hoger beroep vatbaar is; dat geen voorziening in cassatie tegen zulk vonnis
openstaat;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
4 februari 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Dassesse en
Biitzler.

GE - BEROEPEN BESLISSING NIETIG - BESLISSING IN HOGER BEROEP GEGROND OP EIGEN REDENEN - GEVOLG.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN- NIETIGHEID VAN DE BERGEPEN BESLISSING - BESLISSING IN HOGER
BEROEP GEGROND OP EIGEN REDENEN - GEVOLG.

1o Het afgevaardigd lid van de nationale
raad van de Orde van Geneesheren
dat, overeenkomstig art. 12, § 3, van
het K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, de terechtzittingen van de raad van beroep
bijwoont, maakt geen dee] uit van die
raad van beroep.
2° en 3° Oak al zou de beroepen tuchtrechtelijke beslissing nietig zijn doordat zij werd gewezen door een rechtscollege dat, wegens zijn samenstelling,
niet voldeed aan de vereisten van het
algemeen rechtsbeginsel betreffende
de onpartijdigheid van de rechter, dan
nag is daarom niet nietig de beslissing
van het rechtscollege in hager beroep,
die, hoewel zij de beroepen beslissing
niet nietig verklaart, ze evenmin bevestigt, geen enkele reden ervan overneemt en evenmin naar die reden verwijst (1).
(V ... H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. nr. 5955)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 mei 1987 in hager beroep gewezen door de raad
van beroep van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als
voertaal;
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1° GENEESKUNDE -

ORDEN ORDE VAN
GENEESHEREN
TUCHTPROCEDURE
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BEROEP
- AFGEVAARDIGD LID VAN DE NATIONALE
RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN.

2° GENEESKUNDE -

ORDEN ORDE
VAN GENEESHEREN- TUCHT- TUCHTRAAD
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLE-

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 780, 1°, en 782 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de raad van beroep die de bestreden beslissing in hoger beroep heeft
gewezen, samengesteld was bij het ho(1) Cass., 19 sept. 1986, A.R. nr. 5217
(A.C., 1986-87, nr. 36); 27 feb. 1987. A.R.
nr. 5216 (ibid., 1986-87, nr. 386). Vgl. evenwel
Cass., 22 mei 1985, A.R. nr. 7145 (ibid., 1984-85,
nr. 575), en 16 old. 1986, A.R. nr. 7609
(ibid., 1986-87, nr. 96).
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ren van de zaak, op maandag 2 maart
1987, onder meer door aile magistraten
en gewone !eden van de raad van beroep
vermeld op de bestreden beslissing van
de raad van beroep van de Orde van Geneesheren, die tevens ondertekenden,
maar daarenboven nag door professor
dr. G. Verdonk van de Rijksuniversiteit
Gent, wonende te 9000 Gent, P. de Smet
de Naeyerplein 16, die niet vermeld staat
onder de aanwezigen noch ondertekende,
terwijl artikel 780, lo, van het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft: << het vonnis
bevat, op straffe van nietigheid, behalve
de gronden en het beschikkende gedeelte: 1° de vermelding van de rechter of de
rechtbank die het heeft gewezen, de namen van de rechters die over de zaak
hebben geoordeeld, van de magistraat
van het openbaar ministerie die zijn advies heeft gegeven en van de griffier die
bij de uitspraak tegenwoordig is geweest >>; welk artikel uitdrukkelijk de
nietigheid van de beslissing voorziet, zodat de bestreden beslissing nietig is bij
gebrek aan vermelding van de aanwezigheid van professor dr. G. Verdonk en
aan zijn ondertekening; en artikel 782
van het Gerechtelijk Wetboek: « het vonnis wordt ondertekend door de rechters
die het hebben uitgesproken, en door de
griffier "• zodat oak om die reden de bestreden beslissing dient te worden vernietigd:

Overwegende dat uit artikel 12,
§§ 1 en 3, van het koninklijk besluit

nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren
blijkt dat het afgevaardigd lid van
de nationale raad geen deel uitmaakt van de raad van beroep,
maar de terechtzitting bijwoont;
Overwegende dat, nu dat afgevaardigd lid niet heeft geoordeeld
over de zaak en de beslissing niet
heeft uitgesproken, zijn naam niet
in de beslissing moet voorkomen en
hij de beslissing niet hoefde te ondertekenen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter,
doordat de raad van beroep de beslissing van de provinciale raad van verweerster van Oost-Vlaanderen van 21
mei 1986 - waarbij eiser werd bevolen
zijn medische activiteiten te beperken
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tot een plaats, onverminderd zijn militaire verplichtingen - bevestigt, na onder
meer te hebben geoordeeld : « Overwegende dat de beslissing waartegen hager
beroep niet door nietigheid is aangetast;
dat de aanwezigheid van de magistraatassessor bij de onderzoekscommissie en
bij het nemen van de beslissing tot geen
nietigheid kan leiden daar hij niet stemgerechtigd is; dat het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van
de rechter niet geschonden werd "•

terwijl de regel volgens welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn, een algemeen rechtsbeginsel is dat
op aile rechtscolleges, en met name op
de provinciale raden van verweerster
van toepassing is; het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter onpartijdig moet zijn met name wordt miskend wanneer de beslissing mede wordt
bei:nvloed door een rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat hij niet
de waarborgen van onpartijdigheid biedt
waarop de justitiabele recht heeft; zulks
het geval is wanneer een of meer !eden,
die hebben deelgenomen aan de beslissing van de provinciale raad van verweerster waarbij ten aanzien van een geneesheer een individuele maatregel is
genomen met betrekking tot de wijze
van uitoefening van zijn beroep, of wanneer deze beslissing genomen werd na
raadpleging van de magistraat-assessor,
voor de beslissing om die geneesheer
voor de raad te doen verschijnen, en deze magistraat-assessor de zaak mede
heeft onderzocht; ten deze uit de gedingstukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat, nadat de raad
had beslist dat eiser door het bureau zou
worden gehoord, eiser een verklaring aflegde en het bureau dat onder meer was
samengesteld met als magistraat-assessor de heer Farrier, raadsheer bij het
Hof van Beroep te Gent, die tevens heeft
deelgenomen aan de beraadslaging van
de provinciale raad van verweerster, van
Oost-Vlaanderen van 21 mei 1986, waarbij aan eiser werd bevolen zijn medische
activiteiten te beperken tot een plaats,
zijn keuze uiterlijk binnen de zes maanden nadat deze beslissing definitief zal
geworden zijn, bekend te maken; zodat
laatstvermelde beslissing nietig is, omdat
ze is gewezen door een tuchtrechtelijk
college dat, wegens zijn samenstelling,
niet voldeed aan het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van
de rechter en de aangevochten beslissing, nu ze de beroepen beslissing niet
nietig heeft verklaard, zelf oak nietig is
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(miskenning van het in het middel aangeduide algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat de raad van beroep weliswaar beslist dat de beroepen beslissing van de provinciale
raad « niet door nietigheid is aangetast » en die beslissing bevestigt,
maar tach een volledig eigen motivering uitbouwt zonder de redenen
van de beroepen beslissing over te
nemen of ernaar te verwijzen; dat
de raad van beroep de beweerde
nietigheid van de beroepen beslissing niet overneemt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing oordeelt dat de verzorging die door een geneesheer moet worden verschaft aan zijn
patienten vereist dat deze geneesheer er
continu mee bezig is; dat deze continu1teit onverenigbaar is met de spreiding
van de activiteiten zoals dokter Van
Hoofstat deze opvat, verspreid over drie
plaatsen; dat dokter van Hoofstat als legerdokter regelmatig bijzondere verplichtingen dient te vervullen die het hem onmogelijk maken alsdan de continu1teit
van de verzorging van zijn patienten te
verzekeren; de bestreden beslissing overweegt dat, wanneer het Ieger zelf aan
haar geneesheren vraagt naast de legerpraktijk ook een prive-praktijk te onderhouden, zulks niet wegneemt dat een
psychiatrisch-neurologische
praktijk,
over drie plaatsen verspreid, de continu1teit van de verzorging niet kan waarborgen,
terwijl deze overwegingen in tegenspraak zijn met de conclusie genomen
voor eiser, welke conclusie gestaafd was
door stukken, waarin eiser naar voor
bracht : « is het de gewone dringendheid,
dan blijkt uit het attest van generaal-majoor Leroy van 20 maart 1986 dat concluant steeds de toelating heeft om het Militair Hospitaal te verlaten indien er zich
een geval van hoogdringendheid in zijn
private medische praktijk voordoet of indien hij zich dringend naar Mater Dei te
Sleidinge moet begeven ••; dit een verantwoorde beschikbaarheid van eiser voor
zijn patienten betekent; de overweging
van de raad van beroep : « dat dokter
Van Hoofstat als legerdokter regelmatig
bijzondere verplichtigen dient te vervulen die het hem onmogelijk maken als-
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dan de continu1teit van de verzorging
van zijn patienten te verzekeren , met
de stukken neergelegd en het attest uitgaande van de militaire overheid zelf in
tegenspraak is, zonder dat deze tegenspraak wordt gemotiveerd; waardoor het
in het middel ingeroepen artikel van de
Grondwet is geschonden; eiser daarenboven attesten voorlegde van dokter Van
der Straeten van 11 februari 1987 en van
dokter Eric Cardon van 13 februari 1987,
waaruit deze verantwoorde beschikbaarheid van eiser ten aanzien van zijn
prive-patienten moest blijken en bewezen werd, met welke attesten de raad
van beroep geen rekening hield; zodat de
raad van beroep niet vermocht te oordelen dat de militaire verplichtingen van
eiser de continu1teit van de verzorging
van de prive-patienten in de weg stonden
zonder dit verder te motiveren (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat de raad van beroep oordeelt dat eiser << als legerdokter regelmatig bijzondere verpichtingen dient te vervullen die het
hem onmogelijk maken alsdan de
continulteit van de verzorging van
zijn paW\nten te verzekeren; (...) dat
er wel hoogdringende gevallen zijn
waar de psychiater onmiddellijk
moet kunnen tussenkomen en beschikbaar zijn; dat de toelating van
de legeroverheid om in geval van
hoogdringendheid het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek te
verlaten, geen voldoende waarbor-gen biedt, vooral bij uitbreiding door
(eiser) van zijn praktijk »;
Overwegende dat de raad van beroep aldus aanduidt waarom hij in
feite, en derhalve onaantastbaar,
oordeelt dat de voormelde toelating
van de legeroverheid niet afdoende
is;
Dat het middel feitelijke grandslag mist.
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 februari 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal
Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert en Biitzler.
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Nr. 339
1•

Nr. 339

(L... T. PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE GENT)
KAMER -

4 februari 1988

ARREST

(A.R. nr. 5978)
1° VORDERING IN RECHTE-

BURGERLUKE ZAKEN - EXCEPI'!E VAN NIETIGHEID
VAN EEN PROCESHANDELING - DEKKING
VAN DE NIETIGHEID - VOORWAARDEN.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 4 juni 1987 door
de tuchtraad van beroep van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent gewezen;

2° BEWIJS- TUCHTZAKEN- TUCHTPROCEDURE VOOR DE RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP - GETUIGENVERHOOR - VORM.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN - BEWIJS - TUCHTPROCEDURE VOOR DE RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP - GETUIGENVERHOOR - VORM.

4° ADVOCAAT -

TUCHT - TUCHTPROCEDURE VOOR DE TUCHTRAAD VAN BEROEP
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN - GETUIGENVERHOOR - VORM.

1° Wanneer een vonnis op tegenspraak
over de grond van de zaak is gewezen
zonder dat de nietigheid van een proceshandeling door een partij is voorgedragen of door de rechter ambtshalve
is uitgesproken, is de nietigheid van
die handeling gedekt door het vonnis
of doordat zij niet v66r enig ander
middel werd opgeworpen, naargelang
het om een nietigheid als bepaald in
art. 862 Ger. W. of om een andere nietigheid gaat (1).
2°, 3° en 4° Art. 939 Ger. W., dat de vorm

voorschrijft waarin het getuigenis in
het proces-verbaal is opgenomen, is
toepasselijk in de procedure voor de
tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten. (Impliciete oplossing.) (2)
(1) Cass., 13 dec. 1972 (A.C., 1973, 376); 28
sept. 1984, A.R. nr. 4244 (ibid., 1984-85, nr. 75).
(2) Cfr. J.E. KRINGs, De toepassing van de
regels van het Gerechtelijk Wetboek op de
rechtsplegingen in strafzaken, tuchtzaken, tiscafe zaken e.a., Actuele problemen van gerechtelijk privaatmcht, 1976, Acco, Leuven; J. VAN
CoMPERNOLLE, « L'evolution de Ia fonction de
juger dans les ordres professionnels >>, in
Fonction de juger et pouvoir judiciaire, Publication des Facultes universitaires Saint-Louis,
Bruxelles, 1983, biz. 391 e.v.

Over het tweede middel, letterlijk gesteld als volgt : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 939, 948, 949,
950, 951 en 961 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de bestreden beslissing van de
tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten te Gent van 4 juni 1987 een
beslissing heeft genomen gesteund op
het getuigenverhoor gehouden op 10
maart 1987, van klager Hugo Doyen. Dat
de beslissing van de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten te Gent
om eiser schuldig te bevinden aan de
tenlastelegging nr. 7, zoals geformuleerd
in de tenlastelegging van 6 november
1986, steunt op het getuigenverhoor,
terwijl het getuigenverhoor nietig is
daar het niet in het proces-verbaal opgenomen is in de vorm voorgeschreven bij
artikel 939 (artikel 961, 4", van het Gerechtelijk Wetboek). Het afgenomen is
met miskenning van de rechten van verdediging (artikel 961, 3", van het Gerechtelijk Wetboek). Dat de nietigheid van
het getuigenverhoor impliceert dat de bestreden beslissing niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van
de Grondwet). Dat aan eiser geen eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal werd gezonden, bij gebrek
aan proces-verbaal. Dat hierdoor eens te
meer de rechten van de verdediging werden geschonden (artikel 961, 3", van het
Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat artikel 961 van
het Gerechtelijk Wetboek het getuigenis nietig verklaart, « 3" dat afgenomen is met miskenning van de
rechten van verdediging; 4° dat niet
in het proces-verbaal opgenomen is
in de vorm voorgeschreven bij artikel 939 >>;
Overwegende dat, met toepassing
van artikel 864, tweede lid, de nietigheid gedekt is, indien zij niet
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wordt tegengeworpen v66r enig ander middel;
Overwegende dat het onderwerpelijk getuigenverhoor op 10 maart
1987 doorging en eiser op 7 april
1987 zijn conclusie neerlegde waarin
hij onder meer het getuigenverhoor
besprak zonder echter van de nietigheid op grond van artikel 961 te gewagen; dat die nietigheid derhalve
gedekt is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 februari 1988 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert.
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KAMER -

8 februari 1988

CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL
DAT HET HOF NOOPT TOT TOETSING VAN FEITELIJKE GEGEVENS.

Het middel volgens hetwelk het arbeidshoi niet wettig heeit kunnen beslissen
dat de in het arrest vastgestelde ieiten
geen dl'ingende reden in de zin van
art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet
opleveren (1), is niet ontvankelijk,
wanneer het Hoi oordeelt dat het middel noopt tot een onderzoek van ieiten
waartoe het Hoi niet bevoegd is (2).
(1) Zie omtrent het begrip « dringende reden » de conclusie van het openbaar ministerie bij dit arrest.
(2) Zie Cass., 17 nov. 1986, A.R. nr. 7549
(A. C., 1986-87, nr. 167).

701

(TIERCE hi\.DBROKE N.V. T. MAHY)

Advocaat-generaal Lenaerts heeit in
substantie gezegd:
1. Eiseres heeft verweerster wegens
dringende reden ontslagen, omdat een
tekort was vastgsteld in de kas van het
agentschap waarvan zij de leiding had.
Het arbeidshof oordeelt dat het kastekort geen dringende reden is, nu verweerster geen strafbaar feit heeft gepleegd en geen << niet-strafbare fout >>
heeft begaan.
Eiseres voert aan dat het kastekort
<< in se het bewijs vormt van een nietstrafbare (fout) of wanprestatie bij de
uitvoering van de overeenkomst » en het
arbeidshof derhalve << bovenop het bewezen kastekort » niet << nogmaals het bewijs van een niet-strafbare fout » mag eisen.
2. De voorziening stelt aldus de vraag
aan de orde of het voor het bestaan van
een dringende reden onontbeerlijk is dat
de partij tegen wie deze wordt aangevoerd, een fout heeft begaan.
Men is geneigd deze vraag zonder
meer bevestigend te beantwoorden, nu
artikel 35, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet de dringende reden
omschrijft als een << ernstige tekortkoming ''• in de Franse tekst << faute grave , genoemd.
Wanneer men er de wetsgeschiedenis
op naleest, is het evenwel niet zo zeker
dat de wet van 3 juli 1978 door het gebruik van de woorden << tekortkoming »
en « faute , de betekenis die het begrip
<< dringende reden , voorheen had, heeft
willen beperken.
3. Ontslag wegens dringende reden is
in de arbeidsovereenkomstenwetgeving
ingevoerd door de wet van 10 maart
1900.
Deze wet gaf geen omschrijving van
de dringende reden, maar gaf een opsomming van redenen die de werkgever
en de werkman respectievelijk konden
aanvoeren om de arbeidsovereenkomst
op staande voet te beeindigen. Onderstreept werd dat de opsomming exemplatief was : << l'Emumeration des principales
causes de rupture » zegt de memorie van
toelicht << servira de guide au juge pour
apprecier la validite des motifs de conge
immediat non expressement prevus » (3).
(3) Kamer, 1986-87, Gedr. St., nr. 26, biz. 83.
Zie ook het verslag van de centrale afdeling
van de Kamer, 1897-1898, Gedr. St., nr. 76,
biz. 214.
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In de Senaat legde de verslaggever de
nadruk op de ruime beoordelingsbevoegdheid van de rechter : de wet stelt
(( des regles generales, et il faut laisser
au juge le soin de les interpreter, en tenant compte, pour les cas particuliers
auxquels on veut les appliquer, des circonstances dans lesquelles ils se sont
produits et qu'il est impossible de prevoir » (4).
De memorie van toelicht verwees in
verband met de betrokken regeling ook
naar artikel 1184 B.W. (5). Het verslag
van de centrale afdeling van de Kamer
waarschuwde er evenwel voor dat de gevallen van beeindiging wegens dringende
reden niet aileen die zijn welke tot toepassing van artikel 1184 kunnen leiden.
Terwijl dit artikel aileen de niet-uitvoering van de contractuele verplichtingen
betreft, kan de arbeidsovereenkomst op
staande voet worden beeindigd « pour
des causes ne tenant pas a !'inexecution
de ce qui constitue, pour la partie a laqueile !'autre signifiera sa volonte de
rompre immediatement, !'objet propre et
direct de ses obligations. Ainsi il est des
cas ou la continuation du contrat serait
moralement impossible ou dangereuse et
ou il y a lieu d'en autoriser la rupture
sans retard » (6).
De centrale afdeling noemde ook als
dringende reden de onmogelijkheid om
de bedongen arbeid te verrichten, soms
zelfs « lorsqu'ils se trouvera, pour des
causes qu'il n'aura pu empecher, hors
d'etat de travailler » (7).
In de opsomming die artikel 21 van de
wet van 10 maart 1900 geeft van de redenen welke de werkman het recht verlenen om de overeenkomst onmiddellijk te
beeindigen, vinden wij o.m. de volgende
gevallen:
- « wanneer de zedelijkheid van de
werkman in gevaar gebracht wordt gedurende de loop der overeenkomst »;
« wanneer, gedurende de loop der
verbintenis, de veiligheid of de gezondheid van de werkman blootgesteld zijn
aan gevaren die deze niet kon voorzien
(4) Senaat, 1899-1900, Hand., 2 maart 1900,
biz. 247.
(5) Kamer,
biz. 83.

1896-1897,

Gedr.

St.,

nr.

26,

(6) Kamer,
biz. 214.

1897-1898,

Gedr.

St.,

nr.

76,

(7) Ibid., biz. 215.
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op het ogenblik van het sluiten der overeenkomst » (8).
Van enige fout van de werkgever is
hierbij geen sprake; zelfs is niet vereist
dat hij door enige handeling, gedraging
of verzuim het gevaar voor de zedelijkheid, de gezondheid of de veiligheid mede veroorzaakt heeft.
4. De Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden van 7 augustus 1922 bevatte
geen opsomming van dringende redenen.
De tekst van de kamercommissie
sprak van << zo zwaarwichtige redenen
dat de partij, die daaraan een eind rnaken wil, niet zou kunnen gedwongen
worden, zelfs tijdelijk, in betrekking te
blijven met de andere partij , (9). Deze
omschrijving werd daarna zonder nadere
toelichting gewijzigd in de uiteindelijk
goedgekeurde bepaling van artikel 14,
dat nog enkel gewag maakte van
<< zwaarwichtige redenen, waarover de
rechter uitspraak doet » (10).
5. De wet van 21 november 1969 verving in de Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden van 10 maart 1900 de opsommingen door de voornoemde algemene
bepaling van de Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden ter wille van de eenvormigheid tussen beide wetten.
Deze wijziging werd voorgesteld door
de werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad. Zij wezen erop dat de
rechtbanken zich nooit door de opsomming gebonden achtten (11). Daarenboven stelden zij voor in de memorie van
toelichting melding te maken << van de
beginselen van de rechtspraak volgens
welke de dringende reden de ernstige tekortkoming is aan de contractuele verplichtingen " die van aard is de contractuele verhoudingen tussen partijen geheel en onmiddellijk onmogelijk te rnaken" (Cass., 11 okt. 1962, Pas., 1963, I,
185; in dezelfde zin : W.R. Brussel (B), 22
maart 1962 - T.S.R., 1962, blz. 282) »
(12).
In afwachting dat de rechtspraak hierna uitvoeriger wordt besproken, moge nu
reeds worden opgemerkt dat de Natio(8) Belgisch Staatsblad, 14 maart 1900,
biz. 1092.
(9) Kamer, 1920-21, Gedr. St., nr. 283.
(10) Ibid., nr. 403, biz. 1211.
(11) Advies nr. 299 van 20 februari 1969, Verslag van de secretaris over de activiteit van de
Raad 1968-1969, biz. 158.
(12) Ibid., biz. 159.
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nale Arbeidsraad uitgaat van een verkeerde interpretatie van het aangehaalde
arrest van het Hof.
Dezelfde vergissing beging ook het senaatsverslag dat, onder verwijzing naar
hetzelfde arrest van 11 oktober 1962,
maar met een andere vindplaats, verklaarde: << Volgens de rechtspraak van
het Hof van Cassatie is een ernstige fout
ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging die welke van die aard is
dat zij de contractuele betrekkingen tussen partijen volkomen en onmiddellijk
onmogelijk maakt (Cass., 11 okt. 1962,
T.S.R., biz. 300) >> (13). Het verslag herhaalde bovendien dat de opsomming
werd weggelaten, omdat zij de rechtbanken niet bindt (14).
Dat zegde ook het verslag van de kamercommissie die het voorstel van de
Nationale Arbeidsraad in het wetsontwerp heeft opgenomen (15).
Op de vraag van een kamerlid wat onder << dringende reden >> moet worden
verstaan, antwoordde het verslag eveneens dat het hier << volgens de rechtspraak gaat om " de ernstige tekortkoming aan de contractuele verplichtingen
die van aard is de contractuele verhoudingen tussen partijen geheel en onmiddellijk onmogelijk te maken" >> (16). Vervolgens stipte het aan dat de minister de
definitie van het Benelux SociaalrechteJijk Woordenboek citeerde (17). En dit
woordenboek omschrijft de dringende reden niet als een fout of tekortkoming,
maar als een « omstandigheid of voorval
op grond waarvan het voortduren van de
dienstbetrekking voor een bij een arbeidsovereenkomst betrokken partij zo
bezwaarlijk is, dat deze dienstbetrekking
onder onverwijlde mededeling van de reden zonder opzegging kan worden bei:Hndigd >>.
6. De thans geldende Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli. 1978 herneemt in
het eerste lid van artikel 35 de bepaling
van de vorige wetten dat de dringende
reden << aan het oordeel van de rechter
wordt overgelaten >>. Het tweede lid
voegt eraan toe : << Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwer(13) Senaat, 1969-1970, Gedr. St., nr. 12,
biz. 11.
{14) Ibid., biz. 12.
{15) Kamer, 1968-1969, Gedr St., nr. 27017,
biz. 34.
(16) en (17) Ibid., biz. 35.
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king tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt >>.
Deze toevoeging werd door de senaatscommissie aangenomen op voorstel van
de regering, die daarmee inging op het
advies van de Nationale Arbeidsraad.
Deze oordeelde unaniem, aldus het verslag, << dat het om redenen van rechtszekerheid aangewezen is, uitgaande van
hetgeen verworven is in de heersende
rechtspraak, een definitie van het begrip
dringende reden in de wet zelf op te nemen >> (18). En de Raad voegde er nog
aan toe : << Deze definitie dient opgevat te
worden als een leidraad voor degenen
die de wet interpreteren en soepel te zijn
ten einde niet te raken aan de appreciatiebevoegdheid van de rechtbanken >>
(19).
7. De wetsgeschiedenis toont duidelijk
aan dat de wetgever een begripsomschrijving van de dringende reden in
de wet niet heeft opgenomen om de beoordelingsbevoegdheid van de rechtbanken te beknotten of om enige beperking
te stellen aan de ruime betekenis die hij
zelf van meetaf aan het begrip heeft gegeven.
Hoewel tijdens de voorbereiding van
de wetten van 21 november 1969 en 3 juli 1978 sprake is geweest van tekortkoming aan contractuele verplichtingen,
heeft de wetgever nooit bedoeld tekortkomingen aan andere dan contractuele
verplichtingen uit te sluiten.
Evenmin omschrijft de wet de dringende reden als << tekortkoming - faute >>,
om terug te komen op de oorspronkelijke opvatting, tot uitdrukking gebracht
in de wet van 10 maart 1900 en tevens
verwoord in de definitie van het Sociaalrechtelijk Woordenboek, volgens welke
de dringende reden ook het gevolg kan
zijn van een toestand of omstandigheid
die niet te wijten is aan een gedraging,
handeling of verzuim van de betrokken
partij.
8. Volledigheidshalve moge hierbij
worden opgemerkt dat de Nederlandse
wetgever enkele jaren na de wet van
1900 precies dezelfde opvatting huldigde
toen hij door de wet van 13 juli 1907 de
arbeidsovereenkomstenwetgeving in het
Burgerlijk Wetboek opnam.
(18) Senaat, 1977-1978, Gedr. St., nr. 258/2,
biz. 89.
(19) Advies nr. 511, van 29 jan. 1976, Verslag
van de secretaris over de activiteit van de
Raad, 1976-1977, biz. 183
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Volgens artikel 1639p van dit wetboek
zijn dringende redenen voor de werkgever « daden, eigenschappen of gedragingen van de arbeider "· Voor de arbeider
zijn dringende redenen, luidens artikel
1639q, « zodanige omstandigheden, die
ten gevolge hebben dat van de arbeider
redelijkerwijze niet kan gevergd worden
de dienstbetrekking te laten voortduren "· En zodanige omstandigheden kunnen, volgens het tweede lid van dit artikel, o.m. bestaan « wanneer de voortduring der dienstbetrekking voor de arbeider zoude verbonden zijn met ernstige
gevaren voor leven, gezondheid, zedelijkheid of goede naam, welke niet blijkbaar
waren ten tijde van het sluiten der overeenkomst , (9°), alsook « wanneer de arbeider door ziekte of andere oorzaken
zonder zijn toedoen buiten staat geraakt
de bedongen arbeid te verrichten , (10").
Kamphuizen (20) merkt, onder verwijzing naar rechtspraak van de Hoge
Raad, daarbij op dat een dringende reden kan aanwezig zijn zonder dat er
sprake is van wanprestatie van de betrokkene (21), schuld of opzet derhalve
niet vereist zijn (22) en in bijzondere gevallen de dringende reden zelfs kan ontstaan zijn door de wanprestatie van degene die er zich op beroept (23). En
Molenaar onderstreept « dat de in de artikelen 1639p en q genoemde redenen
niet steeds tevens wanprestatie opleveren of met wanprestatie gepaard gaan ,
(24).

9. De wetsgeschiedenis wekt ook de indruk dat de definitie van de dringende
reden volgens welke deze bestaat uit een
tekortkoming of fout, is ontleend aan de
rechspraak. Dit is echter niet het geval.
Zowel de Nationale Arbeidsraad als de
senaatscommissie verwij:,;en naar het arrest van 11 oktober 1962. In dit arrest
geeft het Hof geen definitie van de dringende reden, maar beantwoordt het een
middel dat aileen schending van artikel
97 van de Grondwet en miskenning van
bewijskracht aanvoert. In dat verband
vermeldt het Hof de feiten waarop de
(20) Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht,
Bijzondere Ovemenkomsten, Dee! III, Opdracht, Arbeidsovereenkomst, Aanneming van
werk, 1983, biz. 232.
(21) H.R., 10 dec. 1915, N.J., 1916, biz. 246.
(22) H.R., 6 april 1923, N.J., 1923, biz. 727.
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werkrechtersraad steunt « pour decider
que le premier motif ... n'etait pas de nature a rendre les relations contractuelles
entre parties totalement et immediatement impossibles >> (25). Daarmee neemt
het Hof deze definitie helemaal niet voor
zijn rekening. In de geciteerde considerans is overigens hoegenaamd geen sprake van tekortkoming of « faute >>. Wanneer de Nationale Arbeidsraad de zogenaamde begripsomschrijving van het
Hof aanhaalt, laat hij het citaat trouwens aanvangen na de woorden « ernstige tekortkoming aan de contractuele verplichtingen >> (26). De raad was er zich
dus kennelijk wel van bewust dat dit element van de. definitie niet van het Hof
kwam.
·
De beweerde omschrijving vond overigens evenmin steun in andere arresten
dan dit van 11 oktober 1962. Want alvorens een definitie in de wet van 3 juli
1978 werd opgenomen, liet het Hof de
beoordeling van de dringende reden volledig aan de feitenrechter over (27).
De Nationale Arbeidsraad verwijst ook
naar een beslissing van 22 maart 1962
van de Werkrechtersraad te Brussel, met
vindplaats naar het Tijdschrift voor Sociaal Recht (28). Aldaar wordt echter een
samenvatting van de uitspraak gepubliceerd, die luidt : « Le motif grave et celui
qui rend totalement et immediatement
impossibles les relations entre parties
meme pendant la duree du preavis )) (29).
Ook hier is dus geen sprake van « faute >> of tekortkoming.
Wanneer de wetgever zich op de rechtspraak heeft beroepen om zijn begripsomschrijving te verklaren, is dat aileen
verantwoord in zoverre hij voor het bestaan van de dringende reden het voortduren van de diem;tbetrekking onmogelijk acht. Dat het noodzakelijk moet
gaan om een fout, vindt in die rechtspraak geen steun, en zeker niet in die
van het Hof.
10. Weliswaar noemen enkele latere
arresten van het Hof de dringende reden
(25) Bull. en Pas., 1963, I, 185.
(26) Zie hiervoor nr. 5.
(27) Zie o.m. Cass., 11 feb. 1937 (Bull. en
Pas., 1937, I, 50); 24 feb. 1961 (ibid., 1961, I,
688); 2 april en 20 juli 1965 (ibid., 1965, I, 827
en 975); 29 jan. 1975 (A.C., 1975, 616); 17 nov.
1976 (A. C., 1977, 305) en 5 maart 1979
(A.C., 1978-79, 789).

(23) H.R., 20 maart 1941, N.J., 1941, nr 542.

(28) Zie nr. 5.

(24) Arbeidsrecht, tweede dee!, A, biz. 178

(29) T.S.R.,1962, 282.

wel een fout (30). Maar dat is dan kennelijk aileen door overneming van de bewoordingen die in de Franse versie van
de wet van 3 juli 1978 worden gebruikt,
zonder daardoor de nadruk erop te willen leggen dat de fout een wezenlijk bestanddeel van de dringende reden is.
Het arrest van 14 december 1981 oordeelt dat een dringende reden « in de regel een fout is, toe te schrijven aan de
werkgever of aan de werknemer zelf of,
als de werkgever een rechtspersoon is,
te wijten is aan een orgaan ervan; dat de
dringende reden evenwel kan bestaan in
een fout van een derde die op verzoek
van de wetgever optreedt ,, (31). Strekking van dit arrest is beslist niet te onderstrepen dat de fout een essentieel element van de dringende reden is, zo niet
zou het niet zeggen dat de dringende reden in de regel een fout is; bedoeling ervan is aileen te beslissen dat de dringende reden ook het gevolg kan zijn van de
gedraging van een aangestelde van de
werkgever.
Een arrest van 9 maart 1987 oordeelt
dat artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet « niet vereist dat de ernstige
tekortkoming een contractuele tekortkoming is of dat de werkgever nadeel heeft
geleden; dat het voldoende is dat het gedrag van de werknemer een zodanig ernstige tekortkoming is dat ze de voortzetting van de professionele betrekkingen
onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt , (32). Dit in het Frans gewezen
arrest spreekt telkens van « faute » waar
in de Nederlandse vertaling « tekortkoming , staat. Het onderzoekt aileen de
aard van de als dringende reden aangevoerde fout, maar beslist niet dat voor
het bestaan van een dringende reden
een fout in elk geval onontbeerlijk is.
Niet aileen heeft de wetgever ten onrechte gemeend dat het Hof de fout als
een essentieel element van de dringende
reden aanmerkt. Ook de latere rechtspraak laat die vraag vooralsnog onbeantwoord.
11. Is de fout niet essentieel, in de
praktijk zal de dringende reden niettemin bijna altijd bestaan in een fout,
vooral omdat in dit verband een zeer ruime betekenis aan het begrip « fout » kan
worden gegeven.
(30) Zie
bijv.
Cass.,
(A.C., 1980-81, nr. 274).
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12

jan.

1981

(31) A.C., 1981-82, 245.
(32) A.R. nr. 7769, A.C., 1986-87, nr. 407
(tweede zaak).

Hieronder valt niet aileen de onrechtmatige daad of schuldige nalatigheid die
aan de delictuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid ten grondslag ligt. Ook de
contractuele fout komt in aanmerking,
en zelfs in de eerste plaats, aangezien
het om de uitvoering van een overeenkomst gaat.
De contractuele aansprakelijkheid veronderstelt een fout, ook al is zij onvrijwillig, te goeder trouw gepleegd (33).
« La faute consiste », zegt De Page « en
un manquement aux obligations du contrat, ou a l'une d'eiles, imputable au fait
du debiteur , (34).
Gaat het om een resultaatsverbintenis
- en ook de arbeidsovereenkomst kan
zulk een verbintenis zijn, aangezien dit
van de wil van partijen afhangt (35) -,
dan is echter niet vereist dat de fout
door toedoen van de schuldenaar is gepleegd; in beginsel volstaat dat het beoogde resultaat hoe dan ook niet is bereikt (36).
Aan de contractuele aansprakelijkheid
ontsnapt de schuldenaar evenwel altijd
- ook wanneer het een resultaatverbintenis betreft (37) -, indien de niet-uitvoering van de overeenkomst te wijten is
aan overmacht en volgens artikel 1147
B.W. zelfs aan om het even welke vreemde oorzaak (38).
Het arrest van 29 november 1984 overweegt « dat de daad van een persoon die,
op het ogenblik van de uitvoering, in een
ernstige staat van geestesstoornis verkeert die hem tot het controleren van
zijn daden ongeschikt maakt, hem niet
kan worden aangerekend als een fout
waarvoor hij derhalve contractueel aansprakelijk zou zijn , (39). En het arrest
van 9 decmeber 1976 oordeelt « dat, in
zaken van uitvoering van overeenkomsten, de overmacht die de schuldenaar
tot schadevergoeding bevrijdt, de gebeurtenis is die een onoverkomelijk beletsel
(33) Cass., 5 mei 1971 (A.C., 1971, 877). DE
PAGE : Traite e]ementaire de droit civil beige,
II, nr. 584 ter.
(34) Ibid., nr. 586.
(35) Cass., 3 mei 1984, (A.C., 1983-84, nr. 508)
met cone!. van proc.-gen. Krings.
(36) en (37) De in de vorige noot vermelde
conclusie van proc.-gen. Krings, A.C., 1983-84,
biz. 1148. Zie ook Cass., 30 maart 1967
(A. C., 1967' 917).
(38) DE PAGE

op. cit., II, nrs. 597 en 598.

(39) A.C., 1984-85, nr 203.
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uitmaakt tot de nakoming van zijn verbintenissen en die, wat haar totstandkoming betreft, aan geen fout van de schuldenaar te wijten is '' (40).
Deze arresten stellen duidelijk dat
geestesstoornis en overmacht niet alleen
de contractuele aansprakelijkheid, maar
ook de fout zelf uitsluiten.
Zo de dringende reden een bijzondere
toepassing gold van artikel 1184 B.W., zoals de memorie van toelichting bij de
wet van 10 maart 1900 suggereert (41),
zou in elk geval een fout vereist zijn.
Want de toepassing van dit artikel onderstelt een foutieve wanprestatie (42).
Maar de centrale afdeling van de Kamer
heeft er precies op gewezen dat ontslag
wegens dringende reden niet beperkt is
tot de gevallen waarin artikel 1184 toepassing vindt (43).
12. Uit de wetsgeschiedenis blijkt duidelijk dat de wetgever er niet aan gedacht heeft de fout als een essentieel
vereiste van de dringende reden te beschouwen. Overigens houdt het niet-nakomen van een contractuele verplichting
niet noodzakelijk een fout in, hoe ruim
men dit begrip ook mage interpreteren.
Dan mag men meteen stellen dat de
tekortkoming, in do zin van artikel 35,
tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, ook mogelijk is zonder een foutieve gedraging of een schuldig verzuim
van degene tegen wie de dringende reden wordt aangevoerd.
Wellicht is deze stelling moeilijker in
overeenstemming te brengen met de
Franse tekst die de dringende reden omschrijft als een « faute grave "• misschien ook wel onder invloed van de
Franse wetgeving die het begrip << motif
grave " niet kent, maar wel het begrip
<< faute grave "(44). Men mag zich echter
niet blind staren op het gebruik van een
woord in een van beide talen, wanneer
uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de
term in een andere taal de bedoeling van
de wetgever nauwkeuriger tot uitdrukking brengt. En dat is naar mijn mening
ten deze het geval. Naar het voorbeeld
(40) A.C., 1977, 404.
(41) Zie nr. 3.

(42) Cass., 5 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 10),
met cone!. van adv.-gen. Ballet, in R. W.,
1980-81, 1323. Noot 5, R.H., onder Cass., 27 juni
1946, in Bull. en Pas., 1946, I, 271.
(43) Zie nr. 3.
(44) Code de travail, L. 122-6 en L. 122-8
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van de Nederlandse versie had men in
de Franse tekst beter gesproken van
<< manquement " in plaats van << faute "·
13. Niet alleen omdat, zoals reeds is
aangestipt, de dringende reden in de
praktijk meestal tach een foutieve gedraging inhoudt, heeft men misschien minder bezwaar ze als een fout te omschrijven. Bovendien zou kunnen worden aangevoerd dat voor de enkele uitzonderlijke gevallen waarin de fout ontbreekt,
andere ontslagregelingen een oplossing
kunnen bieden. In geval van geestesstoornis kan wellicht toepassing worden
gemaakt van de bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid. En artikel 31, 5",
van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt uitdrukkelijk dat de arbeidsovereenkomst beeindigd wordt door overmacht.
Het is evenwel denkbaar dat de gebeurtenis die de verdere samenwerking
tussen partijen onmogelijk maakt, weliswaar niet beantwoordt aan het strenge
vereiste dat overmacht maar bestaat
wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, luidens de bewoordingen
van het arrest van 10 november 1976, afstuit op << een onoverkomelijke belemmering " (45), maar door de rechter tach als
een dringende reden in aanmerking
wordt genomen.
Beiiindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht kan dus niet
altijd ontslag wegens dringende reden
vervangen, wanneer deze bestaat in een
tekortkoming aan een contractuele verplichting zonder foutieve wanprestatie.
14. Er is overigens nog een tweede reden waarom het van belang kan zijn de
foutieve gedraging of het schuldig verzuim niet als een essentieel bestanddeel
van de dringende reden te beschouwen.
Daardoor wordt de partij die zich op een
dringende reden beroept, ervan ontslagen de fout van de tegenpartij te bewijzen. Zij kan e<mee volstaan aan te tonen
dat er een tekortkoming is die het voortduren van de dienstbetrekking onmogelijk maakt, zonder de oorzaak van de tekortkoming te moeten opsporen. De
tegenpartij kan van haar kant het aangevoerde bewijs niet ontzenuwen door zich
van alle schuld aan de tekortkoming vrij
te pleiten.
Dit komt erop neer dat het ganse gewicht van de bewijsvoering en meteen
ook van de begripsomschrijving ligt op
hetgeen inderdaad wezenlijk is voor het
(45) A. C., 1977' 288
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bestaan van een dringende reden, met
name dat de arbeidsverhouding tussen
beide partijen zelfs niet meer gedurende
de korte tijd van de opzeggingstermijn
redelijkerwijze nog in stand kan blijven.
Hiermee komt men zeer dicht bij de
definitie van het Sociaalrechtelijk Woordenboek, die de minister zonder enige
opmerking of voorbehoud in de kamercommissie heeft geciteerd bij de bespreking van de wet van 21 november 1969
(46) en volgens welke de dringende reden een « omstandigheid of voorval » is.
Om het bestaan van een dringende reden aan te nemen, zal de rechter meestal kunnen volstaan met de vaststelling
dat die omstandigheid of dat voorval de
samenwerking tussen partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
15. Een dringende reden zonder fout is
bijvoorbeeld denkbaar wanneer de werknemer aanvoert dat zijn veiligheid of gezondheid - zelfs zijn leven - in zodanig gevaar is dat hij niet langer in dienst
kan blijven. Artikel 20, 2', van de Arbeidsovereenkomstenwet verplicht de
werkgever « als een goed huisvader te
zorgen dat de arbeid wordt verricht in
behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid
van de werknemer ''· Is diens veiligheid
of gezondheid in gevaar, dan komt de
werkgever aan zijn contractuele verplichting tekort. W ellicht kan hij aantonen
dat het gevaar te wijten is aan overmacht of een andere vreemde oorzaak,
bijvoorbeeld oorlogsgeweld of terrorisme.
Alsdan is hij weliswaar ontslagen van
zijn contractuele aansprakelijkheid, omdat hij geen fout heeft begaan. Niettemin kan dit gevaar een dringende reden
vormen, wanneer het het voortduren van
de dienstbetrekking redelijkerwijze onmogelijk maakt.
16. De in deze zaak aan verweerster
verweten tekortkoming kan een voorbeeld opleveren van dringende reden
zonder fout, waarop de werkgever zich
kan beroepen.
Wanneer partijen overeengekomen
zijn dat de bediende er in elk geval voor
instaat dat de kas die hem is toevertrouwd op geen enkel ogenblik een tekort vertoont - wat dus neerkomt op
een resultaatverbintenis -, kan de vaststelling van het kastekort volstaan om
als dringende reden te worden aangemerkt, zonder dat de oorzaak van het tekort of de schuldvraag aan de orde komt.
(46) Zie nr. 5.
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In dat geval moet de rechter aileen oordelen of het tekort van die aard is dat
het voortduren van de dienstbetrekking
absoluut onmogelijk is.
Het kastekort kan dus als zodanig een
dringende reden vormen. Maar eiseres
gaat te ver, wanneer zij in het tweede
onderdeel van het middel als regel stelt
dat dit tekort in elk geval als dringende
reden volstaat. Daarover oordeelt de
rechter met inachtneming van aile omstandigheden van de zaak.
Misschien had het arbeidshof kunnen
vaststeilen dat de arbeidsovereenkomst
een restultaatverbintenis was; en dan
had het de schuldvraag onbesproken
kunnen laten. Het heeft de overeenkomst echter blijkbaar anders beoordeeld en gemeend dat het kastekort aileen als een ernstige tekortkoming kan
worden beschouwd, wanneer het door de
fout van verweerster was onstaan. Met
dat oordeel is het arbeidshof binnen de
grenzen van zijn beoordelingsbevoegdheid gebleven; daarbij heeft het geen
vti·keerde toepassing van het begrip
<< dringende reden , gemaakt en artikel
35 van de Arbeidsovereenkomstenwet
niet geschonden.
Het tweede onderdeel faalt naar recht.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 5836)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1986
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
32, meer in het bijzonder 3°, 35 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 4, tweede lid,
van de wet van 8 april 1965 tot instelling
van de arbeidsreglementen,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerster van 90.932
frank, op de volgende gronden : dat uit
de door eiseres overgelegde schuldbekentenis en kastoestand blijkt dat op 13 juli
1984 in de kas van het door verweerster
beheerde agentschap een tekort van
5.971 frank werd vastgesteld; dat, zo het
arbeidsreglement waarvoor verweerster
in het Nederlands voor ontvangst ondertekende en waarvan (thans) een uittreksel in die taal wordt overgelegd, terecht
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het « wegnemen van kasgelden » of het
verduisteren van geld '' als een dringende reden tot contractbreuk aanziet,
eiseres, zoals voor de eerste rechter, in
gebreke blijft dit wegnemen of verduisteren te bewijzen; dat het niet bewezen is
dat het vastgestelde kastekort te wijten
is aan bedrieglijk opzet vanwege verweerster, wat bij wegnemen of verduisteren voorhanden is, en evenmin bewezen
is dat verweerster een niet-strafbare fout
zou hebben begaan die van het kastekort
een dringende reden tot contractbreuk
maakt; dat noch de schuldbekentenis
noch de afstand van schuldvordering
noch deze beide stukken samen kunnen
worden gei:nterpreteerd als bewijzen van
bedrieglijk opzet; dat de eerste rechter
dan ook terecht aan verweerster een vergoeding wegens contractbreuk toekende
en het toegekende bedrag rechtmatig
voorkomt,
«

terwijl, ... tweede onderdeel, het kastekort van 5.971 fr ank in het door verweerster beheerde agentschap, zoals dit tekort volgens de vaststellingen van het
arrest blijkt uit de door eiseres overgelegde schuldbekentenis, overdracht van
schuldvorderingen en kastoestand, in se
het bewijs vormt van een niet-strafbare
(£out) of wanprestatie bij de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst aan de zijde van verweerster, die kan gelden (als
een dringende reden) in de zin van artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten; het arrest, het bovenop
het bewezen kastekort bij verweerster
nogmaals het bewijs van een niet-strafbare fout te eisen, derhalve, onder de
vaststelling dat deze fout niet zou bewezen zijn, niet wettig k a n besluiten tot de
afwezigheid van een bewezen dringende
reden (schending van de artikelen 32,
meer in het bijzonder 3°, en 35 van de
wet van 3 juli 1978);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
berust op de aanvoering dat het kastekort op zichzelf het bewijs van
een wanprestatie oplevert; dat het
arrest dat feit niet vaststelt en zodanig bewijs door de feitenrechter op
onaantastbare wijze in feite wordt
beoordeeld;

Dat het onderdeel het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 februari 1988
3' kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Marchal - AndersJuidende conclusie, wat het tweede onderdeel betreft (47), van de h . Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.
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KAMER -

8 februari 1988

1° WERKLOOSHEID

GERECHTIGDEN
OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BEHOUD
VAN DE HOEDANIG HEID VAN GERECHTIGDE
- UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZE DIE
EEN BEROEP UITOEFENT WAARDOOR HIJ
NIET ONDER DE SOCIALE ZEKERHEID VALT VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID ALVORENS
OP HET BEHOUD AANSPRAAK WORDT GEMAAKT.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEIDSBESLUIT - GERECHTIGDEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BEHOUD VAN DE HOEDANIGHEID VAN GERECHTIGDE - UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZE DIE EEN BEROEP
UITOEFENT WAARDOOR HIJ NIET ONDER DE
SOCIALE ZEKERHEID VALT - VERLIES VAN
DE HOEDANIGHEID ALVORENS OP HET BE·
HOUD AANSPRAAK WORDT GEMAAKT.

(47) Het openbaar ministerie was van oardee! dat het tweede onderdee l wei ontvankelijk maar niet gegrond was, omdat het arbeidshof zonder schending van art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet kon oordelen dat het vastgestelde kastekort a ls zoda nig niet deed blijke n
van een ernstige tekortkoming die het ontslag
op staande voet verantwoordde. (Zie hierover
de conclusie )
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1o en 2° De uitkeringsgerechtigde werklo-

ze die aan zijn werkloosheid een einde
maakt om een beroep uit te oefenen
waardoor hij niet als werknemer onder de sociale zekerheid valt, en die
met toepassing van een vroegere regeling de hoedanigheid van gerechtigde
heeft verloren, kan hij een nieuwe
aanvraag onder de gelding van een
nieuwe regeling geen aanspraak maken op het behoud van die hoedanigheid (1). (Artt. 2 B.W. en 123, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. DE KEYZER)
ARREST

(A.R. nr. 5982)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1986
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek,
123, § 2, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, vervangen
bij koninklijk besluit van 12 april 1983,
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vooraf vaststelt : dat
verweerster, die een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen indiende op 18 januari 1984, aanvoert dat ze haar hoedanigheid van gerechtigde heeft behouden
met toepassing van artikel 123, § 2, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963, gewijzigd bij koninklijk besluit van
12 april 1983; dat v66r die wijziging artikel 123, § 2, eerste lid, als volgt luidde :
« De uitkeringsgerechtigde werkloze die
aan zijn werkloosheid een einde maakte
om een beroep uit te oefenen waardoor
hij, voor een duur die geen twee jaar
overschrijdt, niet als werknemer onder
de sociale zekerheid valt, kan, mits hij
vooraf op het gewestelijk bureau daarvan aangifte doet, zijn hoedanigheid van
gerechtigde behouden. Deze mogelijkheid wordt maar eenmaal verleend ,. dat
verweerster een zelfstandige acti~iteit
uitgeoefend heeft van 16 juli 1980 tot 30
juni 1983, zich daarna op 10 oktober 1983
als vrij werkzoekende inschreef en op 13
januari 1984 haar aanvraag indiende tot
(1) Cass., 10 feb. 1986, A.R. nr. 4979
(A.C., 1985-86, nr 370). Zie Cass., 2 nov 1987,
A.R. nr 5732, supra nr 134.
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het verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen; dat verweerster, v66r ze haar
zelfstandige activiteit begon, daarvan op
13 juni 1980 bij eiser aangifte heeft gedaan zodat ze de voorwaarden vervulde
van de vroegere tekst van artikel 123,
§ 2, eerste lid, om haar hoedanigheid van
gerechtigde te behouden gedurende twee
jaar; dat het koninklijk besluit van 12
april 1983 het eerste lid van artikel 123,
§ 2, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 als volgt wijzigde : « De uitkeringsgerechtigde werkloze die aan zijn
werkloosheid een einde maakt om een
beroep uit te oefenen waardoor hij, gedurende een periode die niet minder mag
bedragen dan zes maanden en niet meer
dan zes jaar, niet als werknemer onder
de sociale zekerheid valt, kan zijn hoedanigheid van gerechtigde behouden. Deze
mogelijkheid wordt maar eenmaal verleend »; het arrest vervolgens oordeelt :
dat verweerster, die vooraf aangifte van
haar zelfstandig beroep heeft gedaan,
kan worden toegelaten tot het genot van
de werkloosheidsuitkeringen met toepassing van artikel 123, § 2, eerste lid, zoals
het van kracht is op het ogenblik van
haar aanvraag; dat het feit dat de duur
van twee jaar, bepaald bij de vorige
tekst van dat eerste lid, verstreken is
v66r de datum waarop de gewijzigde tekst
van kracht werd, geen afbreuk doet aan
de toepasselijkheid van de nieuwe tekst
op onderhavig geval, aangezien de aanvraag na de inwerkingtreding ervan is
ingediend; dat het recht op behoud van
hoedanigheid van gerechtigde door de
nieuwe tekst weliswaar slechts toegekend wordt vanaf de inwerkingtreding
ervan, doch dit niet betekent dat de nieuwe tekst slechts kan worden toegepast
op uitkeringsgerechtigde werklozen die
het beoogde beroep na de inwerkingtreding van de nieuwe tekt beginnen uit te
oefenen of het nog geen twee jaar uitoefenen op het ogenblik van de inwerkingtreding; het arrest op grond van deze beoordeling het hoger beroep van eiser
afwijst,
terwijl, zoals het arrest trouwens zelf
vaststelt, verweerster, die op 16 juli 1980
haar werkloosheid onderbrak om een
zelfstandig beroep uit te oefenen, de
voorwaarden vervulde van de vroegere
tekst van artikel 123, § 2, eerste lid, om
haar hoedanigheid van gerechtigde te
behouden gedurende een periode van
twee jaar; verweerster derhalve haar
hoedanigheid van gerechtigde verloor op
16 juli 1982, dit wil zeggen v66r de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 april 1983, waardoor de hier-
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boven vermelde peri ode van twee j aar op
zes jaar gebracht werd; de hoedanigheid
van gerechtigde niet kan worden behouden wanneer zij is verloren gegaan alvorens op het behoud ervan aanspraak
wordt gemaakt; indien een recht op behoud van hoedanigheid is uitgedoofd,
een nieuwe wetsbepaling die zelf geen
retroactieve werking heeft, dat recht niet
kan doen herleven, ingevolge het beginsel bepaald in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek; het arrest, door, afschoon
het vaststelt dat verweerster haar hoedanigheid van gerechtigde volgens de vroegere bepalingen van artikel 123, § 2, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit had
verloren na een peri ode van twee j aar
na de onderbreking van haar werkloosheid op 16 juli 1980, te beslissen dat verweerster haar hoedanigheid van gerechtigde opnieuw verkregen heeft ingevolge
de wijziging van artikel 123, § 2, eerste
lid, door het koninklijk besluit van 12
april 1983, aan dit laatste besluit een retroactieve werking toekent en aldus de
in dit middel genoemde wetsbepalingen
schendt:

Overwegende dat, ingevolge artikel 123, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december ,
1963, zoals het luidde alvorens het
bij koninklijk besluit van 12 april
1983 werd gewijzigd, de uitkeringsgerechtigde werkloze die aan zijn
werkloosheid een einde maakte om
een beroep uit te oefenen waardoor
hij voor een duur die geen twee jaar
overschreed als werknemer onder
de sociale zekerheid viel, mits hij
vooraf op het gewestelijk bureau
daarvan aangifte deed, zijn hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde
kon behouden;
Dat de hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde niet kan worden
behouden wanneer zij verloren is
gegaan alvorens op het behoud ervan aanspraak wordt gemaakt;

ster haar hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde heeft behouden
omdat de bij het koninklijk besluit
van 12 april 1983 gewijzigde tekst
van het genoemde artikel 123, § 2,
eerste lid, de termijn van twee jaar
heeft gebracht op een termijn van
ten minste zes maanden en ten
hoogste zes jaar, en omdat verweerster op 1 juli 1983, na de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling,
haar aanvraag om werkloosheidsuitkering heeft ingediend;
Dat het arrest, door aldus aan de
nieuwe
regeling
terugwerkende
kracht te verlenen, de voormelde
wettelijke bepalingen alsmede artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
cp de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Gent.
8 februari 1988 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster op 13 juni 1980
regelmatig aangifte had gedaan van
het beeindigen van haar werkloosheid om een zelfstandig beroep uit
te oefenen en dat zij hetzelfde beroep heeft uitgeoefend gedurende
meer dan twee jaar en wei tot 30 juni 1983, maar beslist dat verweer-
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSU!TKERING - ARBEID VOOR ZICHZELF - VERBOUWINGSWERKEN AAN EIGEN
WONING.

De werkloze die omvangrijke verbouwingswerken aan de eigen waning uitvoert om ze voor zichzelf bewoonbaar
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te maken, verricht geen arbeid die ingeschakeld is in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en
die niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit; door het uitvoeren van die werken gedurende zijn
werkloosheid verliest hij zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering niet
(1). (Art. 126, eerste lid, 2, b, Werkloosheidsbesluit.)
(DENDAUW T.

RIJKSDIENST VOOR
VOORZIENING}

ARBEIDS-

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Het eerste onderdeel van het tweede
middel stelt de interpretatie van artikel
126, eerste lid, 2, b, van het Werkloosheidsbesluit aan de orde. Luidens deze
bepaling heeft de werknemer geen aanspraak op werkloosheidsuitkering, wanneer hij gedurende zijn werldoosheid
voor zichzelf arbeid verricht die ingeschakeld is in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die
niet beperkt is tot het gewone beheer
van eigen bezit.
De omschrijving van deze voorwaarde
vindt haar oorsprong in een arrest van de
Raad van State van 26 september 1961
(2). Op dat ogenblik bepaalde het Werkloosheidsbesluit aileen dat de werkloze
« zonder werk en zonder bezoldiging ,
diende te zijn. De Raad oordeelde dat
het begrip << werk » hier slaat << op elke
bedrijvigheid die ingeschakeld is in het
economisch ruilverkeer van goederen en
diensten en die niet beperkt is tot het
gewoon beheer van eigen bezit ''· Zodanige bedrijvigheid was volgens de Raad
<< de met zijn beroep overeenstemmende
arbeid door verzoeker verricht - de
man was metselaar - om zijn waning
derwijze te verbouwen dat zij voor gedeeltelijke verhuring vatbaar werd ».
Uit de uiteenzetting van de feiten
blijkt dat de werkloze eraan dacht de bovenverdieping van zijn huis na verbouwing te verhuren. Dit gegeven is vanzelfsprekend zeer belangrijk bij het beantwoorden van de vraag of de arbeid in
het ecomisch ruilverkeer is ingeschakeld.
Verbouwt men zijn huis met het oog op
verhuring, dan gaat het niet meer om gewoon beheer van eigen bezit. Kennelijk
(1) Zie conclusies O.M.
(2) Nr. 8799, Rubbens, Verz. Arr. R.v.St.,
1961, 797.
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is dat de doorslaggevende overweging
van het arrest van de Raad van State geweest.
In deze zaak heeft eiser eveneens verbouwingswerken aan zijn woning uitgevoerd, maar het wordt niet betwist dat
hij dit heeft gedaan om het huis zelf te
kunnen bewonen.
Het arbeidshof oordeelt dat hij geen
recht op werkloosheidsuitkering heeft,
omdat het niet gaat « om onderhoudswerken doch wel om omvangrijke verbouwingswerken die niet kunnen ondergebracht worden onder het beheer van
eigen bezit. Bovendien spaart hij alzo
omvangrijke lonen of vergoedingen uit,
die hij anders moest betalen aan loonarbeiders of zelfstandigen, zodat het feit al
deze werken zelf uit te voeren voor (eiser) een economisch nut heeft ».
Dit laatste argument snijdt zeker geen
hout. Want telkens als men voor zichzelf
enig nuttig werk verricht, spaart men
« lonen of vergoedingen » uit, bijvoorbeeld wanneer men oak maar de geringste onderhoudswerken aan de eigen
woning uitvoert of wanneer men zelf
groenten teelt voor eigen gebruik. Ook
verweerder neemt aan dat dit gewoon
beheer van eigen bezit is, zoals blijkt uit
zijn administratieve onderrichting van 24
juli 1981 (3).
Vraag blijft dan of onderscheid moet
worden gemaakt tussen onderhoudswerken en verbouwingswerken. De genoemde onderrichting ziet het verschil hierin
dat onderhouds- en herstellingswerken
erop gericht zijn <<de waarde van het bezit in stand te houden », terwijl bijvoorbeeld het bijbouwen van een garage of
het optrekken van een bijkomende verdieping << aan het bezit een te grote
meerwaarde » geeft. Het onderscheid
moet dan wel gelegen zijn in de omvang
van de werken en de meerwaarde. Want
de onderrichting neemt ook aan dat de
werkloze werken mag uitvoeren << waardoor het persoonlijk comfort verbetert,
zoals het vervaardigen van muurkasten », wat tach ook een meerwaarde
geeft. Zij verduidelijkt overigens dat niet
onder het gewoon beheer van eigen bezit
vallen << werken waardoor (de) waarde
aanzienlijk verhoogd wordt ».
In mijn advies bij het voormelde arrest van de Raad van State heb ik de tegenovergestelde stelling verdedigd : << Dat
het verrichten van arbeid voor zichzelf
de hoedanigheid van werkloze niet doet
(3) Vervolgnr. 81.35 c - D 126 - 169.
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verliezen, blijft ook waar, wanneer die
arbeid grote materiele voordelen oplevert, doordat hij de waarde van het patrimoninium van de betrokkene in ruime
mate verhoogt. De werkloosheidsverzekering, zoals zij door de besluitwet van
28 december 1944 is georganiseerd,
houdt geen rekening met het vermogen
of het inkomen van de werkloze. Degene
die een belangrijk inkomen geniet uit
zijn onroerende goederen of zijn kapitaal
behoudt zijn aanspraak op uitkering. Het
verwerven van inkomen of het vormen
van een vermogen volstaan niet om die
aanspraak te verliezen. Vereist is bovendien dat dat inkomen het resultaat is
van het verrichten van arbeid in het
maatschappelijk produktieproces >> (4).
Ik blijf bij deze mening. De werkloze
mag om het even welk werk aan de eigen waning uitvoeren, op voorwaarde dat
het gebouw uitsluitend voor eigen gebruik bestemd blijft en die werkzaamheden uiteraard ook zijn werkwilligheid
niet in de weg staan.
Door omvangrijke verbouwingswerken
aan de eigen waning aan te merken als
werken die ingeschakeld zijn in het economisch ruilverkeer van goederen en
diensten schendt het arbeidshof artikel
126, eerste lid, 2, b, van het Werkloosheidsbesluit.
Het onderdeel is gegrond.
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 5991)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1985 (5)
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
126, eerste lid, 2', b, 128, § 1, en 210,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28
april 1966, 29 januari 1974 en 26 april
1976,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de administratieve beslissing van 9 juli
(4) Tijdschl'ift vo01· Sociaal Recht, 1962, 107.
(5) De voorziening werd op 20 juli 1987 ingediend.
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1981 van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te Roeselare tegen eiser integraal wordt hersteld op de volgende gronden : « dat client vastgesteld
dat (eiser) zelf het volgende verklaarde:
van zodra het hoevetje was aangekocht
op 5 september 1976 ben ik begonnen
met restauratiewerken, namelijk onderkappen van aile buitenmuren en wegdoen en herzetten van binnenmuren,
met eerste levering van cement op 30 november 1976. Sedert heb ik bestendig het
woonhuis aileen, zonder hulp, opgedaan,
zowel metselwerk als elektriciteitsleidingen, als schrijnwerk, als centrale verwarming, als sanitair. Ik heb steeds dit werk
gedaan op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en verlofdagen en
's avonds na mijn werkuren. Op dagen
dat ik werkloos was, en dit was zeer miniem bij de firma Jumatt tot datum van
het faillissement - vermoedelijk 20 juni
1980 - doch had als laatste arbeidsdag 6
juni 1980, op dergelijke dagen werkte ik
vanaf 16 uur a 17 uur, nooit binst de dag
v66r 16 uur a 17 uur. Deze verklaring is
voldoende om zonder het gezag van het
strafarrest te schenden, te besluiten : dat
(eiser) werken heeft uitgevoerd voor
zichzelf die ingeschakeld zijn in het economisch ruilverkeer van goederen en
diensten en niet beperkt tot het beheer
van eigen bezit. Immers gaat het niet om
onderhoudswerken doch wei om omvangrijke verbouwingswerken die niet kunnen ondergebracht worden onder het beheer van eigen bezit. Bovendien spaart
hij alzo omvangrijke lonen of vergoedingen uit, die hij anders moest betalen aan
loonarbeiders of zelfstandigen, zodat het
feit al deze werken zelf uit te voeren
voor (eiser) een economisch nut betreft;
daar het dus gaat om werken die ingeschakeld zijn in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten, diende
(eiser) hiervan aangifte te doen en werden de artikelen 128 en 194/1' terecht
toegepast »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie voor de eerste rechter, die in
hoger beroep integraal hernomen werd,
uitdrukkelijk staande hield dat de verbeteringswerken aan zijn waning uitsluitend verricht werden met het opzet dit
voor zichzelf bewoonbaar te maken hetgeen elke winstgevende bedoeling uitsluit, zodat die werken het normaal beheer van zijn goederen uitmaken; het
arrest, door enkel te beslissen dat de
verbouwingswerken omvangrijk waren
en eiser daardoor omvangrijke lonen of
vergoedingen uitspaarde, onvoldoende
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antwoordt op dit verweer afgeleid uit het
gebrek aan winstoogmerk bij eiser
(schending van artikel 97 van de Grandwet); bovendien de werkloze die zonder
winstoogmerk en zonder daarvoor vergoedingen of materii:He voordelen te ontvangen, verbouwingswerken uitvoert om
zijn eigen woning enkel ten behoeve van
zichzelf bewoonbaar te maken, geen werken uitvoert die kunnen worden ingeschakeld in het economisch verkeer van
diensten, maar integendeel zijn eigen onroerend goed beheert; de omvang van
die werken of het feit dat de werkloze
daardoor lonen of vergoedingen uitspaart, daaraan geen afbreuk doet
(schending van de artikelen 126, eerste
lid, 2°, b, en 128, § 1, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963),
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beperkt was tot het gewone beheer
van eigen bezit, niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
Wat het eerste onderdeel betreft : zaak naar het Arbeidshof te BrusOverwegende dat, naar luid van sel.
artikel 126, 2", b, van het koninklijk
8 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitbesluit van 20 december 1963, aanspraak op werkloosheidsuitkering ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkheeft de werknemer die gedurende luidende
conclusie van de h. Lenaerts,
zijn werkloosheid voor zichzelf geen advocaat-generaal
- Advocaten : mrs.
arbeid verricht die ingeschakeld is Houtekier en Simont.
in het economisch ruilverkeer van
goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewoon beheer van
eigen bezit;
Overwegende dat eiser bij conclusie aanvoerde dat de arbeid die hij Nr. 343
voor zichzelf verrichtte, niet onder
die omschrijving viel, nu die arbeid
3' KAMER - 8 februari 1988
werk betrof aan een huis dat hem
toebehoorde, << om het bewoonbaar
te maken voor zichzelf hetgeen ( ... ) 1° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP - ONelke winstgevende bedoeling of actiGEVAL GEBEURD TIJDENS DE RUSTPAUZE viteit verder strekkend dan gewoon
NORMALE BESTEDING VAN DE RUSTTIJD DOOR DE WERKGEVER VERBODEN BEZIGbeheer uitsluit »;
HEID.
Overwegende dat het arrest die
conclusie met de aangevochten reRECHTSPLEdengeving beantwoordt; dat het ar- 2° ARBEIDSONGEVAL
GING - KOSTEN - VORDERING VAN DE GErest evenwel, met de loutere vastTROFFENE TEGEN HET FONDS VOOR ARstelling dat << het niet om onderBEIDSONGEVALLEN
VERZEKERINGSINhoudswerken doch wel om omvangSTELLING BUITEN DE ZAAK GESTELD.
rijke verbouwingswerken » ging die
ingevolge het uitsparen van lonen
GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE
voor eiser een << economisch nut , 3° ZAKEN
- SOCIAAL PROCESRECHT ARopleverden, de beslissing dat eisers
BEIDSONGEVAL - VORDERING VAN DE GEarbeid voor zichzelf ingeschakeld
TROFFENE TEGEN HET FONDS VOOR ARwas in het economisch ruilverkeer
BEIDSONGEVALLEN
VERZEKERINGSINvan goederen en diensten en niet
STELLING BUITEN DE ZAAK GESTELD.
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niet zeer duidelijk om welk uur het ongeval geschiedde, doch het staat vast dat
dit geschiedde in de loop van de voormiddag toen (de heer Depuydt) zeker onder het gezag van (de v.z.w. North Sea
Jumping Center) stond. Dat hij onder leicling, gezag en toezicht stond van (de
v.z.w.) op het ogenblik van het ongeval
blijkt nog duidelijk uit de verklaringen
van de verantwoordelijke zaakvoerster
2o en 3° Wanneer de getroffene een vor- van (deze v.z.w.) die beweert tot tweedering tot betaling van arbeidsongeval- maal toe aan (de heer Depuydt) verbod
Jenvergoeding instelt tegen het Fonds te hebben gegeven de springoefening uit
voor Arbeidsongevallen en een verze- te voeren. (...) Gelet op het feit dat het
keringsinstelling die door het Fonds ongeval geschiedde ofwel tussen twee
tot tussenkomst en vrijwaring is opge- lesuren of tussen een lesuur en de paarroepen, buiten de zaak wordt gesteld, denverzorging die daarop volgde, ofwel
vallen de proceskosten met toepassing nog tussen het paardverzorgen en de
van art. 68 Arbeidsongevallenwet ten theorieles, kan slechts weerhouden worden dat (de heer Depuydt) de springoefelaste van het Fonds (2).
ning en de daaropvolgende val heeft uitgevoerd tijdens een pauze tussen twee
lessen of oefeningen », aldus vaststellend
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. GEdat het ongeval geschiedde tijdens de
MEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS ARuitvoering van de arbeidsovereenkomst;
BEIDSONGEVALLEN STER ALGEMEEN SYNDICAAT, DEPUYDT, NORTH SEA JUMPING CENTER
het arbeidshof vervolgens beslist << dat
V.Z.W.)
springoefeningen met een paard, en zeker nog wel over een watervlak, niet behoren tot de strikte uitvoering van de arbeidsovereenkomst, vermits vaststaat dat
ARREST
(de heer Depuydt) slechts tot taak had
(A.R. nr. 5996)
aan beginnende leerlingen onderricht te
geven; nochtans aanvaardt de rechtHET HOF; - Gelet op het bestre- spraak algemeen dat werknemers op het
bedrijf recht hebben op ontspanning tijden arrest, op 12 maart 1987 door
dens de pauzen en zij tijdens het nemen
het Arbeidshof te Gent gewezen;
van deze ontspanning onder Ieiding, geOver het eerste middel: schending van zag en toezicht van de werkgever blijde artikelen 7, 58, § 1, 3°, van de Arbeids- ven. De genomen ontspanning kadert boongevallenwet van 10 april 1971 en 97 vendien volledig in de arbeidsovereenkomst waar (de heer Depuydt) aan een
van de Grondwet,
gevorderde leerling, in aanwezigheid van
doordat het arbeidshof met betrekking beginnelingen, een demonstratie wil getot het bestaan van een arbeidsongeval ven van een springoefening. Met de eerbeslist : << Uit de stukken van het dossier ste rechter mag derhalve aanvaard wor(blijkt) dat (de heer Depuydt) tewerkge- den dat (de heer Depuydt) het slachtofsteld was bij (de v.z.w. North Sea Jum- fer is geweest van een arbeidsongeval op
ping Center) om er als monitor rijles te 3 augustus 1977 »; ten gevolge waarvan
geven aan beginnende leerlingen, en eiser - bij gebreke van een geldige vermeer bepaald op woensdag 3 augustus zekeringsovereenkomst voor arbeidson1977 de ganse dag bezig was les te ge- gevallen - wordt opgelegd te vergoeden
ven, met een paar onderbekingen voor overeenkomstig de bepalingen van de
pauze en middagmaal. Uit de stukken en Arbeidsongevallenwet,
verklaringen in het strafdossier blijkt
terwijl artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat voor de toepassing
van deze wet als arbeidsongeval wordt
(1) Zie Cass., 3. mei 1978 (A.C., 1978, 1026),
met cone!. O.M. m R. W:, 1977-78, 2775; Cass.,
aangezien elk ongeval dat een werkne15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 546); 26 april 1982
mer tijdens en door het feit van de uit(A.C., 1981-82, nr. 493); 1 april 1985
voering van de arbeidsovereenkomst
(A.C., 1984-85, nr. 463).
overkomt en dat een letsel veroorzaakt,
en dat het ongeval overkomen tijdens de
(2) Zie Cass., 9 april 1975 (A.C., 1975, 861)
rnet cone!. O.M.; Cass., 24 dec. 1975 (A.C., 1976,
uitvoering van de overeenkomst, behou506), 7 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 13).
dens tegenbewijs, geacht wordt te zijn
1o Uit de enkele omstandigheid dat een
werknemer tijdens de rustpauze een
bezigheid verricht die de werkgever
hem verboden heeft, volgt niet dat die
bezigheid buiten de normale besteding
van de rusttijd valt en het ongeval, dat
hem alsdan overkomt, om die reden
geen arbeidsongeval is (1). (Art. 7 Arbeidsongevallenwet.)
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overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst; die wetsbepaling bijgevolg voor de aanwezigheid
van een arbeidsongeval vereist dat het
ongeval de werknemer door het feit van
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
overkomt; een ongeval niet door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gebeurt, wanneer het veroorzaakt
is doordat de getroffen werknemer tijdens de rustpauze van zijn arbeidstijdregeling persoonlijke bezigheden verricht
die buiten de normale besteding van de
rusttijd vallen of bezigheden verricht die
hem door de werkgever of zijn aangestelde uitdrukkelijk verboden waren; eiser
ten deze in zijn conclusies bij herhaling
aanvoerde, niet aileen dat de heer Depuydt tijdens de rustpauze niet voor rekening van zijn werkgever handelde,
doch ook dat « het springen over eender
welke hindernis niet voorzien was in het
lessenprogramma voor beginnelingen "•
dat uit de getuigenverklaringen bleek
dat de heer Depuydt zelf had gevraagd
het desbetreffende paard te mogen berijden, dat het geenszins de bedoeling was
een sprong aan te leren, dat een dergelijke sprong zelfs verboden was, dat de
heer Depuydt zich uit vrije wil aan een
risico blootstelde dat geen uitstaans had
met zijn arbeidsovereenkomst, ja zelfs
indruiste tegen het verbod van de beheerster van de v.z.w.; het arbeidshof
overigens het bestaan van dit (dubbel)
verbod niet betwistte en het integendeel
erkende; het arbeidshof derhalve niet aileen, door te oordelen dat spijt het feit,
enerzijds, dat de sprong over de waterbak verboden was en, anderzijds, niet
behoorde tot de strikte uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, hij toch kon worden beschouwd als « ontspanning '' die
volledig kaderde met de arbeidsovereenkomst, geen antwoord verstrekt op het
aangehaalde verweer (schending van artikel 97 van de Grondwet), doch bovendien niet wettig kan besluiten dat het
ongeval opgelopen tijdens de rustpauze,
in de voormelde omstandigheden, gebeurd was door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (schending van artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet), en
bijgevolg evenmin eiser wettig kan veroordelen tot betaling van de wettelijke
vergoedingen (schending van artikel 58,
§ 1, 3", van de Arbeidsongevallenwet):

Overwegende dat het arrest de in
het middel bedoelde gegevens deels
beaamt, deels weerlegt en het besluit dat eiser eruit trok, met opgave
van redenen verwerpt;
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Dat het arrest aldus eisers verweer beantwoordt;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een werknemer,
op de plaats van de arbeid, tijdens
een rustpauze een bezigheid verricht die door de werkgever was verboden, niet volgt dat die bezigheid
een persoonlijke bezigheid is die
buiten een normale besteding van
de pauze wordt verricht;
Overwegende dat het arrest vaststelt: dat het ongeval verweerder op
3 augustus 1977 overkwam toen hij,
als monitor, lesgever in paardrijden,
tijdens een pauze tussen twee lesactiviteiten, bij wijze van ontspanning
en ondanks verbod van zijn werkgever, tweede verweerster, voor een
leerlinge een demonstratie gaf van
een bepaalde springoefening, dat die
demonstratie, hoewel zij niet tot
verweerders taak behoorde, « volledig kadert in de arbeidsovereenkomst »;
Dat het arrest op grond van die
gegevens beslist dat het betwiste ongeval een arbeidsongeval was; dat
de rechters aldus op onaantastbare
wijze in feite oordelen dat het ongeval, niettegenstaande het verbod
van de werkgever, gebeurde tijdens
een normale besteding door verweerder van een rustpauze, en zonder schending van de artikelen 7 en
58, § 1, 3°, van de Arbeidsongevallenwet beslissen dat eiser voor het ongeval in kwestie de wettelijke arbeidsongevallenvergoedingen
verschuldigd is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending
van artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arbeidshof eiser tot de
helft van de kosten in hoger beroep veroordeelt;
terwijl artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de kosten van alle
vorderingen steunende op deze wet ten
laste van de verzekeraar vallen, behalve
wanneer de eis tergend en roekeloos is;
ten deze een verzekeraar arbeidsonge. vallen in het geding betrokken was en
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niet wordt vastgesteld dat de eis tergend
of roekeloos was; het arbeidshof derhalve niet wettig eiser in de helft van de
kosten in hager beroep kan veroordelen :

Overwegende dat de oorspronkelijke vordering van verweerder, tot
verkrijging van de arbeidsongevallenvergoedingen, tegen eiser was gericht; dat eiser, die in eerste aanleg
tot betaling van de gevorderde vergoedingen was veroordeeld, in hoger
beroep eerste verweerster in tussenkomst en vrijwaring dagvaardde;
dat het arrest haar buiten de zaak
stelt;
Overwegende dat artikel 68 van
de Arbeidsongevallenwet toepasselijk is op eiser als verzekeraar, wanneer een getroffene tegen hem een
vordering, gefundeerd op die wet,
instelt; dat uit de enkele omstandigheid dat eiser alsdan de, naar zijn
beweren, vergoedingschuldige arbeidsongevallenverzekeraar tot tussenkomst en vrijwaring oproept,
niet volgt dat de aldus in de zaak
betrokken partij in de zin van voormeld artikel 68 " de verzekeraar »
is;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Biitzler, Nelissen Grade en De Gryse.
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1° CASSATIEMIDDELEN

VEREISTE
VERMELDINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALING - SCHENDING DIE TOT CASSATIE
KAN LEIDEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGERLUKE ZAKEN BESCHOUWING WAARUIT
GEEN RECHTSGEVOLG WORDT AFGELEID.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST-

EINDE
- OPZEGGING - TERMIJN - BEREKENING ANCIENNITEIT - BEGRIP.

1o Aan art. 1080 Ger. W., in zoverre dit
voorschrijft in het cassatieberoep de
wettelijke bepalingen te vermelden
waarvan de schending wordt aangevoerd, wordt voldaan als in het middel
een van de beweerdelijk geschonden
wettelijke bepalingen wordt opgegeven, mits deze schending kan leiden
tot vernietiging van het bestreden beschikkende gedeelte (1).
2o De rechter behoeft niet te antwoorden

op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt (2).
(Art. 97 Gw.)
3° Voor de vaststelling van de ancienniteit met het oog op de berekening van
de opzeggingstermijn mag de rechter
uitgaan van de door de partijen overeengekomen ancienniteit waarbij in
een vorige dienstbetrekking doorgebrachte diensttijd mede in aanmerking
wordt genomen. (Art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet.)

(VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL T. STEPPE)
ARREST

(A.R. nr. 5999)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 januari 1987 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 39,
§ 1, en 82, §§ 3 en 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
(1) Cass., 22 nov. 1984, A.R. nr. 7064
(A.C., 1984-85, nr. 189). Zie Cass., 21 juni 1985,
A.R. nr. 4448 (A.C., 1984-85, nr. 640).
(2} Cass., 12 sept.
(A.C., 1986-87, nr. 20).

1986,

A.R.

nr.
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doordat het arbeidshof, na te hebben
geoordeeld dat verweerster gerechtigd
was op een opzeggingsvergoeding, beslist
dat « de vroegere tewerkstelling van
(verweerster) bij het O.C.M.W.-Brussel
bij haar indiensttreding in aanmerking
genomen werd voor het vaststeilen van
de ancienniteit (zie weddefiche ... ); dat
zij zich dan ook kan beroepen op een ancienniteit van zeven jaar », en op grond
van de aldus vastgestelde ancienniteit
een opzeggingsvergoeding vaststelt gelijk aan tien maanden loon, en verweersters hoger beroep op dat stuk gegrond
verklaard,

terwijl, krachtens artikel 39, § 1, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de partij die de
arbeidsovereenkomst beeindigt zonder
dringende reden of zonder inachtneming
van de opzeggingstermijn vastgesteld
door dezelfde wet, gehouden is aan de
andere partij een vergoeding te betalen
die gelijk is aan het lopend loon dat
overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn; deze opzeggingstermijn, ingevolge artikel 82, § 4, van dezelfde wet
moet worden berekend volgens de verworven ancienniteit op het ogenblik dat
de opzegging ingaat; bedoelde ancienniteit dient te worden opgevat als de effectieve tewerksteiling bij de werkgever
die tot het ontslag overgaat, of die tot betaling van een opzeggingsvergoeding veroordeeld wordt; eiseres in haar appelconclusie aanvoerde dat « Mevrouw Steppe
ten onrechte (beweert) dat zij in dienst
was van het A.Z.-V.U.B. sedert 5.1975 >>,
dat « zij slechts op 1.10.1978 als kandidaat-resident aangesteld (is) voor de periode van 1.10.1978 tot 30.9.1979 >> en dat
enkel « wat de geldelijke ancienniteit betreft, rekening (werd) gehouden met de
tewerkstelling bij haar vorige werkgever
(O.C.M.W.-Brussel) >>; het arbeidshof derhalve niet aileen nalaat te antwoorden
op het middel waarbij eiseres liet gelden
dat de tewerkstelling bij het O.C.M.W.Brussel aileen in aanmerking werd genomen voor de geldelijke ancienniteit
(schending van artikel 97 van de Grondwet), doch tevens, bij gebrek aan vaststelling van een tussen de partijen gesloten overeenkomst nopens het in aanmerking nemen van een conventionele ancienniteit, niet wettig kan oordelen dat
voor de bepaling van de opzeggingstermijn, basis voor de berekening van de
opzeggingsvergoeding, rekening dient te
worden gehouden met de tewerkstelling
die aan de indiensttreding bij eiseres
voorafgaat (schending van aile aangewe-
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zen wetsbepalingen, artikel 97 van de
Grondwet uitgezonderd) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerster opgeworpen en hierop gefundeerd dat het beginsel dat de
ancienniteit die in aanmerking moet
worden genomen, ter berekening
van de opzeggingstermijn, het aantal jaren dienst bij dezelfde werkgever betreft, voortvloeit uit artikel 82,
§ 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet en het middel die bepaling niet
vermeldt:
Overwegende dat ten deze aan het
voorschrift van artikel 1080 van het
Gerechtelijk Wetboek is voldaan,
vermits de aangevoerde schending
van de §§ 3 en 4 van bedoeld artikel
82, indien zij gegrond is, tot cassatie
van het beschikkend gedeelte kan
leiden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat eiseres in haar
conclusies niet als verweer heeft gesteld dat de aan verweerster, bij
haar indiensttreding op 1 oktober
1978, toegekende ancienniteit zuiver
geldelijk was en niet in aanmerking
kon worden genomen voor de berekening van de eventueel in acht te
nemen opzeggingstermijn; dat eiseres in haar tweede conclusie, onder
de rubriek << feiten », enkel vermeldde dat verweerster << slechts op
1.10.1978 als kandidaat-resident (is)
aangesteld >> en dat << wat de geldelijke ancienniteit betreft, werd rekening gehouden met de tewerkstelling bij haar vorige werkgever >>; dat
eiseres uit die als feiten vermelde
gegevens geen enkel rechtsgevolg
afleidde met betrekking tot de grootte van een eventueel door haar in
acht te nemen opzeggingstermijn;
Dat het arbeidshof derhalve op
een dergelijke aanvoering niet behoefde te . antwoorden;
Overwegende dat het arrest in de
in het middel geciteerde considerans
impliciet maar zeker oordeelt dat de
partijen, bij de indiensttreding van
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verweerster, waren overeengekomen
dat de ancienniteit die laatstbedoelde bij haar vorige werkgever had,
ook voor eiseres als verkregen zou
gelden;
Dat het arrest door, bij de bepaling van de opzeggingstermijn en de
daaraan verbonden opzeggingsvergoeding die aan verweerster toekomt, uit te gaan van de met eiseres
overeengekomen ancienniteit, de artikelen 39 en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 februari 1988 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Geinger en Simont.

of verwondingen, kan het hoi van beroep, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering, niet zonder vast
te stellen dat zijn beslissing met eenparige stemmen van al zijn leden gewezen is, de telastleggingen van
onopzettelijk doden en onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen bewezen verldaren (1). (Art. 21lbis
Sv.)
2o Vernietiging, op de voorziening van de
beklaagde, van de eindbeslising op een
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering brengt vernietiging
mede van de niet definitieve beslissing
op een andere tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, wanneer
de tweede beslissing door dezelfde onwettigheid is aangetast als de eerste,
zelfs als de eiser afstand heeft gedaan
van zijn voorziening tegen die tweede
beslissing zonder nochtans erin te bemsten (2)
(VAN DE VLIET, ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND N.V. T. MERMANS J., MERMANS A., ANTONIS, VERDONCK)
ARREST

(A.R. nr. 997)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op B oktober 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
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1° HOGER BEROEP EENSTEMMIGHEID WORDT VEREIST.

STRAFZAKEN
GEVALLEN WAARIN ZE

2° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NGEN - EINDBESL!SSING OP EEN
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING VERNIET!GING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP EEN ANDERE BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG TEGEN DEZELFDE BEKLAAGDE
- VOORWAARDEN.

1° Wanneer de correctionele rechtbank
een beklaagde heeft veroordeeld wegens alcoholintoxicatie en hem heeft
vrijgesproken van onopzeftelijk doden
en onopzettelijk toebrengen van slagen

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

Overwegende dat het arrest in
verband met de enige nog aan het
hof van beroep onderworpen telastleggingen (A en B) vaststelt dat de
strafvordering niet ontvankelijk is
en de kosten van hoger beroep ten
laste laat van de Staat;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
(1) Zie Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5377
(A.C., 1986-87, nr. 272), en de noot get. R.D.
{2) Cass., 9 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 274).
Zie wat de voorziening van de verzekeraar betreft: Cass., 17 dec. 1986, A.R. nr. 5274
(ibid., 1986-87, nr. 237).
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B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen van de verweerders Jules Mermans en Maria
Verdonck, in hun hoedanigheid van
bestuurders van de goederen van
hun minderj arige kinderen Willy en
Hilde, en van de verweerders Ann
Mermans, Catharina Mermans-Antonis en Petrus Verdonck :
Over het middel: schending van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 149
der wijzigingsbepalingen (artikel 3) van
de wet van 10 oktober 1967,
doordat het arrest - na te hebben
vastgesteld dat eerste eiser voor de eerste rechter werd vervolgd uit hoofde van
de tenlasteleggingen van onpzettelijke
doding (tenlastelegging A), onopzettelijke
slagen of verwondingen (tenlastelegging
B) en alcoholintoxicatie (tenlastelegging
C), dat de eerste rechter, rechtdoende op
de strafvordering, de tenlastelegging C
bewezen verklaarde en eerste eiser uit
dien hoofde veroordeelde tot een geldboete van 100 frank en een rijverbod van
een maand, en eerste eiser vrijsprak van
de tenlasteleggingen A en B, dat de eerste rechter, rechtdoende op burgerlijk
gebied, zich onbevoegd verklaarde om
kennis te nemen van de eisen der burgerlijke partijen, dat hoger beroep werd
ingesteld door de burgerlijke partijen en
door het openbaar ministerie wat de tenlasteleggingen A en B aangaat - oordeelt dat eerste eiser door zijn foutieve
rijwijze het ongeval veroorzaakte, dat
derhalve de feiten van de tenlasteleggingen A en B bewezen zijn (impliciete, doch
zekere beslissing), dat daarenboven de
alcoholintoxicatie, waarvoor eerste eiser
door de eerste rechter definitief veroordeeld werd, een bestanddeel uitmaakt
van de tenlasteleggingen A en B,
en doordat het arrest op grond van deze vaststellingen, enerzijds, beslist dat
de strafvordering voor de feiten A en B
niet ontvankelijk is, om reden dat er
eendaadse samenloop bestaat met het
feit C, voor hetwel eerste eiser definitief
veroordeeld werd, anderzijds, de eisers
in solidum veroordeelt om aan de burgerlijke partij de in het arrest nader bepaalde schadevergoedingen te betalen,
terwijl het gerecht in hoger beroep dat
een vonnis van vrijspraak hervormt, de
feiten van de tenlasteleggingen, waarvoor de beklaagde in eerste aanleg was
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vrijgesproken, bewezen verklaart en de
burgerlijke vorderingen der burgerlijke
partijen op deze feiten gegrond, toewijst,
dit slechts wettig kan doen mits met eenparige stemmen te beslissen en dit in
zijn beslissing vast te stellen; het arrest
niet vaststelt dat het met eenstemmigheid werd gewezen, zodat het arrest, dat
de feiten die het voorwerp uitmaken van
de tenlasteleggingen A en B bewezen
verklaart niettegenstaande de door de
eerste rechter voor deze feiten verleende
vrijspraak, en dat de vorderingen der
burgerlijke partijen, op deze feiten gesteund, gegrond verklaart en de eisers
tot betaling van schadevergoedingen aan
de burgerlijke partijen veroordeelt, zonder vast te stellen dat deze beslissingen
met eenparigheid van stemmen werden
genomen, onwettig is (schending van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 149
der wijzigingsbepalingen - artikel 3 der wet van 10 oktober 1967) :

Overwegende dat het arrest op
strafgebied, na de feitelijke gegevens te hebben ontleed waarop de
beslissing steunt, oordeelt : « dat (eiser) door de eerste rechter, bij in
kracht van gewijsde gegane beslissing, veroordeeld werd wegens inbreuk op artikel 34, 1°, van de Wegverkeerswet; dat (eiser) blijkbaar
be'invloed door de vrij hoge alcoholernie (... ) op de voormelde roekeloze
en foutieve wijze gereden heeft
waardoor hij het ongeval veroorzaakte; dat de voormelde inbreuk op
artikel 34, 1°, van de Wegverkeerswet, waarvoor (eiser) definitief veroordeeld is, ten deze een bestanddeel uitmaakt van de feiten van de
telastleggingen A en B, zodat hij
wegens eendaadse samenloop voor
de feiten van de telastleggingen A,
B en C slechts tot een straf kan veroordeeld worden, zodat het hof (van
beroep) desbetreffend zonder jurisdictie is » en op burgerlijk gebied
aan de verweerders schadevergoedingen toekent;
Overwegende dat het hof van beroep, dat zodoende de telastleggingen onpzettelijke doding (telastlegging A) en onopzettelijke slagen en
verwondingen
(telastlegging
B),
waarvoor eiser in eerste aanleg was
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vrijgesproken, bewezen acht en op
grond daarvan aan de verweerders
schadevergoeding
toekent,
dit
slechts wettig kon doen mits met
eenparige stemmen te beslissen en
dit in zijn beslissing vast te stellen;
Dat het arrest, dat die vaststelling
niet bevat, de in het middel ingeroepen wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerders Jules Mermans
en Maria Verdonck in eigen naam
en als bestuurders van hun gemeenschappelijk huwelijksvermogen tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat mr. Butzler, advocaat bij het Hof, bij akte ter griffie van het Hof neergelegd op 28 december 1986, verklaart namens de
eisers afstand zonder berusting te
doen van de voorziening;
Overwegende dat, evenwel, de vernietiging van de eindbeslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de sub B vermelde verweerders de
vernietiging medebrengt van de op
de civielrechtelijke vordering van de
verweerders Mermans-Verdonck in
hun voornoemde hoedanigheid gewezen niet definitieve beslissing, die
door dezelfde onwettigheid is aangetast, en zulks niettegenstaande de
afstand, die geen berusting inhoudt;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
over de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders tegen de eisers;
verwerpt de voorziening van eiser
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in
een vierde van de kosten van zijn
voorziening; veroordeelt de verweerders in de overige kosten van de
voorzieningen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 februari 1988 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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BEROEPSGEHEIM -

SCHENDING -

BE-

GRIP.

Hoewel art. 458 Sw., behalve als er een
rechtvaardigingsgrond bestaat, de geneesheer verbiedt door het beroepsgeheim gedekte feiten bekend te maken
die aanleiding kunnen geven tot strafvervolging ten laste van de patient,
geldt dat verbod nochtans niet voor
feiten waarvan de patient het slachtoffer is geweest (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. BRANTEGEM)
ARREST

(A.R. nr. 1121)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van artikel 458 van het Strafwetboek,
doordat het arrest de zwijgplicht van
de geneesheren en de personeelsleden
van de ziekenhuizen impliciet uitbreidt
tot de gevallen waar de patient het
slachtoffer is van een misdrijf waarvan
hij niet de dader is,
(1) Zie Cass., 13 mei 1987, A.R. nr. 5728
(A.C., 1986-87, nr. 535, en Rev. de jurispr. de
Liege, Mons et Bruxelles, 1987, biz. 1165 en de
opmerkingen van Y. Hannequart); R. ELANPAIN, « Juridische aspecten van het beroepsgeheim », in R. W:, 1965-66, kol. 273 tot 294 (inz.
kol. 287); R. LEGROS, « Considerations sur le
secret professionnel », in Rev. dr. p{m.,
1957-58, biz. 859 tot 893 (inz. biz. 865); E. BOON,
« Gedragspatroon voor de geneesheer bij raadpleging door een delinquent », in Liber Amicorum Van der Kerken, biz 127 tot 136
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terwijl het beroepsgeheim uitsluitend
de bescherming van de patient beoogt en
geenszins kan ingeroepen worden om de
dader van het misdrijf waarvan de patient het slachtoffer werd de straffeloosheid te verzekeren :

Overwegende dat het arrest de tegen verweerster ingestelde strafvordering niet ontvankelijk verklaart
op grond van de volgende motieven :
« Aan de hand van de vele elementen van het dossier, inzonderheid de
gegevens vervat in het proces-verbaal nr. 6.223 van de Rijkswacht
Aalst, van 19 november 1984 (stukken 136 tot en met 141 van het dossier) blijkt dat het feit dat (verweerster) ten laste wordt gelegd ter
kennis werd gebracht van de rijkswacht door een personeelslid van
het ziekenhuis alwaar het slachtoffer was gehospitaliseerd. De wijze
waarop het feit ter kennis werd gebracht van het openbaar ministerie
liet niet toe er de vervolgingen op te
gronden »;
Overwegende dat uit deze redengeving, in samenlezing met het stuk
naar hetwelk uitdrukkelijk wordt
verwezen, blijkt dat het hof van beroep de strafvordering niet ontvankelijk acht omdat het aan verweerster ten laste gelegde feit aan het
openbaar ministerie met schending
van het beroepsgeheim ter kennis
werd gebracht door een personeelslid of de heelkundige van het ziekenhuis waar het in de telastlegging
vernoemde slachtoffer werd verzorgd;
Overwegende dat het beroepsgeheim waartoe artikel 458 van het
Strafwetboek onder meer de geneesheren, heelkundigen en andere gezondheidsverzorgers verplicht de bescherming beoogt van de patient;
dat het daarin besloten liggende verbod om, behoudens rechtvaardigingsgrond, feiten bekend te maken
die aanleiding kunnen geven tot
strafrechtelijke vervolgingen ten laste van de patient, niet kan worden
uitgebre:id tot feiten waarvan de patient het slachtoffer zou zijn;

Overwegende dat het arrest, dat
de strafvordering op de enkele hiervoor genoemde grond niet ontvankelijk verklaart, artikel 458 van het
Strafwetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - ARREST VAN EEN HOF
VAN BEROEP WAARAAN EEN RAADSHEER DIE
VROEGER ALS VOORZITTER VAN DE RAADKAMER VAN DE ZAAK KENNIS GENOMEN HAD,
HEEFT MEERGEWERKT.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP WAARAAN
EEN RAADSHEER DIE VROEGER ALS VOORZITTER VAN DE RAADKAMER VAN DE ZAAK
KENNIS GENOMEN HAD, HEEFT MEEGEWERKT

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID
- BESLISSING DIE SLECHTS OVER ENKELE
SCHADEBESTANDDELEN
DEFINITIEF
UIT
SPRAAK DOET - CASSATIEBEROEP V66R DE
EINDBESL!SSING
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4° CASSATIE

-VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - NIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE.

1' en 2' Nietig is het arrest van het hof

van beroep waarbij uitspraak is gedaan over de strafvordering, wanneer
daaraan is meegewerkt door een
raadsheer die vroeger kennis genomen
had van de zaak in de hoedanigheid
van voorzitter van de raadkamer (1).
(Art. 292 Ger.W.}
3' Niet ontvankelijk is de voorziening,
die v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een arrest dat slechts over bepaalde schadebestanddelen maar niet
over andere definitief uitspraak doet
(2). (Art. 416 Sv.)

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

(VAN OSSELAERE T. ROTTIERS, WOUTERS,
RYCQUART)
ARREST

(A.R. nr. 1535)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
(1) Zie Cass., 18 maart 1981, voltallige terechtzitting (A.C., 1980-81, nr. 413, en cone!.
adv.-gen. J. Velu, R.D.P., 1981, biz. 703), Cass.,
12 sept. en 19 dec. 1978 (A.C., 1978-79, biz. 34
en 464) en 5 maart 1986, A.R. nr. 4761
(ibid., 1985-86, nr. 430).
(2) Cass., 15 dec. 1982, A.R. nr. 2581
(A.C., 1982-83, nr. 226) en 2 sept. 1986, A.R.
nr. 207 (ibid., 1986-87, nr. 1).
(3) Cass., 16 sept. 1987,
(A.C., 1987-88, supl'a, nr 32).

A.R.
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 2, 292 van het Gerechtelijk
Wetboek, en, voor zoveel nodig, 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een gevangenisstraf van zes maand, met
uitstel der tenuitvoerlegging voor een
termijn van vijf jaar, uitgezonderd de
reeds ondergane voorlopige hechtenis, en
tot een geldboete van 500 frank, vermeerderd met de opdeciemen, of 30.000
frank, of tot een vervangende gevangenisstraf van drie maanden, evenals tot
de vervallenverklaring uit het recht te
sturen voor een termijn van zes maand,
wegens onopzettelijke doding van wijlen
Ferdinand Wouters, het toebrengen van
onopzettelijke slagen en verwondingen
aan Rottiers en Verhaeghe, en bij samenhang wegens het besturen van een
motorvoertuig in dronken toestand,
terwijl, naar luid van artikel 292 van
het Gerechtelijk Wetboek, op grand van
artikel 2 van genoemd wetboek op de
rechtspleging in strafzaken toepasselijk,
cumulatie van rechterlijke ambten is
verboden, uitgenomen in de gevallen die
de wet bepaalt, en het vonnis, gewezen
door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt
kennis heeft genomen van de zaak, nietig is; ten deze uit de procedurestukken,
waarop uw Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de raadsheer M. Rozie, die
heeft deel uitgemaakt van het appelgerecht, dat over de strafvordering heeft
uitspraak gedaan, tevens in eerste aanleg van deze zaak heeft kennis genomen
door als lid van de raadkamer op 7 augustus 1985 een beschikking te hebben
gewezen waarbij het bevel tot aanhouding, uitgevaardigd tegen eiser op 2 augustus 1985 door de onderzoeksrechter,
werd bevestigd; zodat het arrest, waaraan, in miskenning van voornoemde
wetsbepalingen, een rechter, die eerder
- ten deze in eerste aanleg - bij de uitoefening van een ander rechterlijk ambt
kennis nam van de zaak, heeft deelgenomen, nietig is (schending van de artikelen 2 en 292 van het Gerechtelijk Wetboek), minstens de waarborgen van onpartijdigheid, waarop elke beklaagde
recht heeft, niet biedt en aldus niet vol-

Nr. 347

HOF VAN CASSATIE

doet aan de criteria gesteld bij artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, zodoende laatstgenoemd artikel miskent :

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de heer Rozie ten
deze als alleensprekend rechter de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen voorzat
die op 7 augustus 1985 over de voorlopige hechtenis van eiser uitspraak
deed; dat de heer Rozie nadien als
raadsheer in het hof van beroep
deel uitmaakte van het rechtscollege
dat bij het bestreden arrest uitspraak deed over de strafvordering;
Overwegende dat naar luid van
artikel 292 van het Gerechtelijk
Wetboek « nietig is het vonnis, gewezen door een rechter die vroeger
bij het uitoefenen van een ander
rechterlijk ambt kennis genomen
heeft van de zaak »;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat het arrest aan
de verweerster Bertha Rottiers, optredend in eigen naam, voor eigen
vermogen, toekent : de definitieve
sommen van 19.683 frank (aan de
verweerders Bertha Rottiers en Jan
Wouters samen) en 470.111 frank, en
een provisionele som van 20.000
frank, waarbij de terugwijziging van
de zaak voor afdoening van de burgerlijke belangen naar de eerste
rechter uiteraard enkel de niet definitieve toekenningen betreft;
Overwegende dat al die posten eigen schade van de verweerster Bertha Rottiers betreffen; dat zij voor de
beoordeling van de ontvankelijkheid
van het cassatieberoep een geheel
vormen; dat het verlenen van een
voorschot voor een deel van de door
de verweerster Bertha Rottiers on-
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dergane schade en de terugwijzing
van de zaak naar de eerste rechter
voor afdoening van die schadepost
aan het geheel van de beslissingen
op de schadevordering van de verweerster Bertha Rottiers voor eigen
vermogen een niet definitief karakter verlenen, zodat de voorziening
niet ontvankleijk is wat het geheel
van de beslissing op de door die verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering betreft;
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening « in de
mate dat de appelrechter eiser veroordeelt tot betaling aan de (verweerster) Bertha Rottiers van een
provisionele som van 20.000 frank,
te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 19 juli 1985 tot
heden en van dan af met de gerechtelijke intresten, en de zaak voor
verdere afdoening van de burgerlijke belangen terug naar de eerste
rechter (verzendt) »;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de daaruit voortvloeiende definitieve beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de tweede en de derde
verweerder tegen eiser, waartegen
eiser zich regelmatig in cassatie
heeft voorzien, en niet definitieve
beslissingen op de civielrechtelijke
vordering van de verweerster Bertha Rottiers tegen eiser, niettegenstaande de voorziening tegen die beslissing(en) niet ontvankelijk is en
niettegenstaande de door eiser gedane gedeeltelijke afstand, die geen
berusting inhoudt;

Om die redenen, ongeacht het
tweede en het derde middel, die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre dit uitspraak doet
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over de tegen eiser ingestelde straf- 4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
vordering en over de door de verARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAweerders tegen hem ingestelde ciKEN STRAFVORDERING CONCLUSIE
OVER DE STRAFMAAT.
vielrechtelijke vorderingen; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-. 1' en 2' De verplichting voor de beschuldeeltelijk vernietigde arrest; laat de
digde om, in geval van veroordeling tot
kosten ten laste van de Staat; vereen criminele of correctionele hoofdstraf, een bedrag van vijf frank te bewijst de aldus beperkte zaak naar
talen a.ls bijdrage voor het Bijzonder
het Hof van Beroep te Gent.
9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Geinger.
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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
bepa.lingen, zelfs voor feiten van v66r
die inwerkingtreding (1). (Art. 58 K.B.
van 18 dec. 1986.)
·

3' Wanneer de appelrechter het verzet
KAMER -

9 februari 1988

1° RECHTBANKEN

STRAFZAKEN STRAFVORDERING VEROORDEL!NG 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 AUGUSTUS 1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 AARD VAN DE VEROORDEL!NG- ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - WET VAN 1 AUGUSTUS 1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE
BEPAL!NGEN, ART 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.

3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN ONTVANKEL!JKVERKLARING
DOOR
DE
APPELRECHTER, ENERZIJDS, VAN HET VERZET TEGEN ZIJN EIGEN BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING, ANDERZIJDS, VAN HET HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER EN BEVESTIGING, BEHOUDENS ZEKERE AANPASSINGEN, VAN DIE BESLISSING - PI\.AAGWIJDTE.

tegen zijn eigen bij verstek gewezen
beslissing alsook het hager beroep ontvankelijk verklaart en, op bepaalde
aanpassingen na, de beslissing van de
eerste rechter bevestigt, spreekt hij
zelf een veroordeling uit (2).
4' De rechter behoeft niet te antwoorden

op de door de beklaagde aangevoerde
argumenten die, zonder daa.ruit een
rechtsgevolf{ af te leiden, enkel de straftoemeting betreffen (3). (Art. 97 Gw.)

(VANDEVELDE)

(A.R. nr. 1577)
9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. A. De Roeck, Gent.
(1) Cass., 9 juni 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 609).

A.R.

nr.

1494

(2) Zie Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406
(A.C., 1986-87, nr. 607).
(3) Cass., 19 mei 1987,
(A.C., 1986-87, nr 553).
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864
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ONDERZOEKSGERECHTEN

REGELING VAN DE PROCEDURE- KENNlSNEMlNG
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER VAN BE·
PAALDE FElTEN - ANDERE FElTEN REEDS
VOOR HET VONNlSGERECHT GEBRACHT.

Wanneer bepaalde aan een beklaagde
ten laste gelegde feiten reeds bij het
vonnisgerecht zijn aangebracht is de
besliss!?g van het onderzoeksgerecht
waarblJ de burgerlijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk wordt verklaard op grand dat
het de taak van het vonnisgerecht is
om aan de ten laste gelegde feiten de
juiste omschrijving te geven, niet naar
recht verantwoord als uit de beslissing
van het onderzoeksgerecht blijkt dat
het gaat om andere feiten (1).

(VERBRUGGEN A. T. VERBRUGGEN F.)
ARREST

(A.R. nr. 1609)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1987 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel:
doordat het arrest de door eiser ten
laste van verweerder nedergelegde
klacht met stelling als burgerlijke partij
heeft afgewezen als zijnde onontvankelijk, op de gronden dat verweerder reeds
naar de correctionele rechtbank werd
verwezen, onder meer wegens de tenlastelegging van valsheid in geschrifte in de
stukken vermeld in de huidige klacht en
":'egens de tenlastelegging van oplichtm~; dat de ~walificatie bij de verwijzing
wehswaar met vermeldt dat de valsheid
er ook zou in bestaan dat ook de handtekening van (eiser) door (verweerder) zou
zijn vervalst; dat het echter de rechter
v~n de grond zal vrijstaan de omschrijvmg aan te vullen zo daartoe aanleiding
(1) Zie Cass., 13 mei 1987, A.R. nr. 5840
(A.C., 1986-87, nr. 536 en de noot), en 19 jan.
1988, A.R. nr. 1480 (ibid., 1987-88, supra,
nr 298).
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bestaat; dat, nu de rechter van de grond
reeds gevat is van de feiten, de stelling
van burgerlijke partij niet ontvankelijk
is; dat, wat het feit B betreft, bovendien
de artikelen 462 en 504 van het Strafwetboek toepassing vinden, zodat er, ook zo
dit feit niet identiek zou zijn aan enig
feit waarvoor verweerder reeds naar de
correctionele rechtbank werd verwezen,
geen aanleiding bestaat tot het bevelen
van een verder onderzoek; dat de rechten van eiser door de bestreden beschikking derhalve niet werden geschonden,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest, nu
het vaststelt dat de beschikking van de
raadkamer waarbij eiser en verweerder
werden verwezen naar de correctionele
rechtbank niet vermeldt dat de valsheid
er ook zou in bestaan dat ook de handtekening van eiser zou zijn vervalst, niet
wettig heeft kunnen beslissen dat het de
rechter van de grond zal vrijstaan de
omschrijving aan te vullen zo daartoe
grond bestaat (schending van de artikelen 7, tweede lid, van de Grondwet, 1 van
de wet van 17 april 1878, 182 en 231 van
het Wetboek van Strafvordering);
tweede onderdeel, het arrest met tegenstrijdigheid in de motieven is behept
nu het enerzijds vaststelt dat de beschikking van de raadkamer waarbij eiser en
verweerder werden verwezen naar de
correctionele rechtbank, niet vermeldt dat
de valsheid er ook zou in bestaan dat
ook de handtekening van eiser zou zijn
vervalst en anderzijds overweegt dat de
rechter van de grond reeds gevat is van
de feiten (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
derde onderdeel, het arrest minstens
niet de redenen aangeeft waarom het
van oordeel is dat in casu « het de rechter van de grond zal vrijstaan de omschrijving aan te vullen zo daartoe aanleiding bestaat » en dat « de rechter van
de grond reeds gevat is van de feiten ,
(schending van artikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, zo in zijn schriftelijke toelichting bij zijn klacht aan de
onderzoeksrechter te Dendermonde van
16 oktober 1986 als in zijn conclusie genomen voor de kamer van inbeschuldigingstelling eiser het feit B zelf heeft gekwalificeerd als misbruik van vertrouwen en/of oplichting en het arrest oordeelt dat, ook zo dit feit niet identiek zou
zijn aan enig feit waarvoor verweerder
reeds naar de correctionele rechtbank
werd verwezen, dit onderdeel van de
klacht onontvankelijk is omdat de artikelen 462 en 504 van het Strafwetboek toe-
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passing vinden, zonder te zeggen en te
motiveren waarom dit feit niet als misbruik van vertrouwen moet worden gekwalificeerd of waarom de klacht aldus
omschreven als onontvankelijk moet
worden afgewezen (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt :
« dat de kwalificatie (van de telastlegging valsheid in geschrifte) bij de
verwijzing weliswaar niet vermeldt
dat de valsheid er ook zou in bestaan dat ook de handtekening van
(eiser) door (verweerder) zou zijn
vervalst »;
Overwegende dat de appelrechters
aldus vaststellen dat de door eiser
thans aangeklaagde « feiten » van
valsheid in geschrifte, andere feiten
van valsheid zijn dan die welke door
de kwestieuze verwijzing door de
raadkamer bij de correctionele
rechtbank aanhangig werden gemaakt;
Overwegende dat, wanneer de feitenrechter niet aileen het recht
maar de plicht heeft aan de bij de
rechtbank aanhangig gemaakte feiten de juiste wettelijke omschrijving
te geven, het hem weliswaar niet
toegelaten is andere feiten dan die
welke bij hem aanhangig werden
gemaakt te onderzoeken, zodat ten
deze, in strijd met de vaststelling
van het arrest, het de feitenrechter
niet zal vrijstaan de omschrijving
van de hem voorgelegde telastlegging valsheid in geschrifte aan te
vullen met de andere feiten van
valsheid die het voorwerp van de
klacht van eiser tegen verweerder
uitmaken; dat de omstandigheid dat
verweerder naar de correctionele
rechtbank werd verwezen wegens
de telastlegging van valsheid in geschrifte in de stukken vermeld in de
klacht van eiser daaraan geen afbreuk doet;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Overwegende dat de uit te spreken vernietiging, gezien de voormelde verplichting van de rechter de
aanhangig gemaakte feiten de juiste

wettelijke omschrijving te geven,
ook de beslissing over de telastlegging B omvat;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het derde en het vierde
onderdeel van het middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
9 februari 1938 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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1" CASSATIEMIDDELEN

MIDDELEN
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELING TOT EEN ENKELE STRAF M!DDEL TEN BETOGE DAT
VERSCHILLENDE STRAFFEN HADDEN MOETEN WORDEN UITGESPROKEN.

2" HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN DE APPELRECHTER WAAREIJ DE
DOOR DE EERSTE RECHTER AFGEWEZEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WORDT
TOEGEWEZEN - GEEN HOGER BEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ - WETIIGHEID.

3" VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN DE APPELRECHTER VERKIETIGD OMDAT DE RECHTER HEEFT
BESLIST OVER EEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE KIET BIJ HEM AAKHANGIG
WAS - VERKIETIGING ZOKDER VERWIJZING
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1o De beklaagde die tot een enkele straf

veroordeeld is kan, bij gebrek aan belang, geen middel aanvoeren ten betage dat de feitenrechter meer dan een
straf had maeten uitspreken (1).
2o Wanneer de burgerlijke partij geen

hager beraep heeft ingesteld tegen het
vannis van de eerste rechter dat zijn
vardering heeft afgewezen, miskent de
appelrechter de devolutieve kracht van
het hager beroep van de overige partijen wanneer hij die vordering taewijst
(2). (Artt. 202, 2°, en 203 Sv.)
3° Wanneer een beslissing in hager bemep wardt vernietigd omdat de appelrechter heeft beslist over een burgerlijke rechtsvordering die bij hem niet
aanhangig gemaakt was, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verw~j
zing (3).
(VANDERHAEGHEN T. VAN SIELEGHEM, VERHELLE; FIDELITAS N.V. T. VERHELLE)
ARREST

(A.R. nr. 1652)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1987 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Didier
Vanderhaeghen:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser wegens de telastleggingen
B, C en D ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel, luidende als
volgt : eiser werd niet vervolgd wegens
het veroorzaken van enig verkeersongeval; hij is alleen vervolgd wegens, enerzijds, sturen in staat van dronkenschap
en onder invloed, anderzijds, om de
maximaal toegelaten snelheid te hebben
overschreden met meer dan 10 kilometer
per uur; door aan 80 a 90 kilometer per
uur te rijden in plaats van aan 60 kilometer per uur (de appelrechter spreekt
van « waanzinnige snelheid "• « roekeloze rijwijze » en « merkelijk overdreven
snelheid ») en in botsing te komen met
een voertuig dat uit een private oprit de
(1) Cass., 26 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 59).
(2) en (3) Zie Cass., 15 old. 1986, A.R.
nr. 5268 (A. C., 1986-87, nr. 89).
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rijbaan opreed en reeds met de voorwielen in de goat stand (voetpadbreedte 2,50
meter + circa 1 meter lengte voertuig,
vanaf het middel van het voorwiel!) kan
zeker niet besloten worden tot de verantwoordelijkheid van eiser voor de aanrijding; er mag dienvolgens geen oorzakelijk verband gelegd worden tussen de
dronkenschap, de snelheidsinbreuk en
het ongeval; dienvolgens mocht de eendaadse samenloop niet worden aanvaard
en dienden afzonderlijke straffen uitgesproken te worden voor de feiten C en D
enerzijds en voor het feit B anderzijds:

Overwegende dat, nu eiser veroordeeld is tot een enkele straf wegens
verschillende misdrijven, het middel
dat hieruit is afgeleid dat de feitenrechter verschillende straffen had
moeten uitspreken, niet tot cassatie
kan leiden en mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening ge··
richt is tegen de beslissing op de
door de verweerder Willy Verhelle
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het derde middel, luidende als
volgt: deze burgerlijke partij heeft geen
hoofdberoep ingesteld; volledig ten onrechte aanvaardt de appelrechter dan
ook deze burgerlijke-partijstelling tegen
eiser en willigt ze in; het arrest dient zeker op dit punt verbroken te worden :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de verweerder
Verhelle hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de eerste rechter die zijn vordering tegen
eiser ongegrond verklaarde wegens
gebrek aan oorzakelijk verband; dat
derhalve die vordering niet aanhangig was voor het hof van beroep;
Overwegende dat het arrest, door
niettemin een veroordeling van eiser ten gunste van verweerder Verhelle uit te spreken, de artikelen

728

HOF VAN CASSATIE

Nr. 350

Verhelle hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de eerste rechter die zijn vordering tegen
eiseres ongegrond verklaarde weC. In zoverre de voorziening ge- gens gebrek aan oorzakelijk verricht is tegen de beslissing op de band; dat derhalve die vordering
door eiser tegen de verweerder Dirk niet aanhangig was voor het hof van
Vansieleghem ingestelde civielrech- beroep;
telijke vordering:
Overwegende dat het arrest door
Over het tweede middel, luidende als niettemin een veroordeling van eisevolgt: de verweerder Vansieleghem werd res ten gunste van verweerder Verten onrechte vrijgesproken, zodat de bur- helle uit te spreken, de artikelen
gerlijke eis van eiser had moeten beves- 202, 2°, en 203 van het Wetboek van
tigd blijven door het hager beroep van Strafvordering schendt;
verweerder als ongegrond af te wijzen :
Dat het middel in zoverre gegrond
Overwegende dat het Hof de aan- is;
gevoerde onwettigheid niet kan afleiden uit de formulering van het
middel;
Dat bij gebrek aan nauwkeurigheid het middel niet ontvankelijk is;
202, 2°, en 203 van het Wetboek van

Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;

II. Op de voorziening van de N.V.
Fidelitas:
Over het middel: schending van de artikelen 199, 202, 203 van het Wetboek
van Strafvordering en, voor zoveel als
nodig, 97 van de Grondwet,
doordat het arrest met hervorming van
het bestreden vonnis eiseres in solidum
met de beklaagde Didier Vanderhaeghen
veroordeelt tot betaling aan de verweerder Willy Verhelle van het in eerste aanleg gevorderde bedrag van 46.186 frank,
meer de vergoedende intresten vanaf 28
december 1985, de gerechtelijke intresten en de kosten,
tezwijl, eerste onderdeel, verweerder
binnen de termijn voorzien bij artikel
203, § 4, van het Wetboek van Strafvordering geen hager beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van de vijftiende
kamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge van 6 november 1986,
zetelende in correctionele zaken;
tweede onderdeel: verweerder evenmin incidenteel beroep heeft ingesteld,
wijl dit eventueel in te stellen incidenteel beroep niet meer vermocht de burgerlijke rechtsvordering, die hij had ingediend tegen de beklaagde Didier Vanderhaeghen voor de rechter in hager
beroep te brengen :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de verweerder

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers in solidum veroordeelt om aan
de verweerder Willy Verhelle te betalen de som van 46.186 frank, vermeerderd met de vergoedende intrest vanaf 28 december 1985 tot 18
mei 1987, meer op dit totaal de verwijlsintrest vanaf de datum van het
arrest, en waarbij het de eisers in
solidum verwijst in de kosten van
beide instanties gevallen aan de zijde van de verweerder Verhelle; verwerpt de voorziening van Didier
Vanderhaeghen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiser Didier Vanderhaeghen in de helft van de kosten van
zijn voorziening; laat de overige kosten ten laste van de Staat; zegt dat
er geen grond is tot verwijzing.
9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. D. Vander Meulen en D. Vandervennet, Brugge.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET O.M. NIET IN HOGER BEROEP IS
GEKOMEN -- VERZET VAN DE BEKLAAGDE VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP
VAN HET O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
DAT VONNIS - BESLISSING OVER DIE HOGERE BEROEPEN - VERZWARING VAN DE BIJ
VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - WETIIGHEID.

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
wordt gezegd « dat de feiten, gepleegd tot 25 juni 1984 opgeslorpt
werden bij veroordeling van de Correctionele Rechtbank van Brugge
van 25 juni 1984 » :
Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

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

2° VERZET -

STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK
GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET O.M.
NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT
VERZET - HOGER BEROEP VAN HET O.M. EN
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DAT VONNIS VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - WETIIGHEID.

3° VOORZIENING

IN

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 187, 188,
202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering:

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - INDIENING VAN MEMORIES - TERMIJN.

1' en 2' Wanneer het O.M. tegen een ver-

stekvonnis geen hager beroep heeft ingesteld, mag de appelrechter, die uitspraak doet op het hager beroep van
het O.M. en van de beklaagde tegen
het vonnis gewezen op verzet van de
beklaagde, de door het verstekvonnis
uitgesproken straf niet verzwaren (1).
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
3' Niet ontvankelijk is de memorie die

tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken ter griffie van het Hof
wordt ingediend na het verstrijken van
de bij art. 420bis, tweede lid, Sv., gestelde termijn van twee maanden (2).
(SERVAIS)
ARREST

(A.R. nr. 1667)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1987 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 5 juni 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 604).

A.R.

nr.

4334

(2) Cass., 23 dec. 1986,
(A.C., 1986-87, nr. 251).

A.R.

nr.

9762
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Overwegende dat eiser bij het op
20 januari 1986 door de Correctionele Rechtbank te Brugge bij verstek
gewezen vonnis wegens de tegen
hem aangevoerde telastleggingen A,
B, C en D samen werd veroordeeld
tot een hoofdgevangenisstraf van
zes maanden en een geldboete van
duizend frank, met uitstel van de
tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf gedurende een termijn van drie jaar; dat hij, op zijn
verzet, door dezelfde rechtbank, bij
het op tegenspraak gewezen vonnis
van 10 februari 1986 wegens die feiten tot dezelfde straf werd verocrdeeld, met dien verstande dat gewoon uitstel van uitvoering verleend
werd voor drie vierde van de opgelegde geldboete;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Gent, op het hoger beroep
van eiser en van het openbaar ministerie, bij het op tegenspraak gewezen arrest van 25 mei 1987, na te
hebben gezegd dat de feiten gepleegd tot 25 juni 1984 opgeslorpt
werden door een vorige veroordeling, eiser veroordeelt, met eenparigheid van stemmen, tot een hoofdgevangenisstraf van zes maanden met
gewoon uitstel van tenuitvoerlegging
voor drie maanden ervan gedurende
een termijn van drie jaar en tot een
geldboete van duizend frank;
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Overwegende dat, bij ontstentenis
van hoger beroep door het openbaar
ministerie tegen het verstekvonnis
van 20 januari 1986, het hof van beroep de toestand van eiser op strafrechtelijk gebied niet kon verzwaren
in vergelijking met dit verstekvonnis;

(MR. DEMETS - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT STEVENS P.V.B.A. T. ROFFELSEN, TROMMELEN)
ARREST

(A.R. nr. 1781)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen geweOm die redenen, zonder acht te zen;
slaan op eisers memorie die ter grifOverwegende dat het arrest het
fie van het Hof werd ontvangen op derdenverzet ingesteld door de ver30 november 1987, dit is buiten de weerders tegen het in kracht van
bij artikel 420 bis, tweede lid, van gewijsde gegane arrest van het Hof
het Wetboek van Strafvordering be- van Beroep te Antwerpen van 28 jupaalde termijn, vernietigt het be- ni 1984, enerzijds, ontvankelijk en
streden arrest in zoverre het eiser gegrond verklaart in de mate dat
veroordeelt; verwerpt de voorziening het strekt tot de vernietiging van de
voor het overige; beveelt dat van dit beschikking van voormeld arrest
arrest melding zal worden gemaakt waarbij de terugkeer tot de failliete
op de kant van het gedeeltelijk ver- boedel werd bevolen van het woonnietigde arrest; laat de kosten ten huis met aanhorigheden aan de Vorlaste van de Staat; verwijst de aldus selmoerweg 4, te Rijkevorsel, anderbeperkte zaak naar het Hof van Be- zijds, niet ontvankelijk verklaart .in
roep te Antwerpen.
de mate dat het strekt tot de verme9 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit- tiging van de beschikking waarbij
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter de doorhaling wordt bevolen van :
- Verslaggever: de h. De Baets - Ge- 1. de stichtingsakte van de AG AlJijkluidende conclusie van de h. De- phard ImmobiW~n. verleden door het
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: notariaat Aussersihl te Zurich op 28
mr. F. Van Hende, Gent.
januari 1982, en 2. de verkoopakte
van woonhuis en gronden, gelegen
te Rijkevorsel, Vorselmoerweg 4,,
verleden door notaris J. Coppens te
Nr. 352
Vosselaar, op 9 april 1982;
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DERDENVERZET -

STRAFZAKEN - UITSPRAAK OVER DE BURGERLIJKE BELANGEN
DOOR HET STRAFGERECHT - BEGRIP.

Derdenverzet kan worden ingesteld tegen de beslissing van de strafrechter
die, bij de uitspraak over een telastlegging van bankbreuk, de terugkeer tot
de failliete boedel beveelt van alle goederen, rechten of rechtsvorderingen
die daaraan bedrieglijk zijn onttrokken (1). (Art. 1122 Ger.W.; artt. 579 en
584 Kh.)
{1) Zie J. VANRYN- J. HEENEN, Principes de
droit commercial, IV., 1965, nrs. 2894 tot 2900,
biz. 396 tot 400.

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
het derdenverzet niet ontvankelijk
wordt verklaard in de mate dat het
strekt tot vernietiging van de beschikking waarbij de doorhaling
wordt bevolen van de stichtingsakte
van de AG Alphard Immobilien en
van de verkoopakte van 9 april 1982,
verleden door notaris Coppens:

Overwegende dat de voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
het derdenverzet ontvankelijk en ge-
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grond wordt verklaard in de mate
dat het strekt tot de vernietiging
van de beschikking waarbij de terugkeer tot de failliete boedel wordt
bevolen:
Over het middel : schending van de artikelen 2, 1122 van het Gerechtelijk Wethoek, 1, 3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 370 van het
Wetboek van Strafvordering, zoals vervangen bij artikel 4 van de wet van 23
augustus 1919, 44, 489, 490 van het Strafwetboek, alsook 490bis van laatstgenoemd wetboek, zoals ingevoegd bij artikel 143 van de wijzigingsbepalingen
(artikel 3) van de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek,
577, 579, en m.i.b. 579, 1°, van het boek
III, titel II, van het Wetboek van Koophandel, zoals vastgelegd bij de Faillissementswet van 18 april 1851, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde
in strafzaken op de burgerlijke rechtsvordering, dat vastgelegd is in artikel 4
van de voornoemde wet van 17 april
1878,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest, na vaststelling van de naleving der vereisten op procesrechtelijk
gebied, besluit tot de ontvankelijkheid,
in een beperkte mate, van het door de
eerste en de tweede verweerder ingestelde derdenverzet en aldus het door eiser
voorgedragen verweer, naar luid waarvan het gezag van gewijsde dat kleeft
aan de aangevochten beslissing van de
strafrechter erga omnes geldt en dienvolgens ook tegenover de eerste en de tweede verweerder, aan wie derhalve het
recht wordt ontzegd om deze beschikking een latere procedure te betwisten,
verwerpt op grand van de overweging
« dat het hof ten dezen geen standpunt
dient in te nemen in de doctrinaire discussie tussen voor- en tegenstanders van
de klassieke leer van de betrekkelijkheid
van het gezag van gewijsde, doch gewoonweg de positieve wettekst van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek
dient toe te passen, waardoor in elk geval een einde is gesteld geworden aan de
betwisting over de toelaatbaarheid van
derden-verzet in strafzaken en waaruit,
evenals uit artikel 1132 van het Gerechtelijk Wetboek, alleszins af te leiden valt
dat in de principiele onherroepelijkheid
van het gezag van gewijsde de ontbindende voorwaarde van de buitengewone
rechtsmiddelen van derdenverzet en her-
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roe ping van het gezag van gewij sde is
ingebouwd; (... ); dat op die wijze de betwisting tussen partijen teruggebracht is
tot een interpretatie van het begrip
" burgerlijke belangen " waarover een
strafgerecht uitspraak heeft gedaan; dat
de wetgever niet de beperkende uitdrukkingen " burgerlijke rechtsvordering " of
" schadevergoeding " heeft aangewend
doch de algemene en ruime uitdrukking
"burgerlijke belangen ", hetgeen slechts
zinvol is wanneer hiermede bedoeld
wordt al de burgerrechtelijke gevolgen
die in ons rechtssysteem verbonden zijn
aan het misdrijf en waarover het strafgerecht zelf uitspraak dient te doen; dat de
bevolen " terugkeer in de massa van de
schuldeisers ", hetzij ingevolge het algemeen rechtsbeginsel neergelegd in artikel 44 van het Strafwetboek, hetzij ingevolge artikel 579, 1°, van het Wetboek
van Koophandel een " teruggave " uitmaakt, en het herstel, de doorhaling en
de verbetering ingevolge artikel 463 van
het Wetboek van Strafvordering een
"voorzorgsmaatregel ", die beiden essentieel van burgerrechtelijke aard zijn en
begrepen zijn onder de "burgerlijke belangen " van artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek; dat hieraan niet in de weg
wordt gestaan door de omstandigheid
dat voormelde teruggave en voorzorgsmaatregel gegrond zijn op het algemeen
belang, met name de noodzaak om de
gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen of te voorkomen, reden waarom
zij ambtshalve dienen uitgesproken te
worden; dat kwestieuze beschikkingen
dan ook in beginsel vatbaar zijn voor
derdenverzet »,
terwijl, naar luid van artikel 1122 van
het Gerechtelijk Wetboek, ieder die niet
behoorlijk opgeroepen of niet in dezelfde
hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen een,
zij het voorlopige, beslissing die zijn
rechten benadeelt en die gewezen is
door een burgerlijk gerecht, of door een
strafgerecht in zover dit over burgerlijke
belangen uitspraak heeft gedaan; ond~r
de uitdrukking « door een strafgerecht m
zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft geaan , dient verstaan de
strafrechter, voor zover deze uitspraak
doet over de burgerlijke rechtsvordering;
de burgerlijke rechtsvordering strekt tot
het herstel en/of de vergoeding van de
schade door het misdrijf aan een derde
berokkend; het initiatief van deze vor~e
ring dan ook berust op de door het mlsdi:ijf benadeelde persoon, zulks in tegenstelling tot de strafvordering, waarover
de strafrechter dient uitspraak te doen
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en die door het openbaar ministerie
wordt ingesteld; voornoemde uitlegging
van de in artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde regel verenigbaar is met de beginselen inzake het gezag erga omnes van het gewijsde op de
strafvordering, dat al hetgeen dekt dat
de strafrechter zeker en noodzakelijk
heeft beslist, met inachtneming van de
redenen waarop hij de beslissing heeft
laten steunen, ten aanzien van het bestaan van de ten laste van de beklaagde
gelegde feiten, ongeacht de juridische
omschrijving ervan; de door de strafrechter ten dezen ambtshalve bevolen terugkeer van het woonhuis met aanhorigheden naar de massa der schuldeisers van
het faillissement van de P.V.B.A. Stevens, waartegen eerste en tweede verweerder zijn opgekomen in een procedure van derdenverzet, een " teruggave » in
de brede zin uitmaakt, die, zo ze in bepaalde gevallen een privaatrechtelijk
aspect vertoont, hoofdzakelijk is ingegeven door het algemeen belang, met name
de uitwissing van de materii:He sporen
van het misdrijf; immers niet kan worden aanvaard dat een gerechtelijke beslissing een feitelijke toestand zou laten
voortbestaan, waardoor de inbreuk zou
worden bestendigd en die aan de dader
het voordeel van de gepleegde schending
van de wet zou verzekeren; het publiek
karakter van de teruggave het ambtshalve optreden van de rechtbank en/of het
optreden van het openbaar ministerie
uitlegt; de teruggave die in het algemeen
belang de verdwijning van het onrechtmatig verworven voordeel en derhalve
het materiiHe herstel van het misdrijf beoogt, en ambtshalve wordt bevolen, dan
ook behoort tot de sfeer van de strafvordering; uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de terugkeer van het woonhuis met aanhorigheden ambtshalve werd bevolen en de beslissing van de terugkeer, gewezen door
de eerste bodemrechter en door het bestreden arrest bekrachtigd, uitsluitend is
ingegeven door het algemeen belang, nu
de eerste bodemrechter, waarvan de beslissing werd bevestigd door het bestreden arrest, zoals hiervoren uiteengezet,
in dat verband overweegt : " dat niet
aanvaard kan worden dat de rechtbank
een feitelijke toestand zou laten voortbestaan, waardoor aan de dader het voordeel van de gepleegde schending van de
wet zou worden verzekerd; dat daarom
de rechtbank beveelt dat het woonhuis,
gelegen aan de Vorselmoerweg 4, te Rijkevorsel, opnieuw dee! uitmaakt van het
pand der schuldeisers »; de bodemrech-
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ters aldus, door het bevelen van de terugkeer van het woonhuis, het materieel
herstel in het algemeen belang van het
door derde verweerder gepleegd misdrijf
hebben beoogd, nu het zich ontdoen van
dit goed met het oog op het bewerken
van zijn bedrieglijk onvermogen een bestanddeel van het ten laste van derde
verweerder gelegd misdrijf uitmaakt;
hieruit volgt dat de ten dezen bevolen terugkeer zich situeert in de strafvordering, waarover de zevende kamer van
het Hof van Beroep te Antwerpen in zijn
arrest van 28 juni 1984 uitspraak heeft
gedaan; deze beslissing zeker en noodzakelijk heeft beslist dat Jozef Stevens
zich schuldig heeft gemaakt aan vervalsingen, ten einde betrokken onroerend
goed te onttrekken aan het gemeenschappelijk pand der schuldeisers, nu deze feiten de grondslag vormen van de
tenlastelegging van het organiseren van
zijn bedrieglijk onvermogen, die door genoemde beslissing als bewezen werd bevonden; aan deze beslissing dan ook in
navolging van de door het Hof gehuldigde beginselen het gezag van gewijsde erga omnes kleeft; zodat het bestreden arrest op grond van voormelde overwegingen niet wettig heeft kunnen beslissen
tot de ontvankelijkheid van het derdenverzet, door de eerste en de tweede verweerder ingesteld tegen het arrest gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen op 28 juni 1984, zonder miskenning
van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde
in strafzaken op de burgerlijke rechtsvordering, dat vastgelegd is in het artikel 4 van voornoemde wet van 17 april
1878 (schending van de artikelen 2, 1122
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3, 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 370 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals vervangen bij artikel 4 van de wet van 23 augustus 1919,
44, 489, 490 van het Strafwetboek, alsook
490bis van laatstgenoemd wetboek, zoals
ingevoegd bij artikel 143 van de wijzigingsbepalingen (artikel 3) van de wet
van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 577, 579, en m.i.b.
579, 1°, van boek III, titel II, van het Wethoek van Koophandel zoals vastgelegd
bij Faillissementswet van 18 april 1851):

Overwegende dat, naar luid van
artikel 1122 van het Gerechtelijk
Wetboek, ieder die niet behoorlijk is
opgeroepen of niet in dezelfde hoe-
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danigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen
een, zij het voorlopige, beslissing die
zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk of door
een strafgerecht in zover dit over
burgerlijke belangen uitspraak heeft
gedaan;
Overwegende dat het bevel tot terugkeer tot de failliete boedel van
alle goederen, rechten en rechtsvorderingen, met toepassing van artikel
579 van het W etboek van Koophandel, geen straf is maar een bijzondere vorm van teruggave die ertoe
strekt een einde te stellen aan een
met de wet strijdige toestand die is
ontstaan uit de misdrijven omschreven bij de artikelen 575 en 577 van
het Wetboek van Koophandel, namelijk het onttrokken houden van activa die aan de failliete boedel toekomen;
Overwegende dat deze vorm van
herstel die, zoals de schadevergoeding, ook voor de burgerlijke rechter kan worden gevorderd, van civielrechtelijke aard is, hetgeen onder meer ook blijkt uit de samenlezing van de artikelen 579 en 584 van
het Wetboek van Koophandel;
Overwegende dat aan het civielrechtelijk karakter van die maatregel geen afbreuk doet de omstandigheid dat die maatregel ambtshalve
door de strafrechter moet worden
bevolen en door het openbaar ministerie ter gelegenheid van de uitoefening van de strafvordering moet
worden gevorderd, zelfs in geval van
vrijspraak;
Overwegende dat het bestreden
arrest dienvolgens wettig beslist dat
« de bevolen " terugkeer in de massa
van de schuldeisers " hetzij ingevolge het algemeen rechtsbeginsel
neergelegd in artikel 44 van het
Strafwetboek, hetzij ingevolge artikel 579, 1°, van het Wetboek van
Koophandel een " teruggave " uitmaakt (... ) essentieel van burgerrechtelijke aard (is) en begrepen (is)
onder de " burgerlijke belangen "
van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek » en - na te hebben

geconstateerd dat « niet betwist
wordt dat (de verweerders) niet behoorlijk (zijn) opgeroepen en niet in
dezelfde hoedanigheid in de zaak
zijn tussengekomen » - de beslissing dat het derdenverzet ontvankelijk is, naar recht verantwoord;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 februari 1988 - 2' kamer - Vaarzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende canclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advacaten:
mrs. Geinger en De Gryse.
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
PRINCIPAAL HOGER BEROEP - TERMIJN HOGER BEROEP TEGEN EEN VERSTEKVOKNIS.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING - Ol'IIVANG
- STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORWAARDEN.

1o Laattijdig en derhalve niet antvankeJijk is het hager beroep dat de bij verstek veraardeelde beklaagde meer dan
vijftien dagen na de betekening van
het vannis heeft ingesteld (1); het hager beraep is antvankelijk als het v66r
die betekening wardt ingesteld.
2o De ap het cassatieberoep van de beklaagde uitgesproken vernietiging van
de strafrechtelijke veroardeling brengt
vernietiging mede van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde bur(1) Cass., 7 april 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 475).

A.R.

nr.

1283
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gerlijke rechtsvordering, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit en
waartegen eiser zich regelmatig in cassa tie heeft voorzien (2).

het werd ingesteld na het verstrijken van de beroepstermijn, laattijdig voorkomt »; dat zij zodoende artikel 203 van het Wetboek van
Strafvordering schenden;

(DE SAEGER T. MORNIE)
ARREST

(A.R. nr. 1833)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, nr. 2758, op 3 juli 1987
in hager beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Gent;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van artikel
203 van het Wetboek van Strafvordering:

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering van
verweerster tegen eiser, die het gevolg is van eerstgenoemde beslissing en waartegen eiser zich regelmatig heeft voorzien;

Overwegende dat, krachtens artiOm die redenen, vemietigt het bekel 203, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering en buiten de gevallen streden vonnis; beveelt dat van dit
van §§ 2 en 4 van dat artikel en arrest melding zal worden gemaakt
overmacht, het recht van hager be- op de kant van het vernietigde vonroep vervalt, indien de verklaring nis; laat de kosten ten laste van de
van hager beroep niet gedaan is op Staat; verwijst de zaak naar de Corde griffie van de rechtbank die het rectionele Rechtbank te Oudenaarvonnis heeft gewezen, uiterlijk vijf- de, zitting houdende in hoger betien dagen na de dag van uitspraak, roep.
en, indien het vonnis bij verstek is
9 februari 1988 - 2• kamer - Voorzitgewezen, uiterlijk vijftien dagen na ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
de dag van de betekening ervan aan - Verslaggever : de h. De Peuter - Gede veroordeelde partij of aan haar lijkluidende conclusie van de h. Dewoonplaats; dat het hager beroep clercq, advocaat-generaal.
ontvankelijk blijft, ook al wordt het
aangetekend vooraleer het bij verstek gewezen vonnis betekend
wordt;
Overwegende dat het beroepen Nr. 354
vonnis van de Politierechtbank te
Gent ten aanzien van eiser bij verstek werd gewezen op 21 april 1987,
2• KAMER - 9 februari 1988
dat dit vonnis aan hem werd betekend op 2 juni 1987 en eiser hager
beroep aantekende op 25 mei 1987; 1° STRAFVORDERING
VOORRECHT
VAN RECHTSMACHT - TOEPASSINGSVOOROverwegende dat de appelrechters
WAARDEN.
oordelen dat « het hager beroep, nu
(2) Zie redengeving in Cass., 4 maart, 29
april en 10 juni 1986, A.R. nrs. 9380, 154 en 290
(A.C., 1985-86, nrs. 422, 530 en 631), en 3 dec.
1986, A.R. nr. 5331 (ibid., 1986-87, nr. 202).

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN BEVOEGDHEID VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

Nr. 354

HOF VAN CASSATIE

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSEN VONNISGERECHTEN - BESCHIKKING TOT
NAAR DE CORRECTIONELE
VERWIJZING
RECHTBANK - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID - BEKLAAGDE MET VOORRECHT VAN
RECHTSMACHT- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP.

1o en 2° Voor de toepassing van art. 479
Sv. is het een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde dat de verdachte
een van de in die wetsbepaling opgesomde hoedanigheden bezit, hetzij op
het ogenblik van het misdrijf, hetzij op
het ogenblik van de vervolging (1).
(Impliciete oplossing.)
3° Wanneer een beschikking van de
raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft,
deze zich onbevoegd heeft verklaard
omdat de beklaagde voorrecht van
rechtsmacht genoot en door het hof van
beroep moest worden berecht, tegen
de beschikking vooralsnog geen enkel
rechtsmiddel openstaat (2), het vonnis
in kracht van gewijsde is gegaan en de
beslissing van de rechtbank gegrond
lijkt, vernietigt het Hof, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het
de zaak naar de procureur-generaal bij
het hof van beroep (3).
(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT IN ZAKE
TH ... )
ARREST

(A.R. nr. 2123)

HET HOF;- Gelet op het op 6 januari 1988 ingediende verzoekschrift
(1) Cass., 19 feb. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I,
697; zie J. CONSTANT, << Crimes commis par les
juges "• in Les Novelles, Procedure penale,
dl. II, val. II, nrs. 27 en 28.

(2) Zie de noot get. R.D. onder Cass., 2 april
1985, A.R. nr. 8569 (A.C., 1984-85, nr. 466);
Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 359 (ibid., 1986-87,
nr. 598), en 23 juli 1987, A.R. nr. 1665
(ibid., 1986-87, nr. 661).
(3) Zie Cass., 13 nov 1985, A.R. nr. 4658
(A.C., 1985-86, nr 166); in dat geval vloeide de
onbevoegdheid van de correctionele rechtbank
voort uit het feit dat de beklaagde door het
militarr gerecht moest worden berecht.
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van de procureur des Konings te
Gent tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, bij beschikking van
7 juni 1985, Th... J ... , ten tijde
van de feiten eerste auditeur bij het
Rekenhof, geboren te Ampsin op 6
september 1931, wonende te Ukkel,
Rose Hoevelaan 9B, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
ter zake van, te Maldegem, op 30
augustus 1984, zich schuldig te hebben gemaakt aan onopzettelijke slagen aan Heep Germaine en De
Smet Leontine;
Overwegende dat, bij op tegenspraak gewezen vonnis van 27 oktober 1987, de Correctionele Rechtbank te Gent zich onbevoegd verklaarde om over de strafvordering
te oordelen, om reden dat de beklaagde op 12 december 1986 - dit
is na de beschikking van verwijzing
- werd benoemd tot ... , zodat de
strafvordering dient te worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 479
van het Wetboek van Strafvordering;
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 uit de stukken
van de rechtspleging schijnt te blijken dat J ... Th ... de hoedanigheid bezit van ... ;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 7 juni 1985 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
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van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Gent.
9 februari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

9° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN VERNIETIGING VAN EEN
RECHTERL!JKE BESLISSING - VERWIJZING TOESTAND VAN DE PARTIJEN VOOR DE AANGEWEZEN RECHTER.

10° VERJARING -

STRAFZAKEN - STUITING - VERJARINGSTUITENDE DAAD - PROCESHANDELING DIE AAN DE VERN!ETIGDE
BESLISSING IS VOORAFGEGAAN.

11° RECHTEN VAN DE MENS-

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.3.A - DRAAGW!JDTE.

12° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER STRAFZAKEN STRAFVORDERING ENIGE STRAF VOOR
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - STRAF NAAR
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF.
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1° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDHAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES.

13° VERJARING -

STRAFZAKEN - TERMIJN - BURGERL!JKE RECHTSVORDERING VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
AANVULLEND PROTOCOL NR. 7, ART. 2.1 RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES.

1" Artikel 6.1 Europees Verdrag Rechten
van de ll.ifens verleent de rechtzoekende tegen wie een straf-vervolging is ingesteld geen recht op rechtspraak in
twee instanties.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN, AHT. 14.5 - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - BEGRIP.

4° BEROEPSVERENIGINGEN
GERLIJKE RECHTSVORDERING LIJKHEID - VOORWAARDE.

BURONTVANKE-

5° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

6° STRAFVORDERING PARTIJSTELLING VOORWAARDE.

BURGERLIJKEONTVANKELIJKHEID -

2"

Art. 2.1 van het op 22 nov. 1984 te
Straatsburg opgemaakte Protocol nr. 7
tot aanvulling van het Europees Verdrag Rechten van de Mens voert ten
behoeve van ieder die schuldig verlrlaard is aan een strafbaar feit de regel in van rechtspraak in twee instanties; bij de uitlegging van art. 6.1 van
dat Verdrag hoeft echter geen acht te
worden geslagen op art. 2.1 van het
Aanvullend Protocol nr. 7, dat immers
tot dusver {10 februari 1988} geen directe werking heeft in de nationale
rechtsorde.

3" Uit de enkele omstandigheid dat de

7° BEROEPSVERENIGINGEN
GERLIJKE-PARTI.JSTELLING LIJKHEID - BELANG - BEGRIP

8° CASSATIE -

BURONTVANKE-

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE IS IN CASSATIE - VERNIETIGING
VAN EEN BESLISSING - GEVOLG HIERVAN
VOOR DE ERAAN VOORAFGEGANE PROCESHAJ\:DELINGEN

appelrechters de beslissing van de eerste rechter hebben vernietigd en over
de zaak zelf uitspraak hebben gedaan
bij wege van een nieuwe beschikking
valt geen schending af te leiden van
art. 14.5 Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten (1).
(1) Zie Cass., 3 nov 1987, A.R. nr
(A.C., 1987-88, SUpl"a, nr 140).

1841
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4o Een wettelijk erkende beroepsvereniging kan, hetzij door zich burgerlijke
partij te stellen, hetzij door rechtstreekse dagvaarding, herstel vorderen
van de schade die voortvloeit uit de
aantasting van de belangen ter bescherming waarvan zij is opgericht, inzonderheid van de beroepsbelangen
van stoffelijke of zedelijke aard; zij
kan ook in rechte optreden ter verdediging van de individuele rechten die
haar leden in hun hoedanigheid van
aangeslotenen bezitten (2). (Artt. 2 en
10 wet 31 maart 1898.)
5°, 6° en 7° De burgerlijke-partijstelling,

met name om de zaak door rechtstreekse dagvaarding bij het strafgerecht aanhangig te maken, vereist het
bestaan van een eigen schade (3); de
beslissing dat een beroepsvereniging
voor oogartsen « een persoonlijk en
rechtstreeks belang »had om de strafvordering op gang te brengen en dat
derhalve de rechtstreekse dagvaarding
uitgaande van die beroepsvereniging
ontvankelijk is, wordt naar recht verantwoord door de rechter die erop
wijst dat die vereniging, enerzijds, niet
het oogmerk had in de plaats van het
openbaar ministerie en van de Orde
van Geneesheren op te treden en, anderzijds, beweerde dat haar leden, oogartsen, schade hadden geleden ten gevolge Fan het aan de beklaagde verweten feit dat hij onder het mom van
optometrie geneeskundige handelingen
heeft verricht waartoe uitsluitend oogartsen bevoegd zijn.
8° De vernietiging van een rechterlijke

beslissing die tot die beslissing beperkt blijft, Jaat de aan die beslissing
voorafgegane proceshandelingen onverkort (4).

10o Als de vernietiging van een rechter-

Jijke beslissing beperkt blijft tot die
beslissing, kan de aangewezen rechter
een proceshandeling die verricht is
door het rechtscollege waarvan de beslissing is vernietigd en die aan die beslissing is voorafgegaan, aanmerken
als een verjaringstuitende daad.
llo Aan de verplichting om de beklaagde

in bijzonderheden op de hoogte te stellen Fan de aard en de redenen van de
tegen hem ingebrachte beschuldiging,
is voldaan mits de beklaagde tijdig genoeg verwittigd is om zijn recht van
verdediging te kunnen uitoefenen (6).
(Art. 6.3, a, Europees Verdrag Rechten
van de Mens.)
12o Wanneer wegens verscheidene mis-

drijven een enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk de vordering
tot vernietiging van de op de strafvordering gewezen beslissing, die gegrond
is op een middel dat slechts op een
van die misdrijven betrekking heeft,
als de uitgesproken straf naar recht
verantwoord blijft door een ander misdrijf (7). (Artt. 411 en 414 Sv.)
13o De verjaring van de strafvordering

brengt niet de verjaring mede van de
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering (8). (Art. 26 wet 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering.)
(UENTEN T. MONAMI, UNION PROFESSIONNELLE
BELGE DES MEDECINS OPTHALMOLOGISTES)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6302)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 september 1987 gego De vernietiging met veTWIJZlllg herstelt de partijen, binnen de perken van wezen door het Hof van Beroep te
de vernietiging, in de toestand waarin Brussel, rechtdoende als rechtscollezij zich bevonden voor de rechter ge waarnaar de zaak is verwezen;
wiens beslissing is vernietigd (5).
Gelet op het arrest van het Hof
van 3 december 1986 (9);
(2) Zie Cass., 12 okt. 1964 (Bull. en
Pas., 1965, I, 152) en 12 sept. 1972 (A.C., 1973,
47).

(6) Zie Cass., 16 okt. 1984, A.R. nr. 9119
(A.C., 1984-85, nr. 126).

(3) Cass., 19 mei 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 551).

(7) Cass., 18 nov. 1987, A.R.
(A.C., 1987-88, supra nr 166).

A.R.

nr.

760

(4) Cass., 17 maart 1969 (A.C., 1969, 670).
(5) Zie Cass., 17 maart 1969, arrest aangehaald in de vorige noot.

nr.

6288

(8) Cass., 26 mei 1987, A.K nr 737
(A.C., 1986-87, nr 581).
(9) A.R nr 5331, A.C., 1986-87, nr 202
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
doordat het bestreden arrest op het
middel waarin eiser betoogde dat hij onrechtmatig beroofd was van het voordeel
van de rechtspraak in twee instanties en
derhalve van het recht op een eerlijk
proces, antwoordt dat het vereiste van
rechtspraak in twee instanties niet blijkt
uit artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, noch uit
artikel 14.5 van het op 10 december 1966
te New York opgemaakte Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, op grond dat Belgie in de akte van belcrachtiging van dat verdrag het
voorbehoud heeft gemaakt dat die bepaling niet zal worden toegepast op personen die krachtens de Belgische wet
rechtstreeks naar een hoger rechtscollege worden verwezen, dat de regel van de
rechtspraak in twee instanties geen algemeen rechtsbeginsel is en dat bovendien
moeilijk kan worden staande gehouden
dat beklaagdes zaak niet door een hoger
rechtscollege zou zijn onderzocht, nu na
het Hof van Beroep te Luik - waarvan
de beslissing wegens een vormgebrek is
vernietigd - dit hof de zaak voor de
tweede maal ten grande zal onderzoeken
op grond van een bepaling van zijn nationaal recht,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder
recht heeft op een eerlijke behandeling
van zijn zaak, die bepaling met name in
het Iicht van de huidige teksten moet
worden uitgelegd, er onder meer voor de
actuele betekenis van de regel en derhalve als zijnde van bes!issend belang voor
de uitlegging van artikel 6.1 van het Verdrag rekening moet worden gehouden
met het bestaan van het op 22 november
1984 te Straatsburg ondertekende Protocol nr. 7 bij het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat weliswaar nog
niet door Belgie maar wel door zestien
Lid-Staten van de Raad van Europa is
ondertekend en door acht onder hen is
bekrachtigd, artikel 2.1 van dat protocol
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bepaalt dat een ieder die door een rechterlijke instantie is veroordeeld wegens
een strafbaar feit, het recht heeft deze
schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen beoordelen door een hogere rechterlijke instantie; artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bijgevolg, gelet op artikel
2.1 van Protocol nr. 7 van 22 november
1984, in die zin moet worden u.itgelegd
dat het aan elke rechtzoekende m strafzaken het recht op rechtspraak in twee
instanties waarborgt, die bepaling van
voornoemd verdrag directe werking
heeft en de toepassing van de nationale
wet of van de algemene beginselen van
het nationale recht die ermee in strijd
zijn, verbiedt; eiser ten deze weliswaar is
verschenen voor de Correctionele Rechtbank te Verviers, zitting houdende in
eerste aanleg, maar er niet is berecht,
zoals het arrest vaststelt, door een rechtbank die de vereiste waarborgen inzake
onpartijdigheid bood; dat vonnis vernietigd en niet gewijzigd werd; eiser bijgevolg niet het voordeel van rechtspraak in
twee instanties heeft verkregen; ten slotte, ook al is eiser achtereenvolgens verschenen voor het Hof van Beroep te
Luik, en na cassatie van de door dat hof
uitgesproken beslissing, voor het Hof
van Beroep te Brussel, de beslissing van
het Hof van Beroep te Luik nietig werd
verklaard - vermits gecasseerd - maar
niet werd gewijzigd, en dat om een reden ten grande - geen eenstemmigheid
van het Hof -, zodat het Hof van Beroep te Brussel, verre van uitspraak te
doen in tweede aanleg ten opzichte van
het Hof van Beroep te Luik, ook in dat
opzicht alleen uitspraak heeft gedaan als
rechtscollege in eerste aanleg; het bestreden arrest bijgevolg, nu het eiser in werkelijkheid geen rechtspraak in twee instanties heeft opgeleverd, artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt;

tweede onderdeel, artikel 14.5 van het
op 19 december 1966 te New York opgemaakte Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten bepaalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, het recht heeft
zijn veroordeling en vonnis opnieuw te
doen beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet; Belgie
weliswaar in de bekrachtigingsoorkonde
het voorbehoud heeft gemaakt dat « wat
lid 5 van artikel (14) betreft, dit niet zal
worden toegepast op personen die ten
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gevolge van ingesteld beroep tegen hun heid dat het bestreden arrest de bevrijspraak in eerste aanleg, in tweede slissing van de eerste rechter veraanleg worden schuldig bevonden en ver- nietigt en over de zaak zelf uitoordeeld, en evenmin op personen die
krachtens de Belgische wet rechtstreeks spraak doet bij wege van een nieunaar een hoger rechtscollege, zoals het we beslissing;
Hof van Cassatie, hof van beroep of assiDat het middel faalt naar recht;
senhof worden verwezen >>; eiser ten deOver het derde middel: schending van
ze in eerste aanleg is veroordeeld, dat
veroordelend vonnis echter door het be- de artikelen 10, eerste lid, van de wet
streden arrest is vernietigd op grand dat van 31 maart 1898 op de beroepsverenide rechter in eerste aanleg niet de ver- gingen, 17 van het Gerechtelijk Wetboek,
eiste waarborgen inzake onpartijdigheid 182, 183 van het Wetboek van Strafvordebood; eiser bovendien helemaal niet in ring en 97 van de Grondwet,
eerste aanleg is vrijgesproken door een
doordat het bestreden arrest, na te
rechter die de vereiste waarborgen inza- hebben vastgesteld dat eiser het belang
ke onpartijdigheid bood om daarna in van de tweede verweerster om zich burtweede aanleg schuldig verklaard en ver- gerlijke partij te stellen en om bijgevolg
oordeeld te worden, en hij evenmin eiser rechtstreeks te dagvaarden, berechtstreeks naar het hof van beroep is twistte, de rechtstreekse dagvaarding
verwezen; eiser bijgevolg pas in hager van genoemde verweerster ontvankelijk
beroep voor de eerste maal berecht werd verklaart, op grand dat een bij de wet erdoor een rechtscollege dat de vereiste kende beroepsvereniging, door een burwaarborgen van onpartijdigheid bood en gerlijke rechtsvordering in te stellen,
zodoende niet de gelegenheid gekregen vergoeding kan eisen van de schade die
heeft om de veroordeling en het vonnis voortvloeit uit de onrechtmatige aantasin eerste aanleg opnieuw te doen beoor- ting van de belangen voor de bescherdelen door een hager rechtscollege; het ming waarvan zij is opgericht; dat de
bestreden arrest dus artikel 14.5 van h~t tweede verweerster, die beweert benaop 19 december 1966 te New York opge- . deeld te zijn door een misdrijf van de bemaakte Internationaal Verdrag schendt:
klaagde, dus een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft om zich bij de
Over het middel in zijn geheel :
strafvordering aan te sluiten of haar, in
Overwegende dat, enerzijds, arti- voorkomend geval, op gang te brengen
kel 6.1 van het Verdrag tot Bescher- ten einde de bescherming te verzekeren
ming van de Rechten van de Mens van de persoonlijke rechten waarop haar
en de Fundamentele Vrijheden de leden aanspraak kunnen maken als deelrechtzoekende, die strafrechtelijk genoten;
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen
vervolgd wordt, geen rechtspraak in
twee instanties waarborgt; dat er, 182 en 183 van het Wetboek van Strafwat dat betreft, geen acht dient te vordering het recht om de zaak bij rechstreekse dagvaarding voor de strafrechworden geslagen op artikel 2.1 van ter te brengen, beperken tot de burgerhet op 22 november 1984 te Straats- lijke partij, en artikel17 van het Gerechburg opgemaakt Protocol nr. 7 tot telijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvoraanvulling van dat verdrag, waarbij, dering niet kan worden toegelaten inten behoeve van iedereen die we- dien de eiser geen belang heeft om ze in
gens een strafbaar feit is veroor- te dienen; de vordering die door een nadeeld, de regel van rechtspraak in tuurlijke persoon of rechtspersoon wordt
twee instanties wordt ingevoerd, ingesteld, behoudens andersluidende bepaling van de wet, niet kan worden toeaangezien dat protocol tot op heden gelaten als eiser geen persoonlijk en
geen directe werking heeft in de na- rechtstreeks belang, met andere woorden
tionale rechtsorde;
geen eigen belang, heeft; het eigen beOverwegende
dat,
anderzijds, lang van een rechtspersoon enkel het begeen schending van artikel 14.5 van staan van de rechtspersoon, haar vermohet op 19 december 1966 te New gen en rechten als rechtspersoon, inzonYork opgemaakte en bij de wet van derheid haar vermogen, eer en naam,
15 mei 1981 goedgekeurde Interna- omvat; de aan iedere beoefenaar van de
geneeskunst opgelegde verplichting om
tionaal Verdrag inzake burgerrech- houder te zijn van een diploma van
ten en politieke rechten kan worden doctor in de geneeskunde en zich te laafgeleid uit de enkele omstandig- ten inschrijven bij de Orde van Genees-
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heren, welke verplichting is miskend ingevolge het door de tweede verweerster
aan eiser verweten misdrijf, niet is voorgeschreven met het oog op de bescherming van de belangen van de geneesheren die lid zijn van verweerster, maar
we! met het oog op de bescherming van
het algemeen belang; artikel 10, eerste
lid, van de wet van 31 maart 1898 bepaalt dat de vereniging in rechte mag
optreden voor de verdediging van de persoonlijke rechten waarop haar !eden
aanspraak mogen maken als deelgenoten; de onwettige uitoefening van de geneeskunst, gesteld al dat ze bewezen
was aan de zijde van eiser, indruist tegen het algemeen belang maar geen afbreuk doet aan de persoonlijke rechten
waarop de !eden van de tweede verweerster aanspraak mogen maken als deelgenoten, en zelfs a! zou inbreuk zijn gepleegd op de persoonlijke rechten van de
bij de tweede verweerster aangesloten
geneesheren, het dan nog gaat om de
rechten die de geneesheren kunnen Iaten gelden in hun hoedanigheid van bij
de Orde van Geneesheren ingeschreven
geneesheren en niet om rechten die zij
beweren te ontlenen aan hun hoedanigheid van aangesloten lid van de tweede
verweerster; het bestreden arrest bijgevolg, nu het, met overneming van de bewoordingen van de wet, aileen maar verklaart dat de tweede verweerster mocht
optreden ter vrijwaring van de belangen
tot bescherming waarvan zij is opgericht, zonder daarbij vast te stellen dat
de ingeroepen belangen andere waren
dan het algemeen belang of het belang
dat de !eden van genoemde vervveerster
kunnen doen gelden als geneesheren
veeleer dan als !eden van de tweede verweerster, niet vaststelt dat verweerster
een persoonlijk belang heeft om op te
treden en derhalve het geheel van de in
het middel aangewezen bepalingen
schendt;
tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie (blz. 10) betoogde dat « ten deze niet
wordt beweerd dat de !eden van de beroepsvereniging ten gevolge van het aan
de beklaagde ten laste gelegde misdrijf
persoonlijk zijn geschaad in de rechten
waarop zij aanspraak kunnen maken als
aangesloten !eden, zodat de rechtsvordering van die burgerlijke partij eveneens
strekt tot bescherming van het belang
van de maatschappij ter vrijwaring en
bescherming waarvan alleen het openbaar ministerie kan optreden; de aan iedere beoefenaar van de geneeskunst opgelegde verplichting om houder te zijn
van een diploma van doctor in de ge-
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neeskunde, welke verplichting is miskend ingevolge het aan de beklaagde
verweten misdrijf, niet is voorgeschreven
met het oog op de bescherming van de
belangen van de geneesheren, maar wei
met het oog op de bescherming van het
algemeen belang; de onwettige uitoefening van de geneeskunst, die ten onrechte aan de beklaagde wordt verweten,
geen afbreuk doet aan de persoonlijke
rechten die de betrokken !eden van de
burgerlijke partij ontlenen aan hun hoedanigheid van aangesloten !eden, en
evenmin aan de eigen rechten van de beroepsvereniging, als omschreven in artikel 10, eerste lid, van de wet van 31
maart 1898; de Union professionnelle beige des Medecins opthalmologistes meent
de vervolgingsbevoegdheid van het parket in de plaats van het parket te kunnen uitoefenen, terwijl de bepalingen in
verband met de onwettige uitoefening
van de geneeskunst klaarblijkelijk bedoeld zijn tot bescherming van de maatschappij en niet van materiiHe en zedelijke belangen van de oogartsen die
concurrentie willen voorkomen (de oogartsen mogen nochtans geen handel drijven en geen optische artikelen zoals brillen en contactlenzen verkopen ... ); de
volksgezondheid een zaak is van de
mensheid, dat wil zeggen van de maatschappij en niet van de beoefenaren van
de medische beroepen >>; het bestreden
arrest bijgevolg, nu het niet antwoordt
op dat middel, de door artikel 97 van de
Grondwet voorgeschreven motiveringsplicht miskent en die bepaling schendt;
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat een beroepsvereniging die bij wet is erkend, zoals
ten deze blijkens de vaststellingen
van de bestreden beslissing ten aanzien van de tweede verweerster gebeurd is, ofwel door een burgerlijke
rechtsvordering in te stellen ofwel
door rechtstreekse dagvaarding vergoeding kan eisen van de schade die
voortvloeit uit de aantasting van de
belangen tot bescherming waarvan
zij is opgericht, inzonderheid de beroepsbelangen van materiele of zedelijke aard; dat zij tevens in rechte
kan optreden ter bescherming van
de persoonlijke rechten waarop
haar leden als deelgenoten aanspraak kunnen maken;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blljkt dat de tweede ver-
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weerster, enerzijds, niet de bedoeling had op te treden in de plaats
van het openbaar ministerie, dat instaat voor de vrijwaring van het algemeen belang, noch van de Orde
van Geneesheren die waakt over de
zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid
en de toewijding van de leden van
die orde, en, anderzijds, dat zij betoogde dat haar leden, die oogartsen
zijn, schade hebben geleden ten gevolge van het aan eiser verweten
feit dat hij, onder de dekmantel van
optometrie, geneeskundige handelingen heeft verricht welke tot de uitsluitende bevoegdheid van de oogartsen behoren;
Overwegende dat het arrest uit
die vaststellingen en overwegingen
wettig heeft kunnen afleiden dat de
tweede verweerster « een persoonlijk en rechtstreeks belang had om
zich bij de strafvordering aan te
sluiten en haar, in voorkomend geval, op gang te brengen ten einde de
bescherming te verzekeren van de
persoonlijke rechten waarop haar
leden aanspraak kunnen maken als
deelgenoten »; dat het hof van beroep derhalve de beslissing waarbij
de rechtstreekse dagvaarding van
de tweede verweerder ontvankelijk
werd verklaard, naar recht verantwoordt;
Overwegende voor het overige dat
het hof van beroep niet nader hoefde te antwoorden op de in het tweede onderdeel aangegeven conclusie
van eiser, die immers ingevolge de
beslissing niet meer ter zake die··
nend was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste, vierde en vijfde middel samen,
het eerste: schending van de artikelen
2, 38, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de geneeskunst, 21, 22 van de wet van 17
april 1878 houdende voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering,
2247 van het Burgerlijk Wetboek, 215,
426, 427 van het Wetboek van Strafvordering, 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
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Fundamentele Vrijheden, miskenning
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging en van het onder meer
in de artikelen 292, 862, § 1, 8", en 865
van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onpartijdig moet oordelen, en schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest, bij de
uitspraak over de twee tegen eiser bewezen verklaarde telastleggingen van onwettige uitoefening van de geneeskunst,
waarvan de ene, met betrekking tot de
jaren « 1976 en 1977 », bij beschikking
van 24 oktober 1980, naar de correctionele rechtbank was verwezen, terwijl er
voor de andere, met betrekking tot de
periode van « 1 januari 1978 tot vandaag >>, een rechtstreekse dagvaarding
was uitgebracht ... » het beroepen vonnis
vernietigt, verklaart uitspraak te doen
bij wege van een nieuwe beschikking en
beslist dat de telastleggingen niet verjaard zijn, op grond dat de verjaring van
de strafvordering uit hoofde van de telastlegging van onwettige uitoefening
van de geneeskunst die de procureur des
Konings te Verviers voor de periode van
1 januari 1976 tot 31 december 1.977 in
zijn dagvaarding in aanmerking genamen had, regelmatig is gestuit ingevolge
de verwijzingsbeschikking van 24 oktober 1980; dat de op 2 september 1982
door de tweede verweerster betekende
rechtstreekse dagvaarding betrekking
heeft op gelijkaardige strafbare feiten
die zouden zijn gepleegd tussen 1 januari 1978 en 2 september 1982; dat, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, de gewoonte een noodzakelijk bestanddeel is van het misdrijf onwettige
uitoefening van de geneeskunst; dat,
zelfs al zou de rechtstreekse dagvaarding
ontvankelijk zijn en zouden de feiten bewezen zijn zonder dat er tussen die feiten een even lange termijn als de verjaringstermijn zou zijn verlopen, er tach
moet worden beslist dat het geheel van
die feiten een voortgezet misdrijf vormt
waaraan eenheid van opzet ten grandslag ligt en waarvan de verj aring eerst
ingaat vanaf het laatste feit; dat in die
veronderstelling de verjaring van de
strafvordering regelmatig zou gestuit
zijn ingevolge het proces-verbaal van de
op 28 mei 1985 gehouden terechtzitting
van het Hof van Beroep te Luik waarin
akte is genomen van de verdaging van
de zaak; dat er onder hetzelfde voorbehoud in da.t geval reden zou zijn om de
door de dagvaarding van de procureur
des Konings en door die van de tweede
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verweerster ingeleide zaken wegens samenhang te voegen,

terwijl, eerste onderdeel, uit de door
de wet van 30 mei 1961 gewijzigde artikelen 21 en 22 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering blijkt
dat, als het gaat om een wanbedrijf, de
strafvordering verjaart door verloop van
drie jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd; die verjaring
enkel wordt gestuit door daden van onderzoek of van vervolging die binnen die
termijn zijn verricht en die daden een
nieuwe termijn van dezelfde duur doen
ingaan; uit de artikelen 426 en 427 van
het Wetboek van Strafvordering blijkt
dat de niet beperkte vernietiging met
verwijzing de partijen opnieuw in de toestand brengt waarin zij zich bevonden
toen de zaak aanhangig was gemaakt bij
de rechter die de vernietigde beslissing
heeft gewezen en in wiens plaats de verwijzingsrechter is getreden; het hof
waarnaar de zaak is verwezen bijgevolg
uitspraak moet doen alsof het hager beroep rechtstreeks bij d ot hof aanhangig
is gemaakt en het geen 1ekening hoeft te
houden met de gegevens die zijn verzameld in de loop van het onderzoek voor
het rechtscollege dat het vernietigde arrest heeft gewezen; artikel 2247 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een nietige proceshandeling de verjaring niet
stuit; de feiten die aan eiser zijn ten laste gelegd in de tv.reede, ten verzoeke van
de tweede verweerster uitgebrachte dagvaarding, door eiser uiterlijk op 2 september 1982, dagtekening van de dagvaarding, zijn gepleegd; die feiten bij~:re
volg in beginsel verjaard zijn op"' 1
september 1985; geen enkele handeling
de verjaring tussen die beide data
rechtsgeldig heeft kunnen stuiten; de
vernietiging van het op 20 maart 1984
door de Correctionele Rechtbank te Verviers uitgesproken vonnis zich immers,
z?als het bestreden arrest terecht zegt,
mtstrekt tot alle daden van onderzoek
van de rechter die niet de vereiste waarborgen van onpartijdigheid bood; overeenkomstig de hierboven aangegeven regel, de vernietiging van het op 24 juni
1986 door het Hof van Beroep te Luik gewezen arrest bovendien de partijen terugbrengt in de toestand waarin zij zich
bevonden op het ogenbik dat de zaak
aanhangig was bij het Hof van Beroep te
Luik, en die vernietiging zich uitstrekt
tot de door dat rechtscollege verrichte
daden van onderzoek; het bestreden arrest bijgevolg, nu het verklaart het pro-
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ces-verbaal van de op 28 mei 1985 geliouden terechtzitting van het Hof van
Beroep te Luik als een verjaringstuitende daad in aanmerking te nemen, ofschoon die akte zelf was vernietigd ingevolge het op 3 december 1986 door het
Hof gewezen arrest, en nu het op die
grand beslist dat de in de tweede dagvaarding omschreven telastlegging niet
verjaard is en dat bovendien om die reden de in de oorspronkelijke dagvaarding omschreven telastlegging evenmin
verjaard is, de artikelen 21, 22 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 408, 413, 426, 427 van het
Wetboek van Strafvordering en 2247 van
het Burgerlijk Wetboek schendt, alsmede, voor zover nodig, de artikelen 2 en
38, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78
van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst;
tweede onderdeel, uit de in het eerste
onderdeel aangegeven wetsbepalingen
volgt dat, behalve wanneer binnen de
termijn van drie jaar, te rekenen van het
als een 111ranbedrijf aan te merken feit,
een
rechtsgeldige verjaringstuitende
daad wordt verricht, het wanbedrijf verjaart door verloop van die termijn; artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering naar luid waarvan, indien het
vonnis wordt teniet gedaan, het hof van
beroep mede beslist over de zaak zelf, de
appelrechters bovendien verbiedt acht te
slaan op de daden van onderzoek en op
de beslissing van de rechter wiens vonnis zij teniet doen; ook al zouden de als
een misdrijf aan te merken feiten die in
de tweede dagvaarding aan eiser worden
verweten niet verjaard zijn, de laatste
daad waardoor de verjaring van het aan
eiser in de oorspronkelijke dagvaarding
van de procureur des Konings ten laste
gelegde feit werd gestuit, de verwijzingsbeschikking van 24 oktober 1980 zou
zijn, zodat het misdrijf in beginsel al
verjaard was op 23 oktober 1983, en dat
feit uiterlijk zes jaar na het laatste in de
oorspronkelijke dagvaarding vermelde
feit verjaard was, namelijk op 31 december 1983; het bestreden arrest ten deze
beslist dat de vernietiging van het door
de Correctionele Rechtbank te Verviers
gewezen vonnis ook alle door die rechtbank verrichte daden van onderzoek omvat; die vernietiging zich derhalve uitstrekt tot de beslissing die is gewezen
hetzij ten tijde van het onder;::oek ter zitting, hetzij ten laatste in het beroepen
vonnis, waarbij de voeging van de twee
dagvaardingen is gelast, en terwijl het
bestreden arrest trouwens zelf die voe-
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ging gelast na uitspraak te hebben gedaan over de verj aringsexceptie; de in de
eerste dagvaarding bedoelde feiten derhalve definitief verjaard waren op 23 oktober 1983 of ten laatste op 31 december
1983, dus voordat het bestreden arrest de
voeging van de zaak met de in de tweede dagvaarding omschreven zaak gelastte; het bestreden arrest bijgevolg, nu het
de in de eerste dagvaarding ten laste gelegde feiten niet verjaard verklaart, zonder daarbij vast te stellen dat de op die
feiten gegronde vervolgingen reeds v66r
de datum van de verjaring ervan regelmatig waren gevoegd met vervolgingen
die gegrond waren op gelijkaardige doch
later gepleegde en op het ogenblik van
de voeging nog niet verjaarde feiten, de
artikelen 21, 22 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering en 2247
van het Burgerlijk Wetboek schendt, alsmede, voor zover nodig, de artikelen 2 en
38, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78
van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst; het bestreden arrest bovendien, nu het, om te beslissen dat de
strafvordering betreffende de in de oorspronkelijke dagvaarding van het parket
vermelde feiten niet verjaard was, acht
slaat op de proceshandelingen van de
eerste rechter en op het beroepen vonnis
zelf, de nietigheid daarvan overneemt en
derhalve lijdt aan hetzelfde gebrek als
dat vonnis, namelijk het feit dat het gewezen is door een rechtbank die van
partijdigheid kon worden verdacht
(schending van artikel 6 van het Europees Verdrag, van de algemene rechtsbeginselen en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek vermeld in het middel); het bestreden arrest ten slotte, nu
het de verjaringstermijn van de in de
eerste dagvaarding vermelde feiten eerst
doet ingaan vanaf de dag waarop de voeging van de zaken was bevolen door de
eerste rechter, ofschoon die voeging nietig was, de artikelen 2247 van het Burgerlijk Wetboek, 21, 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, 215 van het Wetboek van Strafvordering en, voor zoveel nodig, de artikelen 2 en 38, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst schendt;

derde onderdeel, het bestreden arrest
enerzijds verklaart het beroepen vonnis
teniet te doen op de gronden die het aangeeft en anderzijds, althans impliciet,
acht slaat zowel op de proceshandelingen van de eerste rechter als op het be-
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roepen vcnnis zelf, nu het de respectievelijk door de dagvaarding van het
parket en de rechtstreekse dagvaarding
ingeleide zaken voegt; de beslissing bijgevolg, nu ze, om de in de eerste dagvaarding vermelde feiten niet verjaard te
verklaren, het tijdstip van de voeging in
aanmerking neemt, ofschoon zij de nietigheid daarvan heeft toegegeven, op tegenstrijdige overwegingen berust en bijgevolg niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);

het vierde : schending van de artikelen
2, 38, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de geneeskunst, 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging, van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
de rechter onpartijdig moet oordelen,
welk beginsel onder meer is vastgelegd
in de artikelen 292, 862, § 1, 8", en 865
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor
zover nodig, schending van die bepa!ingen zelf en van de artikelen 215, 426 en
427 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest, in antwoord op de exceptie van eiser ten betoge dat de hem betekende rechtstreekse
dagvaarding waarin hem onwettige uitoefening van de geneeskunst na 31 december 1977 ten laste gelegd was, niet
ontvankelijk was, op grond dat die feiten
door geen enkel gegeven uit het dossier
werden gestaafd en dat hij derhalve niet
onverwijld en in bijzonderheden op de
hoogte is gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, die rechtstreekse dagvaarding ontvankelijk verklaart, op grond
met name dat « (eiser) niet in dwaling
kon verkeren omtrent de grond van de
tegen hem ingebrachte beschuldiging,
aangezien hem in de rechtstreekse dagvaarding enkel werd verweten dat hij na
31 december 1977 is doorgegaan met dezelfde, als strafbaar feit beschouwde
handelingen die de procureur des Konings hem in zijn dagvaarding had ten
laste gelegd >>; « ( •.• ) dat niet werd vereist
dat clienten die na die datum eventueel
het voorwerp waren geweest van onwettige praktijken, met name werden genoemd in de dagvaarding van (de tweede
verweerster), dat (eiser) zo goed op de
hoogte was van wat hem ten laste was
gelegd dat hij (... ) het initiatief heeft genomen om een dossier aan te leggen en
het over te leggen, ... >>, dat « het hof
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(van beroep) acht mag slaan op het in
hager beroep voor het Hof van Beroep te
Luik gedane onderzoek , en inzonderheid op de door eiser tijdens dat onderzoek afgelegde verklaringen en dat « hij,
toen hij gedagvaard werd om te verschijnen op de terechtzitting van 14 september 1982 (voor de eerste rechter), op die
dag ook werkelijk verschenen is en aldus vanaf toen de gelegenheid heeft gehad om als rechtstreeks gedaagde verweer te voeren "•
terwijl, eerste onderdeel, bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een
rechtstreekse dagvaarding, waarbij vereist is dat de regel in acht genomen
wordt volgens welke iedere beklaagde
het recht heeft om onverwijld en in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, de
toestand op de dag van de dagvaarding
in aanmerking moet worden genomen en
niet gegevens welke pas later zijn verzameld, en de omstandigheid dat de beklaagde achteraf een dossier aanlegt,
geen invloed heeft op de vraag of het
tijdstip waarop de rechtstreekse dagvaarding was uitgebracht het dossier regelmatig verzamelde gegevens bevatte
betreffende de in de rechtstreekse dagvaarding opgesomde feiten; het arrest
zelf vaststelt dat de in de rechtstreekse
dagvaarding aan eiser verweten feiten
dezelfde, als strafbaar feit aangemerkte
handelingen waren die de procureur des
Konings hem in zijn dagvaarding ten
laste gelegd had, maar dat de clienten
die eventueel het voorwerp waren van
onwettige praktijken na 31 december
1977 niet met name waren genoemd; het
bestreden arrest bijgevolg, nu het de
rechtstreekse dagvaarding ontvankelijk
acht en eiser veroordeelt wegens onwettige uitoefening van de geneeskunst, zowel v66r als na 31 december 1977, de artikelen 2, 38, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
miskent;

tweede onderdeel, de nietigheid van
een vonnis wegens partijdigheid van de
rechter aile door die rechter verrichte
daden van onderzoek nietig maakt; het
bestreden arrest bijgevolg de beslissing
dat eiser door op 14 september 1982 te
verschijnen voor de Correctionele Rechtbank te Verviers vanaf die datum de gelegenheid gehad heeft om verweer te
voeren als rechstreeks gedaagde partij,
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grondt op daden van onderzoek die de
Correctionele Rechtbank te Verviers na
14 september 1982 heeft verricht, ofschoon die daden nietig waren wegens
het feit dat die rechtbank, gelet op haar
samenstelling, niet de vereiste waarborgen van onpartijdigheid bood, en het bestreden arrest, nu het op die grand beslist dat het recht van verdediging van
eiser niet is miskend, het geheel van de
in het middel aangewezen bepalingen
schendt, met uitzondering van de artikelen 426 en 427 van het Wetboek van
Strafvordering;
derde onderdeel, de niet beperkte vernietiging van een beslissing de partijen
opnieuw in de toestand brengt waarin zij
zich bevonden op het ogenblik dat de
zaak aanhangig was bij de rechter die de
vernietigde beslissing heeft gewezen en
in wiens plaats de verwijzingsrechter is
getreden, het hof waarnaar de zaak is
verwezen, uitspraak moet doen alsof het
hager beroep rechtstreeks voor dat hof
was gebracht en het, om tot een overtuiging te komen, geen acht mag slaan op
de beoordelingsgegevens die zijn verzameld in de loop van het onderzoek voor
het rechtscol!ege dat de vernietigde beslissing heeft gewezen; het bestreden arrest bijgevolg, nu het de beslissing dat
het recht van verdediging van eiser niet
is miskend, grondt op het onderzoek dat
is gedaan op de terechtzittingen van 30
januari (lees 1985) en 29 april 1986 van
het Hof van Beroep te Luik, het geheel
van de in het middel aangewezen bepa··
lingen schendt, met uitzondering van artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering;

het vijfde : schending van de artikelen
2, 38, § 1, van het koninklijk besluit nr.
78 van 10 november 1967 betreffende de
geneeskunst, 2, § 1, van het koninklijk
besluit van 30 oktober 1964 tot bepaling
van de voorwaarden tot uitoefening van
het beroep van opticien-brillenmaker,
426, 427 van het Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de beslissing waarbij eiser schuldig werd bevonden aan het misdrijf onwettige uitoefening van de geneeskunde omdat hij zich
ingelaten had met de medische diagnose
en behandeling, voornamelijk grondt op
het op 30 januari 1985 voor het Hof van
Beroep te Luik ter zitting gedane onderzoek, meer bepaald op de door eiser aldaar afgelegde verklaringen, en met name het feit dat eiser in het geval Douffet
een diagnose heeft gesteld, afleidt uit de
omstandigheid « dat het ontstaan en de
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ontwikkeling van een aanzienlijke graad
van scheelzien ... op zijn minst een minimum aan twijfel moesten wekken, zoals
uitdrukkelijk vereist wordt door artikel 2
(van het koninklijk besluit van 30 oktober 1964), dat de opticien-brillenmaker
de verplichting oplegt in geval van twijfel nopens het karakter van het gebrek
zijn client aan te raden een oogarts te
raadplegen »,
terwijl, eerste onderdeel, de niet beperkte vernietiging van een beslissing de
partijen terugbrengt in een toestand
waarin zij zich bevonden op het ogenblik
dat de zaak aanhangig was bij de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen en in wiens plaats de verwijzingsrechter is getreden, het hof waarnaar de
zaak is verwezen uitspraak moet doen
also£ het hoger beroep rechtstreeks bij
dat hof aanhangig was gemaakt en het,
om tot een overtuiging te komen, geen
acht mag slaan op de beoordelingsgegevens die zijn verzameld in de loop van
het onderzoek voor het rechtscollege dat
de vernietigde beslissing heeft gewezen;
het bestreden arrest bijgevolg, nu het de
beslissing waarbij eiser schuldig verklaard wordt aan het hem ten laste gelegde misdrijf grondt op het op 30 januari 1985 door het Hof van Beroep te Luik
ter zitting gedane onderzoek, de artikelen 426 en 427 van het Wetboek van
Strafvordering schendt alsook, bovendien, de artikelen 2, 38, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 en 2, § 1, van het koninklijk besluit
van 30 oktober 1964;
tweede onderdeel, artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 bepaalt dat « als onwettige uitoefening van de geneeskunst wordt beschouwd ( ... ) het verrichten van elke
handeling ( ... ) dit tot doel heeft ( ... ) hetzij
het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten of
gebrekkigheden, hetzij het stellen van de
diagnose, het instellen of uitvoeren van
een handeling van een pathologische toestand >>; het onderzoek van het gezicht
en de beslissing na afloop van dat onderzoek om de client aan te raden een arts
te raadplegen, helemaal niet kan worden
beschouwd als een diagnose die de uitoefening van de geneeskunst impliceert en
een handeling die bedoeld is om een niet
pathologische anomalie of gebrekkigheid
te verhelpen, evenmin te aanzien is als
een geneeskundige behandeling; artikel
2, § 1, voorlaatste en laatste lid, van het
ter uitvoering van de wet van 24 december 1958 genomen koninklijk besluit van
30 oktober 1964, bepaalt dat de activitei-
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ten bij de uitoefening van het beroep
van opticien-brillenmaker enkel de verbetering van de zuiver optische gebreken
van het gezicht tot voorwerp hebben,
met uitsluiting van elke behandeling van
pathologische gebreken van het oog, en
dat, in geval van twijfel nopens het karakter van het gebrek, de opticien-brillenmaker zijn client moet aanraden een
oogarts te raadplegen; de onwettige uitoefening van de geneeskunst, meer bepaald de onwettige praktijk waarbij een
opticien-brillenmaker een diagnose stelt,
veronderstelt, enerzijds, dat op objectieve wijze het bestaan van een pathologische toestand wordt vastgesteld, anderzijds, dat wordt vastgesteld dat de dader
van het misdrijf ofwel kennis droeg van
de pathologische aard van de aandoening, ofwel op zijn minst twijfels had
omtrent de pathologische aard ervan en
in dat geval zijn client niet heeft aangeraden. om een oogarts te raadplegen;
daarmt volgt dat het bestreden arrest,
nu het zonder vast te stellen, ofwel dat
eiser wei degelijk kennis droeg van de
pathologische aard van het scheelzien
waaraan de jonge Douffet leed, ofwel dat
eiser reele twijfels had omtrent de pathologische aard van de aandoening, beslist dat het ontstaan en de ontwikkeling
van een aanzienlijke graad van scheelzien in de loop van de door een opticienbrillenmaker ingestelde behandeling,
zelfs in de veronderstelling dat die behandeling rechtmatig was - hetgeen
niet het geval is -, op zijn minst aanleiding moest geven tot de twijfel waarvan
uitdrukkelijk sprake is in artikel 2 van
het koninklijk besluit van 30 oktober
1964, aangezien eiser niet onbekend kon
zijn met de opinie van de geneesheren
over de pathologische aard van het
scheelzien, de artikelen 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 en 2 van 30 oktober 1964 schendt·
daaruit op zijn minst volgt dat het be:
streden arrest het in het ongewisse laat
of het besliste dat eiser ofwel kennis
droeg van de pathologische toestand van
de jonge Douffet ofwel twijfel had daaromtrent, dan we! of het beslist dat hij
daarvan geen kennis droeg en geen twijfel daaromtrent had, zodat hij schuldig is
wegens het niet hebben van die tv<ijfel;
die dubbelzinnigheid waardoor het Hof
onmogelijk de becritiseerde beslissing op
haar wettigheid kan toetsen, gelijkstaat
met het ontbreken van redengeving en
neerkomt op een schending van artikel
97 van de Grondwet :
Over het eerste onderdeel van het eerste middel, het derde onderdeel van het
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van de aard en de redenen van de
tegen hem ingebrachte beschuldiging is voldaan zodra de beklaagde
Overwegende dat het bestreden op zodanige marrier is verwittigd dat
arrest, wat de feiten betreft die ei- hij zijn recht van verdediging te geser ten laste worden gelegd in de legener tijd kon uitoefenen;
ten verzoeke van de tweede verOverwegende dat het bestreden
weerster betekende rechtstreekse
dagvaarding, namelijk onwettige uit- arrest in dat verband erop wijst dat
oefening van de geneeskunst tussen eiser niet in dwaling kon verkeren
1 januari 1978 en 2 september 1982, ?mtrent de grond van de tegen hem
IJ.?-gebrachte beschuldiging, aangevastst~_lt, enerzijds, dat de feiten gewoonhJk en zonder onderbreking zien de tweede verweerster hem in
voor de duur van de verjaringster- de . rechtstreekse dagvaarding uitmijn zijn gepleegd tot op zijn minst slmtend verweet dat hij na 31 de2 september 1982, anderzijds, dat de cember 1977 doorgegaan is met deverj aring van de strafvordering re- zelfde handelingen als die welke
gelmatig is gestuit ingevolge het hem in de dagvaarding van het parproces-verbaal van de door het Hof ket ten laste waren gelegd, en dat
van Beroep te Luik op 28 mei 1985 derhalve de clii:~nten die na die dagehouden terechtzitting waarin akte tum eventueel het voorwerp waren
is genomen van de verdaging van de van onwettige praktijken niet met
name hoefden genoemd te worden
zaak;
in die dagvaarding van de tweede
Overwegende dat het door het Hof verweerster; dat het eraan toevoegt
van Beroep te Luik op 24 juni 1986 « dat beklaagde zo goed op de hoogin de zaak gewezen arrest welis- te was van wat hem ten laste was
waar door het Hof bij arrest van 3 gelegd dat (... ) hij het initiatief nam
december 1986 is vernietigd; dat die om een dossier met talrijke verklavernietiging nochtans niet gold voor ringen van tevreden clienten aan te
de rechtspleging die aan de uit- leggen en dat over te leggen (... ) ,,
spraak van de vernietigde beslissing en dat het voor het overige verwijst
is voorafgegaan, zodat de partijen naar de verklaringen die eiser heeft
zich voor de verwijzingsrechter be- afgelegd op de op 30 januari 1985 en
vonden in dezelfde toestand als voor 29 april 1986 door het Hof van Bede rechter die de vernietigde beslis- roep te Luik gehouden terechtzitsing heeft gewezen; dat hieruit valt ting;
af te leiden dat het hof van beroep
Overwegende dat het hof van bewaarnaar de zaak is verwezen, zonder een van de in die onderdelen roep aldus de beslissing dat de ten
aangegeven wetsbepalingen of alge- verzoek van de tweede verweerster
mene rechtsbeginselen te schenden, uitgebrachte rechtstreekse dagvaareen door het rechtscollege waarvan ding uit dien hoofde ontvankelijk
de beslissing is vernietigd v66r die was, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worbeslissing verrichte proceshandeling, zoals de opmaak van een pro- den aangenomen;
ces-verbaal tot verdaging van de
Over het tweede onderdeel van
zaak, kon beschouwen als een verja- het vierde middel :
ringstuitende daad;
Overwegende dat het bestreden
Dat de onderdelen falen naar arrest de vermeldingen bevat die in
recht;
dat onderdeel zijn weergegeven· dat
die v~rmeldingen evenwel geer{ beOver het eerste onderdeel van het trekkmg hebben op het verweermidvierde middel :
del dat eiser hieruit had afgeleid dat
Overwegende dat aan het vereiste de dagvaarding niet ontvankelijk
dat de beklaagde in bijzonderheden was op grond dat hij niet in volop de hoogte moet worden gesteld doende bijzonderheden op de hoogte
vierde middel en het eerste onderdeel
van het vijfde middel :
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was gesteld van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, maar op een
ander verweermiddel betrekking
hebben;
Dat het onderdeel berust op een
onjuiste lezing van de bestreden beslissing en derhalve feitelijke grandslag mist;
Over het tweede en derde onderdee! van het eerste middel en over
het tweede onderdeel van het vijfde
middel:
Overwegende dat de in die verschillende onderdelen aangevoerde
grieven uitsluitend betrekking hebben op de in de dagvaarding van het
parket aan eiser ten laste gelegde
feiten; dat, zelfs al waren die grieven gegrond, de enige door het hof
van beroep opgelegde straf dan nog
verantwoord blijft door de in de dagvaarding van de tweede verweerster
aangewezen feiten waaraan eiser
schuldig is bevonden;
Dat die onderdelen niet kunnen
leiden tot cassatie en derhalve niet
ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen:
Over het tweede en het derde onderdeel van het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de eerste verweerster zich op 14 februari 1978 burgerlijke partij heeft gesteld voor de onderzoeksrechter; dat derhalve de beslissing van het arrest volgens welke de vordering van die burgerlijke
partij ontvankelijk is, nu ze v66r de
verjaring is ingesteld, naar recht is
verantwoord;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
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Over het tweede onderdeel van
het vijfde middel :
Overwegende dat het bestreden
arrest zich niet beperkt tot de in dat
onderdeel bekritiseerde overwegingen; dat het tevens erop wijst dat
« (eiser), die vertrouwen had in zijn
eigen bekwaamheden maar niet in
die van de geneesheren, genoegen
heeft genomen met de mededeling
aan de ouders dat het hun vrijstond
een oogarts te raadplegen als zij dat
wensten (volgens zijn versie) of hen
gerustgesteld heeft omtrent het mogelijke verloop van de vastgestelde
reactie (versie van de heer Lecomte,
echtgenoot van de moeder van het
kind) en uiteindelijk de oorspronkelijke behandeling, die hij nog steeds
geschikt vond, gedurende een jaar
heeft voortgezet, waardoor hij blijk
gaf van een schuldige lichtzinnigheid, te meer daar hij zelf toegeeft
nog nooit met een dergelijke afwijking te maken te hebben gehad »;
Overwegende dat het arrest aldus
aan de zijde van eiser een zware
fout in aanmerking neemt, die een
voldoende wettelijke grondslag oplevert voor de beslissing waarbij hij
veroordeeld wordt tot vergoeding
van de door de zoon van de eerste
verweerster geleden schade;
Overwegende dat de in het tvveede
onderdeel
aangevoerde
grieven,
zelfs al waren ze gegrond geweest,
geen invloed kunnen hebben op de
wettigheid van die beslissing en derhalve niet tot cassatie kunnen leiden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige
dat, wat de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de tweede
verweerster betreft, eiser geen enkel
middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
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10 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
Bruyn en Bi.itzler.
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KAMER -

10 februari 1988

1° STRAF-

VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVANGENISSTRAF- KEUZE VAN DIE STRAF- REDENGEVING.

3° en 4° De gevangenisstraf van drie jaar

uitgesproken wegens feiten waarop
een gevangenisstraf van ten minste
twee jaar staat, wordt naar recht verantwoord door de appelrechters die beslissen dat de door de eerste rechter
opgelegde straf « wettig is en voldoet
aan het vereiste van een rechtvaardige
bestraffing van de feiten », nu de eerste rechter die strafmaat had gegrond
op de uiterste ernst van de roo/overval. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.;
art. 2 wet 27 april 1987 .)
5o en 6° Bij ontstentenis van conclusie

dienaangaande behoeft de rechter de
redenen waarom h~j geen uitstel verleent voor de door hem uitgesproken
straf, niet aan te geven (1). (Artt. 195,
tweede lid Sv.; art. 2 wet 27 april 1987;
art. 8 wet 29 juni 1964.)

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN CONCLUSIE DE STRAF.

BIJ AFWEZIGHEID VAN
STRAFZAKEN - KEUZE VAN

(LECOMTE, BEN HASSOUN)
ARREST ( vertaJing)

3° STRAF-

VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVANGENISSTRAF - STRAFMAAT - REDENGEVING
- BEGRIP.

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN _ BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE- STRAFZAKEN- STRAFMAATBEG RIP.

5° VEROORDELING MET UITSTEL EN

OPSCHORTING VAN VEROORDELING - GEWOON UITSTEL - REDENGEVING.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - VEROORDELING - STRAF - GEWOON UITSTEL.
1o en 2o Art. 195, tweede lid, Sv., dat de

rechter de verplichting oplegt om de
redenen te vermelden waarom hij,
« als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt », veronderstelt het bestaan van een keuzemogelijkheid; ontbreekt die mogelijkheid,
zoals wanneer de wet geen andere
straf dan gevangenisstraf voorschrijft,
dan belweft de rechter die deze straf
uitspreekt de redenen daarvan niet
aan te geven. (Art. 2 wet 27 april 1987 .)

(A.R. nr. 6385)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over de middelen te zamen, waarvan
het eerste door Kathleen Lecomte en het
tweede door Nai:ma Ben Hassoun wordt
aangevoerd,
het eerste : schending van artikel 97
van de Grondwet en van de wet van 27
april 1987 in verband met de motivering
van de straffen, tot wijziging van artikel
195 van het Wetboek van Strafvordering
en artikel 207 van de Rechtspleging bij
de Landmacht,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis waarin het als
enige verbetering aanbrengt dat het aan
de beklaagde verleende probatieuitstel
wordt ingetrokken, eiseres Kathleen Lecomte tot een « effectieve >> gevangenisstraf van drie jaar veroordeelt op de enkele grond « dat het aan de beklaagden
verleende probatieuitstel niet verantwoord is gelet op de bijzondere zwaarwichtigheid van de feiten en gelet hoven(1) Zie Cass., 9 dec. 1981, A.R. nr. 1914
(A.C., 1981-82, nr. 238) en 27 feb. 1985, A.R.
nr. 3986 (A.C., 1984-85, nr. 385).
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dien, wat de beklaagde Kathleen Lecomte betreft, op haar bijzonder gerechtelijk
verleden »,
terwijl « ieder veroordelend vonnis >>,
om regelmatig met redenen omkleed te
zijn naar het vereiste van artikel 97 van
de Grondwet en van de wet van 27 april
1987 in verband met de motivering van
de straffen, « de feiten waaraan de gedaagden schuldig of waarvoor zij aansprakelijk geoordeeld worden, de straf,
de burgerlijke veroordelingen en de toegepaste wetsbepalingen vermeldt. Het
vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op
een wijze die beknopt mag zijn, de redenen waarom de rechter, als de wet hem
daartoe vrije beoordeling laat, dergelijke
straf of dergelijke maatregel uitspreekt.
Het rechtvaardigt bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of
maatregel >>;
het tweede: schending van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis waarin het als
enige verbetering aanbrengt dat het aan
de beklaagde verleende probatieuitstel
wordt ingetrokken, de eiseres Nai:ma
Ben Hassoun veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie jaar, op grond: « dat
het aan de beklaagden verleende probatieuitstel niet verantwoord is gelet op de
bijzondere zwaarwichtigheid van de feiten >>,
terwijl een veroordeling waarbij een
straf wordt verzwaard door de intrekking van een door het beroepen vonnis
verleend probatieuitstel alleen dan regelmatig met redenen is omkleed naar het
vereiste van de wet van 27 april 1987 in
verband met de motivering van de straffen, wanneer de gronden ervan nauwkeurig worden aangegeven :

rechtbank te verwijzen, een gevangenisstraf van ten minste twee jaar
krachtens de artikelen 79 en 80 van
het Strafwetboek de wettige straf is
voor die telastlegging van zware
diefstal, op welk misdrijf immers de
zwaarste straf staat;
Dat de appelrechters dus de reden
niet hoefden aan te geven van de
keuze van de straf die immers geen
andere dan gevangenisstraf kon
zijn;
Dat het arrest de strafmaat verantwoordt door de considerans « dat
de door de eerste rechter tegen ieder van de beklaagde uitgesproken
straf wettig is en beantwoordt aan
het vereiste van een rechtvaardige
bestraffing van de door hen gepleegde feiten », aangezien de eerste
rechter die strafmaat had gegrond
op de bijzondere ernst van de << hold
up»;
Dat, in zoverre, de middelen niet
kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat de rechter, wanneer hij aan een straf geen uitstel
verbindt, zoals ten deze, bij ontstentenis van enige conclusie dienaangaande, niet verplicht is de redenen
van zijn beslissing aan te geven;
Dat de middelen in zoverre falen
naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat het arrest de eiseressen, beide, veroordeelt wegens
de in artikel 472 van het Strafwetboek omschreven diefstal door middel van geweld en bedreiging en wegens het bezit van een verweerwapen en eerstgenoemde bovendien
veroordeelt wegens het dragen van
een verweerwapen; dat het beslist
dat de telastleggingen, gelet op de
eenheid van opzet, een voortgezet
misdrijf vormen;
Overwegende dat, gelet op de verzachtende omstandigheden die de
raadkamer heeft aangenomen om
de eiseressen naar de correctionele

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen, veroordeelt iedere eiseres in de kosten van haar voorziening.
1'0 februari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. R. de
Beco, Brussel, en F. Brigade, Brusse!.
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7° UITLEVERING KAMER -

10 februari 1988

1° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GEHECHTE IS IN CASSATIE - UITLEVERING UITVOERBAARVERKLARING VAN HET BUITENLANDSE BEVEL TOT AANHOUDING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK VAN DE VREEMDELING TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- VERNIETIGING VAN DE UITVOERBAARVERKLARING - GEVOLG HIERVAN VOOR DE UITSPRAAK OVER HET VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

2° UITLEVERING -

VERNIETIGING - OMVANG - UITVOERBAARVERKLARING VAN HET
BUITENLANDSE BEVEL TOT AANHOUDING AFWIJZING VAN HET VERZOEK VAN DE
VREEMDELING TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERNIETIGING VAN DE UITVOERBAARVERKLARING- GEVOLG HIERVAN
VOOR DE UITSPRAAK OVER HET VERZOEK
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

3° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN - UITLEVERING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ HET BUITENLANDSE BEVEL
TOT AANHOUDING UJTVOERBAAR WORDT
VERKLAARD.

4° UITLEVERING -

BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ HET BUJTENLANDSE
BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAAR
WORDT VERKLAARD - HOGER BEROEP TERMIJN.

5° VOORZIENING IN CASSATIE -

ALGEMENE BEGRIPPEN UITLEVERING VOORZIENING VAN DE VREEMDELING - GEVOLGEN.

6° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - GEHECHTE IS IN CASSATIE - UITLEVERING BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ
HET BUJTENLANDSE BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAAR WORDT VERKLAARD LAATTIJDIG VERZET - ARREST DAT HET
VERZET ONTVANKELIJK DOCH NIET GEGROND VERKLAART - VOORZIENING VAN DE
VREEMDELING - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ HET VERZET NIET GEGROND WORDT VERKLAARD - GEVOLG HIERVAN VOOR DE ONTVANKELIJKVERKLARING
VAN HET VERZET.

VERN!ETIGING - OMVANG- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
WAARBIJ HET BUITENLANDSE BEVEL TOT
AANHOUDING UITVOERBAAR WORDT VERKLAARD - LAATT!JDIG VERZET - ARREST
DAT HET VERZET ONTVANKELIJK DOCH NIET
GEGROND VERKLAART- VOORZIENING VAN
DE VREEMDELING - VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING WAARBIJ HET VERZET NIET GEGROND WORDT VERKLAARD - GEVOLG HIERVAN VOOR DE ONTVANKELIJKVERKLARING
VAN HET VERZET.

lo en 2° Inzake uitlevering heeft de ver-

nietiging van de beslissing van de kamer van inbesch uldigingstelling, waarbij het verzet van de vreemdeling
tegen de raadkamerbeschikking houdende uitvoerbaarverklaring van het
door de buitenlandse overheid tegen
hem uitgevaardigde aanhoudingsbevel
ongegrond wordt verklaard, de vernietiging tot gevolg van de beslissing
waarbij in hetzelfde arrest het door
die vreemdeling ingediende verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling wordt
verworpen.
3° en 4° Inzake uitlever.ing bedraagt de

termijn om hager beroep in te stellen
tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij het door de buitenlandse
overheid verleende aanhoudingsbevel
uitvoerbaar wordt verklaard, vierentwintig uur, te rekenen van de betekening van die beschikking (1). (Art. 135
Sv.; art. 3 wet 15 maart 1874.)
5o Inzake uitlevel'ing neemt het Hoi, op
de vool'ziening van de vreemdeling, enkel kennis van de wetsschendingen
waaruit voor hem nadeel vool'tvloeit
(2).

6° en 7o Inzake uitlevel'ing heeft de op de

vool'Ziening van de vreemdeling uitgespl'Oken vernietiging van de beslissing
van de kamel' van inbeschuldigingstelling waarbij het verzet van eiser tegen
de raadkamerbeschikking houdende
uitvoerbaarverklaring van het door de
buitenlandse overheid tegen hem verleende aanhoudingsbevel ongegrond
wordt verklaard, niet de vernietiging
tot gevolg van de beslissing waarbij, in
hetzelfde arrest, dat verzet in strijd
(1) Zie Cass., 19 feb. 1986, A.R. nr. 4869
(A.C., 1985-86, nr. 396).
(2) en (3) Zie
(A.C., 1937-1940, 173).

Cass.,

6

juni

1939
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met de wet ontvankelijk wordt verklaard (3). (Art. 135 Sv.; art. 3 wet 15
maart 1874.)
(PLOHN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6501)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat eiser om wiens
uitlevering is verzocht op 5 november 1987 van zijn vrijheid is beroofd
ter uitvoering van een op dezelfde
dag door de onderzoeksrechter van
Verviers tegen hem uitgevaardigd
voorlopig bevel tot aanhouding; dat
de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg, enerzijds, bij beschikking van 24 november 1987, het door
het Amtsgericht van Berlin-Tiergarten tegen eiser uitgevaardigde aanhoudingsbevel uitvoerbaar heeft verklaard en, anderzijds, bij beschikking van 4 december 1987, het door
eiser op 2 december 1987 ingediende
verzoek om voorlopige invrijheidstelling niet ontvankelijk heeft verklaard; dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik in haar arrest van 10
december 1987 de door eiser tegen
die beschikkingen ingestelde hogere
beroepen als ongegrond heeft verworpen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, 9.4 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest de op 24 november
1987 door de raadkamer gewezen beschikking waarbij het door het « Amtsgericht >> van Berlin-Wiesbaden (lees : Tiergarten) uitgevaardigde aanhoudingsbevel
uitvoerbaar werd verklaard, bevestigt en,
bijgevolg, de beschikking van 4 december 1987 van de raadkamer waarbij het
verzoek om voorlopige invrijheidstelling
(3) Zie nota 2 op vonge blz
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niet ontvankelijk werd verklaard, bevestigt op grond met name dat het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet afwijkt van de regel volgens
welke de vreemdeling in het kader van
de toepassing van artikel 3 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874 niet het
recht heeft om zijn verschijning voor de
raadkamer te eisen; dat, zelfs al zou worden aangenomen dat artikel 5.4 van bovenvermeld verdrag van toepassing is inzake uitlevering, dan nog moet worden
opgemerkt dat de Belgische wet de
vreemdeling te wiens aanzien een van
een buitenlandse rechter uitgaand aanhoudingsbevel uitvoerbaar is verklaard,
het recht geeft voorziening te vragen bij
de kamer van inbeschuldigingstelling;
dat eiser van dat recht gebruik gemaakt
heeft en door de genoemde kamer van
inbeschuldigingstelling is gehoord,
terwijl, eerste onderdeel, een ieder, die
door arrestatie of gevangenhouding van
zijn vrijheid is beroofd, onder meer met
het oog op uitlevering, krachtens de artikelen 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 9.4 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten het recht
heeft voorziening te vragen bij de rechter, opdat deze « op korte termijn >> of
« binnen korte termijn >> beslist over de
wettigheid van zijn gevangenhouding en
zijn invrijheidstelling beveelt indien de
gevangenhouding onrechtmatig is; de
« rechter >> die aldus wordt bedoeld, wezenlijke proceswaarborgen moet bieden
aangepast aan de vrijheidsberoving
waarover het gaat; de belangen die op
het spel staan bijzonder zwaar wegen,
daar bij uitlevering de gedetineerde het
gevaar loopt verwijderd te worden uit
het land waarmee hij, zoals ten deze,
nauwe banden onderhoudt; de gehechte
bijgevolg recht heeft op een voorziening
die hem tach ten minste het voordeel
van een rechtspleging op tegenspraak
biedt; de rechtspleging in de loop waarvan de raadkamer het door het « Amtsgericht >> van Berlin-Tiergarten uitgevaardigde aanhoudingsbevel uitvoerbaar
heeft verklaard volledig buiten eiser om
is verlopen, zodat ze niet kan worden geacht te voldoen aan de voorwaarden die
zijn gesteld bij de voormelde artikelen
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van het Internationaal
Verdrag; in de, gelet op die bepaling, bestaande leemten van die rechtspleging
niet kan worden voorzien door de voor-
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ziening voor de kamer van inbeschuldigingstelling; de raadkamer immers een
rechtscollege van het klassieke type is
dat deel uitmaakt van de gewone rechterlijke organisatie van het land; het enkele bestaan van een recht van hager beroep geen reden mag zijn om de bij de
voormelde artikelen gestelde vereisten
op het traditionele en gewone toepassingsgebied ervan te verzachten; de kamer van inbeschuldigingstelling bovendien uitspraak heeft gedaan veertien
dagen na de indiening van de voorziening door eiser; zij aldus geen uitspraak
heeft gedaan « op korte termijn » zoals
vereist wordt door artikel 5.4 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en a fortiori evenmin « binnen
korte termijn » zoals vereist wordt door
artikel 9.4 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten; het arrest bijgevolg, nu het gewezen is na afloop van een rechtspleging
die in haar geheel aan eiser niet de door
voornoemde artikelen voorgeschreven
wezenlijke proceswaarborgen heeft geboden, niet naar recht verantwoord is
(schending van de artikelen 5.4 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en 9.4 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten);

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling had betoogd dat de feiten waren
gepleegd te Liechtenstein en de zaak aldaar, waarschijnlijk in 1984, was geseponeerd, zodat de door de verzoekende
partij aangevoerde bepalingen niet van
toepassing waren; de vermoedelijke wanbedrijven zijn gepleegd b·.1iten het grondgebied van de verzoekende partij, zodat
artikel 2 van de wet van 15 maart 1874
diende te worden toegepast; er derhalve
moest worden nagegaan of in een gelijkaardig geval Belgie de vreemdeling
mocht vervolgen; bij ontstentenis van
een klacht van de benadeelde vreemdeling of van een officieel bericht, aan de
vervolgde overheid gegeven door de
overheid van het land waar het misdrijf
was gepleegd, er niet voldaan is aan de
voorwaarden die door artikel 7, § 2, van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering voorgeschreven zijn voor
vervolging in Belgie; er bijgevolg geen
wederkerigheid bestond en Belgie dus eiser niet mocht uitleveren; het arrest die
conclusie niet beantwoordt, daaruit volgt
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dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest in
geen enkele considerans antwoordt
op de in het onderdeel aangegeven
conclusie van eiser;
Dat het tweede onderdeel gegrond
is;
Dat de vernietiging van de beslissing waarbij het verzet van eiser tegen de op 24 november 1987 door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Verviers gewezen
beschikking tot uitvoerbaarverklaring van het tegen hem verleende
buitenlandse aanhoudingsbevel niet
gegrond wordt verklaard, de vernietiging met zich brengt van de beslissing waarbij het « verzet » van eiser
tegen de op 4 december 1987 door
diezelfde raadkamer gewezen beschikking van niet-ontvankelijkverklaring van zijn verzoek om voorlopige invrijheidstelling niet gegrond
wordt verklaard;
Overwegende dat de vernietiging
zich evenwel niet mag uitstrekken
tot de beslissing waarbij het arrest
<< het verzet ontvankelijk verklaart »
niettegenstaande het feit dat die beslissing onwettig was in zoverre zij
het verzet tegen voornoemde beschikking van uitvoerbaarverklaring
van 24 november 1987 die naar behoren aan eiser is betekend op dezelfde dag, ontvankelijk verklaart,
ofschoon dat rechtsmiddel was ingesteld buiten de bij artikel 135 van
het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van 24 uur te rekenen van de betekening;
Overwegende dat immers het Hof,
op de voorziening van eiser, enkel
kennis kan nemen van de wetsschendingen waaruit voor hem nadeel voortvloeit en dat de onwettigheid van het arrest waarbij een
verzet ondanks de laattijdigheid ervan ontvankelijk verklaard wordt,
hem voordeel oplevert;

Nr. 358
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Om die redenen, zonder dat er 2° De vermelding in het bevel tot aanhouding van de bepaling van de Wet
grond bestaat tot onderzoek van het
Voorlopige Hechtenis waarnaar dat beeerste onderdeel van het eerste midvel verwijst, is een reden van die bedel en het tweede middel die niet
slissing.
kunnen leiden tot ruimere cassatie
of tot cassatie zonder verwijzing, 3° en 4o De onderzoeksgerechten die bij
vernietigt het bestreden arrest bede bevestiging van het bevel tot aanhouding geroepen zijn de wettigheid
halve in zoverre het « het verzet »
ervan te toetsen, zijn bevoegd om de
ontvankelijk verklaart; beveelt dat
redenen ervan te verbeteren, hetzij
van dit arrest melding zal worden
door een verkeerde reden te vervangemaakt op de kant van het gedeelgen door een juiste, hetzij in de onttelijk vernietigde arrest; laat de kosbrekende redenen te voorzien (1).
ten ten laste van de Staat; verwijst
(Artt. 1, 2, 4, 8 en 19 Wet Voorlopige
de aldus beperkte zaak naar het Hof
Hechtenis.)
van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling.
Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advcoaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
10 februari 1988 -

(KARADEMIR)

2' kamer -

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6511)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1977 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldiging~
stelling;
Over het middel: schending van de artikelen 1, 2 en 8 van de wet van 20 april
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1874,

VOORBEVESTIGING VAN
LOPIGE HECHTENIS HET BEVEL TOT AANHOUDI0!G - BEVOEGDHEID

doordat artikel 8 van de wet van 20
april 1874 de onderzoeksrechter het
recht geeft om tegen de verdachte, onclanks zijn invrijheidstelling, een nieuw
bevel tot aanhouding uit te vaardigen,
wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden deze maatregel nodig maken; artikel 8, tweede lid, bepaalt dat het nieuwe
bevel de nieuwe en ernstige omstandigheden waarop de aanhouding gegrond is,
omschrijft; dat de rechtsleer en de rechtspraak in die zin gevestigd zijn dat het
verzuim van die omschrijving, hoe ernstig ook, altijd ongedaan kan worden gemaakt door de onderzoeksgerechten die
de ontoereikende redengeving aanvullen
wanneer ze uitspraak doen over de bevestiging van het bevel tot aanhouding;
dat ten deze het tegen eiser op 25 november 1987 uitgevaardigde aanhoudingsbevel gegrond is op de artikelen 1
en 2 van de wet van 20 april 1874 en niet

1o Niet nietig is het bevel tot aanhouding
dat de feiten vermeldt waarvoor het is
verleend en de wet aanhaalt waarin
die feiten als misdaden of wanbedrijven worden aangemerkt. (Art. 96 Sv )

(1) Zie Cass., 30 juni 1964 (Bull. en
Pas., 1964, I, 1164); 18 okt. 1965 (ibid., 1966, I,
224), 24 jum 1975 (A.C., 1975, 1138); 23 jum
1981, A.R. nr 6770 (A.C., 1980-81, nr 617), en
29 maart 1983, A.R nr 7934 (ib1d., 1982-83,
nr 421)

2'

KAMER -

10 februari 1988

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - GELDIGHEID - VOORWAARDEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS HOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING DENEN - BEGRIP

AANRE-

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING REDENEN.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN -
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op artikel 8 van die wet; dat derhalve het
aanhoudingsbevel zonder meer nietig is,
zoals de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen in haar beschikking van 30 november 1987 heeft
vastgesteld; dat het derhalve geenszins
de taak van de onderzoeksgerechten is
om de wettelijke grondslag te wijzigen
van het door de onderzoeksmagistraat
uitgevaardigde aanhoudingsbevel :

Overwegende dat, anders dan wat
het middel betoogt, niet nietig is het
aanhoudingsbevel dat, overeenkomstig artikel 96 van het Wetboek van
Strafvordering, de opgave bevat van
de feiten waarvoor het wordt verleend met vermelding van de wet
die bepaalt dat die feiten misdaden
of wanbedrijven zijn;
Overwegende dat de opgave, in
het aanhoudingsbevel, van de bepaling van de wet op de voorlopige
hechtenis waarnaar dat bevel verwij st, moet worden beschouwd als
een grand van die beslissing en dat
de onderzoeksgerechten, die geroepen zijn om de wettigheid ervan na
te gaan, bevoegd zijn die grond te
verbeteren door een verkeerde te
vervangen door een juiste, zoals zij
ook bevoegd zijn om een ontoereikende rede ngeving aan te vullen;
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 W{'t is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. T.
Drumel, Bergen.
Op dezelfde dag is een gelijkaardig arrest
met A.R. nr. 6512 gewezen op de voorziening
van de e iseres Fontaine tegen een beslissing
die op dezelfde dag door dezelfde kamer van
inbeschuldigingstellmg in haar zaak was gewezen

Nr. 359
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESCHIKKING
HOUDENDE VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- ONTVANKELIJKHEID
- GRENZEN.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.

1• en 2" Het hager beroep van een verdachte tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, is
a~leen ontvankelijk als die beschikk!ng
Uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil (1); de kamer van inbeschuldigingstelling behoeft niet na te gaan of
er een grand van nietigheid van de
rechtspleging bestaat en of het recht
van verdediging voor de raadkamer is
miskend. (Art. 539 Sv.)
(BASTI N)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6527)

HET HOF; - Gelet op het bestre. den arrest, op 24 december 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest het
verzet van eiser tegen de op 14 mei
1987 gewezen beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik waarbij hij
naar de correctionele rechtbank
werd verwezen, niet ontvankelijk
verklaart op de naar recht verantwoorde grond dat bovengenoemde
beschikking geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil;
Overwegende dat, nu de raadkamer geen uitspraak doet over een
bevoegdheidsgeschil, het hof van be(1) Zie Cass., 20
Pas., 1964, I, 1183).

aug.

1964

(Bull.

en
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KEN VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN roep, kamer van inbeschuldigingstel- ·
VERNIETIGING WEGENS DE ONWEITIGHEID
ling, niet, zoals het ten deze gedaan
VAN DIE STRAF.
heeft, dient na te gaan of er niet bovendien « een grond van nietigheid 1' en 2' Het recht van verdediging wordt
van de rechtspleging bestond en of
door de appelrechter geschonden wanhet recht van verdediging voor de
neer hij de door de eerste rechter uitgesproken straf verzwaart op de enkeraadkamer was miskend », aangeJe grand dat de beklaagde hardnekkig
zien dergelijke vormen van onwetblijft ontkennen (1}.
tigheid niets uitstaande hebben met
de toepassing van artikel 539 van 3' De onwettigheid van het als straf uithet Wetboek van Strafvordering en
gesproken verval van het recht tot studerhalve met de ontvankelijkheid
ren strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvan het verzet;
voor het verval is uitgesproken (2).
Overwegende dat het arrest, nu
het evenmin uitspraak doet over een
bevoegdheidsgeschil, een voorberei(VAS)
dende beslissing of een beslissing
van onderzoek is waartegen krachARREST ( vertaling)
tens artikel 416 van het Wetboek
(A.R. nr. 6389}
van Strafvordering eerst na de eindbeslissing cassatieberoep openstaat;
Dat derhalve de voorziening niet
RET HOF; - Gelet op het bestreontvankelijk is;
den vonnis, op 20 oktober 1987 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Om die redenen, verwerpt de
A. In zoverre de voorziening gevoorziening; verwijst eiser in de kosricht is tegen de beslissing op de
ten.
wegens de telastlegging B ingestel10 februari 1988 - 2' kamer - Voorzit- de strafvordering :

ter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal.

Nr. 360
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1° RECHT

VAN

10 februari 1988
VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VERZWARING VAN DE STRAF
DOOR DE APPELRECHTER OMDAT DE BEKLAAGDE BLIJFT ONTKENNEN - SCHENDING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

2° STRAF -

ALGEMENE BEGRIPPEN - REDENEN- VERZWARING VAN DE STRAF DOOR
DE APPELRECHTER OMDAT DE BEKLAAGDE
BLIJFT ONTKENNEN - SCHENDING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING

3° CASSATIE -

VERI'\IETIGING - OMVANG
STRAFZAKEN - ALS STRAF UITGESPRO·

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
wegens de telastlegging A ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel : miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging :

Overwegende dat het vonnis het
tegen eiseres als straf uitgesproken
verval van het recht tot sturen verzwaart op de enige grond << dat de
hardnekkige ontkenningen zelf van
(1) Cass., 27 feb. 1985,
(A.C., 1984-85, nr 385).

A.R.

nr

3986

(2) Cass., 9 Jan. 1987, A.R. nr
5383
(A. C., 1986-87, nr 273); zie Cass., 4 maart 1987,
A.R. nr 5681 (ibid., 1986-87, nr 401).
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appellante (thans eiseres) tevens
grond opleveren voor verzwaring
van het tegen haar door de eerste
rechter uitgesproken verval »; dat aldus het vonnis eiseres de manier
verwijt waarop zij meende haar verdediging te moeten voeren en derhalve het in het middel aangehaalde
algemeen rechtsbeginsel miskent;
Overwegende dat het bij wijze
van straf uitgesproken verval van
het recht tot sturen een bestanddeel
vormt van de wegens de telastlegging A opgelegde straf;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het door eiseres aangevoerde middel, dat niet kan leiden tot
ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernletigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak
doet over de telastlegging A en eiseres in de kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaald op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst eiseres in een vierde
van de kosten van haar voorziening;
laat het overige gedeelte ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
10 februari 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Andersluidende conclusie (3) van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. Baumel, Bergen.
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12 februal"i 1988

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - TERM!JN - FAILLISSEMENT - BEROEPEN VONNIS OVER AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING OP GROND VAN ART. 123,
TWEEDE LID, 7°, VENNOOTSCHAPPENWET.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - RECHTSPLEG!NG FAILLISSEMENT - VONN!S OVER AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING OP GROND VAN
ART. 123, TWEEDE LID, 7°, VENNOOTSCHAPPENWET- TERMIJN VAN HOGER BEROEP.

1o en 2o Voor het instellen van hager beroep tegen een vonnis dat uitspraak
doet over een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op art. 123, tweede lid,
7', Vennootschappenwet, geldt de bij
ai"t. 465 Faillissementswet bepaalde
termijn van vijftien dagen, te reli:enen
van de betekening (1).
(MR. MERTENS Q.Q. T. CHRISTIAEN, VAN DEN
HAUTE, JANS)
ARREST

(A.R. nr. 5442)

HET HOF;
den arresten,
januari 1986
roep te Gent

- Gelet op de bestreop 21 maart 1985 en 6
door het Hof van Begewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 123, 7", van de Vennootschappenwet, samengeordend bij koninklijk besluit van 30 november 1935, vormende titel IX van boek I van het
Wetboek van Koophandel, 465 van de
Nota arrest nr. 361 :

Nota arrest nr. 360 :
(3) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening, daar het onder meer
van oordeel was dat als aan de rechter het
recht wordt toegekend om de straf te verminderen als de beklaagde bekent, men hem dan
oak noodzakelijk het recht moet toekennen
om de straf niet te verminderen, of ze in een
mindere mate te verminderen als de beklaagde ten onrechte ontkent; zie daaromtrent :
Cass., 10 april 1972 (A.C., 1972, 742) en 23 dec.
1974 (ibid., 1974, 487).

KAMER -

(1) Zie : Cass., 7 maart 1986 (A.C., 1985-86,
nr. 437) en de conclusie van adv.-gen. du Jardin; VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de
faillite, druk 1987, nr. 26, in fine. Zie oak :
Cass., 31 maart 1978 en 25 mei 1978 (A.C., 1978,
869 en 1130) en, wat de aard, de voorwaarden
en de beoordeling van de bedoelde 2.ansprakelijkheidsvordering betreft, baron LoUis FREDERICQ, Handboek voor Belgisch Handelsrecht,
dee! IV, druk 1981, nr. 265o, en J.-M. DE BACen OLIVIER RALET, Responsabilite des dirfgeants de sowites, druk 1984, nrs. 27 tot 35.
KER
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wet van 18 april 1851 op het faillisse- dering, die in principe openstaat voor iement, vormende hoek III van het Wet- dere belanghebbende, in casu wordt
hoek van Koophandel, en 1051 van het uitgeoefend door de curator betekent
Gerechtelijk Wethoek,
niet dat de vordering uit het faillissedoordat het arrest van 21 maart 1985 ment voortspruit >>,
terwijl de vordering ex artikel 123, 7°,
het hoger heroep van de verweerders
ontvankelijk verklaart op grond van de Vennootschappenwet een vordering is
overweging dat de heroepstermijnen in- die rechtstreeks ontstaat uit het faillissezake vorderingen ex artikel 123, 7°, Ven- ment van de vennootschap en buiten het
nootschappenwet niet deze is voorzien faillissement niet kan ontstaan en een
door artikel 465 van het Wethoek van vonnis gewezen op een dergelijke hetwisKoophandel doch wel deze hepaald bij ting bijgevolg noodzakelijkerwijze een
artikel 1051 van het Gerechtelijk Wet- vonnis is gewezen « ter zake van faillishoek, en deze overweging laat steunen sement >> in de zin van artikel 465 van
op de motieven dat : « Luidens artikel het Wetboek van Koophandel, zodat het
451 van de Faillissementswet (hedoeld arrest van 21 maart 1985, door te hesliswordt : artikel 465 Wethoek van Keep- sen dat, omdat de vordering ex artikel
handel) zijn de vonnissen waartegen ha- 123, 7°, Vennootschappenwet haar oorger heroep moet worden ingesteld bin- zaak niet vindt in het faillissement en
nen de vijftien dagen na de hetekening dat het vonnis waartegen heroep werd
" de vonnissen gewezen ter zake van fail- ingesteld, geen uitspraak doet over een
lissement ". Als zodanig gelden de von- « vraagstuk voortspruitend uit het faillisnissen die uitspraak doen over vraag- sement >>, niet de heroepstermijn van arstukken die voortspruiten uit het faillis- tikel 465 van het Wetboek van Koophansement; niet bedoeld zijn betwistingen del maar deze van artikel 1051 van het
die een oorzaak hebben welke onafhan- Gerechtelijk Wetboek van toepassing is,
kelijk is van de wetgeving op het faillis- laatstgenoemde wetsbepalingen schendt
sement of van de staat van faillissement. evenals de aard van de vordering ex artiArtikel 123 van de Vennootschappenwet kel 123, 7°, Vennootschappenwet miskent
duidt aan wie als oprichter van een en gezegd artikel dus schendt :
P.V.B.A. moet worden beschouwd en omOverwegende dat, krachtens artischrijft de verbintenissen van de oprichters. Artikel 123, 7°, Vennootschappenwet kel 123, tweede lid, 7°, van de Venbepaalt dat zij hoofdelijk aansprakelijk nootschappenwet, de oprichters van
kunnen worden verklaard jegens de be- een in die bepaling bedoelde venlanghebbenden voor de verbintenissen nootschap en, in geval van verhovan de vennootschap naar een verhou- ging van het kapitaal van de vending die de rechter vaststelt, in geval
van faillissement binnen de drie jaar na nootschap, de zaakvoerders jegens
belanghebbenden,
niettegende oprichting indien het maatschappelijk de
kapitaal bij de oprichting kennelijk on- staande enig hiermee strij dig betoereikend was voor de normale uitoefe- ding, hoofdelijk gehouden zijn voor
ning van de bedrijvigheid over ten min- de verbintenissen van de vennootste twee jaar. Deze vordering vindt haar schap, naar een verhouding die de
oorzaak niet in het faillissement maar in rechter vaststelt, in geval van faillishet feit dat de oprichters bij de stichting
sement uitgesproken binnen drie
van de vennootschap een kennelijk ontoereikend kapitaal hebben verschaft. De jaar na de oprichting, indien het
uitoefening van deze vordering is even- maatschappelijk kapitaal bij de opwei gebonden aan voorwaarden, onder richting kennelijk ontoereikend was
meer het feit dat het faillissement bin- voor de normale uitoefening van de
nen de drie jaar na de oprichting wordt voorgenomen bedrijvigheid over ten
uitgesproken. Het failissement is geen minste twee jaar; dat een gelijkluioorzaak van de vordering ex artikel 123, dende bepaling ten aanzien van de
7°, Vennootschappenwet, maar slechts naamloze vennootschap neergelegd
een van de voorwaarden voor de uitroeping ervan. Het bestreden vonnis doet is in artikel 35, 6°, van de Vennootgeen uitspraak over een "vraagstuk schappenwet;
voortspruitend uit het faillissement"
Overwegende dat uit die bepalinmaar over een hetwisting betreffende
het al dan niet ontoereikend zijn van het gen blijkt dat de wetgever bedoeld
stichtingskapitaal van de P.V.B.A. Ros- heeft een aansprakelijkheidsvordeseau C.V. De omstandigheid dat de vor- ring in te voeren die uitsluitend we-
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gens het faillissement van de vennootschap kan worden ingesteld; dat
die vordering rechtstreeks ontstaat
uit het faillissement van de vennootschap en buiten het faillissement
niet kan ontstaan; dat ze ter kennis
van de rechter moet worden gebracht binnen het kader van de faillissementsprocedure, zodat de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat het
stelsel van het faillissement beheerst; dat derhalve door het instellen van hoger beroep tegen een vonnis dat uitspraak doet over een
vordering die gebaseerd is op artikel
123, tweede lid, 7°, van de Vennootschappenwet, de bij artikel 465 van
de Faillissementswet vastgestelde
termijn geldt;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de vordering
van eiser gebaseerd is op artikel
123, tweede lid, 7°, van de Vennootschappenwet, oordeelt dat het beroepen vonnis geen uitspraak doet over
een « vraagstuk voortspruitend uit
het faillissement », beslist dat de in
acht te nemen appeltermijn die is
welke bepaald wordt bij artikel 1051
van het Gerechtelijk Wetboek, en
het hoger beroep van de verweerders, ingesteld buiten de bij artikel
465 van de Faillissementswet bepaalde termijn, ontvankelijk verklaart;
Dat het arrest zodoende de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van het arrest van 21 maart 1985,
ten gevolge van het aannemen van
het eerste middel, leidt tot vernietiging van het in het tweede middel
bestreden arrest van 6 januari 1986,
dat het gevolg is van het in het eerste middel bestreden arrest;

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde arresten, houdt de kosten aan en laat de
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beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 februari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h . Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe.
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12 februari 1988

OVEREENKOMST WELD -

TOESTEMMING -

GE-

BEGRIP.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na wei te hebben geoordeeld dat een huurder ten
behoeve van de verhuurder een verklaring had ondertekend « zonder zijn
volledige wilsins temming » doch niet
dat die huurder daartoe was gedwongen, aanneemt dat de toestemming
van de huurder was aangetast door geweld en derhalve nietig was (1). (Artt.
1111 en 1112 B.W.)
(MOSZYNSKI T. JANS, TORDEUR)

(A.R. nr. 5559)
12 februari 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Houtekier.
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12 februari 1988

1° OPENBARE DIENST -

OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - AANNEMERS DIE ONDER HET CENTRUM RESSORTEREN - K.B. 5 MEl 1952, ART.2- cAANVERWANTE WERKEN • - BEG RIP

(1) DE PAGE, dee! I, druk 1962, nr 60
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2° OPENBARE DIENST -

OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW - AANNEMERS DIE ONDER HET CENTRUM RESSORTEREN - K.B. 5 ME! 1952, ART. 2 - AANNEMER
IN DE ZIN VAN DIE BEPALING - BEGRIP.

1° Krachtens art. 2 K.B. 5 mei 1952 wor-

den als aannemers van wegenwerken
beschouwd, de natuurlijke en rechtspersonen wier bijzonderste of bijkomende werkzaamheid bestaat in het
aanleggen, herstellen en/of onderhouden van wegen, straten, pleinen, bruggen, banen voor vliegpleinen, met inbegrip van alle aanverwante werken,
zoals nl. signalisatie en bebakening,
grondwerken, rioleringswerken, opritten, voet- en fietspaden, kleine kunstwerken; die bepaling duidt slechts bij
wijze van voorbeeld enkele gevallen
van aanverwante werken aan (1).
2o Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na te hebben vastgesteld dat de betrokken aannemer werken van onderhoud en aanJeg van bezaaiingen en beplantingen
aan een autoweg heeft uitgevoerd en
te hebben aangenomen dat die werken
aanverwante werken zijn in de zin van
art. 2 K.B. 5 mei 1952, niettemin oordeelt dat de betrokkene niet als aannemer van wegenwerken in de zin van
die bepaling kan worden beschouwd
(2).
{OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW
T. JOS GYSBRECHTS P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5561)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit
van 5 mei 1952 waarbij het ver(1) en (2) Zie M.A. FT.AMME en PH. FLAMME,
Les Centres de recherches routieres principalement dans l'industrie de Ia construction Revue de Ia doctrine et de Ia jurisprudence ,,,
in Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1980,
biz. 135 tot 187, inzonderheid nrs. 29 tot 33; zie
oak Cass., 26 juni 1969 (A.C., 1969, 1072, en
Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1973, biz. 3,
met noot Michel Herbiet), en 2 maart 1979
(A.C., 1978-79, 782).
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zoekschrift van het Verbond der Belgische Aannemers van Wegeniswerken
strekkende tot het erkennen van het
« Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ,, en het goedkeuren van zijn statuten, wordt ingewilligd,
doordat het hof van beroep eisers
rechtsvordering ongegrond verklaart, na
te hebben aangenomen dat de opsomming in vermeld artikel 2 van « aanverwante werken », waaruit de bijzonderste
of bijkomende werkzaamheid kan bestaan van de aannemers om als aannemers van wegenwerken te worden beschouwd, slechts exemplatief is en door
andere aanverwante werken kan worden
aangevuld, alsmede dat « beplantingen
en aanleg van grasgewassen evenals het
onderhoud ervan » aan wegeniswerken
« aanverwant » zijn om redenen dat zij
de gronden van taluds en bermen stabiliseren en tegen erosie en verzakking beschermen en om redenen dat zij de veiligheid op de weg verhogen door als
visueel scherm en veiligheidsbarriere op
de middenbermen te fungeren, op grond :
« dat dit verband met de wegenbouw
evenwel niet volstaat om de door (verweerster) uitgevoerde werken te catalogeren als aanverwante werken in de zin
van voornoemd artikel 2; dat (dit) een
overname is van het verzoekschrift op 24
oktober 1950 ingediend door het Verbond
der Belgische Aannemers van Wegeniswerken, strekkend tot de toepassing van
de besluitwet van 30 januari 1947; dat uit
de redactie van artikel 2 volgt dat aile
als aanverwante werken opgesomde
werkzaamheden, zonder uitzondering,
bewerkingen en verrichtingen zijn met
een gemeenschappelijke techniek, eigen
aan de bedrijfstak van de aannemers
van wegeniswerken en derhalve enkel
met aanverwante werken, behorend tot
deze bedrijfstak, kunnen worden aangevuld; dat aanleg en onderhoud van beplantingen en bezaaiingen zich hiervan
duidelijk onderscheiden; (...) dat uit de
samenlezing van de aan het koninklijk
besluit van 5 mei 1952 voorafgaande
overwegingen alsmede uit het navolgende bijvoegsel, vermeldend de statuten
van (eiser), eveneens volgt dat de aannemers van wegenbouwwerken beoogden
de techniek bij de wegenbouw te verbeteren door de wetenschappelijke bestudering van de gronden en hun stabilisatie en alzo het centrum op te richten met
als doe! " de oorsprong (lees : aansporing) tot het wetenschappelijk en technologische onderzoek, met het oog op de
verbetering van de wegbekledingen en
van de constructiemethodes "; dat, aan-
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gaande de wegbekleding, de bestudering
" alle inheemse en vreemde materialen "
tot voorwerp heeft en zich bijgevolg niet
tot de bestudering van beplanting uitstrekt; dat, hoe sterk de technische vooruitgang van de wegenbouw mage evolueren, de studie ervan, beroepshalve,
alleen "in het voordeel is (... ) van de
aannemers van wegenwerken" en zich
derhalve toespitst op de gemeenschappelijke techniek en constructiemethodes
van de in onderhavig artikel 2 opgenomen werkzaamheden, die tot de specifieke bedrijfstak van de aannemers van
wegeniswerken behoren; (... ) dat de door
(verweerster) uitgevoerde aannemingswerken niet vallen onder de in artikel 2
voorziene aanverwante werken en (verweerster) derhalve niet als aannemer
van wegenwerken kan worden beschouwd; ( ... ) dat luidens de drie overgelegde lastenkohieren onderhavige aannemingswerken worden gerangschikt onder categorie 4, en (verweerster) hiertoe
enkel een getuigschrift van erkenning
onder categorie beplantingen diende te
hebben; dat de erkenning in deze ondercategorie geen erkenning in de categorie
" wegenbouwkundige werken " in de zin
van het koninklijk besluit van 5 mei 1952
meebrengt, en (verweerster) hierdoor
niet wordt opgenomen in de bedrijfstak
der aannemers van wegeniswerken die
gehouden zijn tot het betalen van bijdragen voorzien door het voormeld koninklijk besluit; (... ) dat (eiser) niet aantoont
dat (verweerster) tot de werkkring van
het Opzoekingscentrum van de Wegenbouw behoort zodat (verweerster) niet
bijdrageplichtig is »,
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materialen " tot voorwerp heeft en zich
bijgevolg niet tot de bestudering van beplanting uitstrekt >> en de studie van de
wegenbouw zich toespitst op de « gemeenschappelijke techniek en constructiemethodes >> van de in artikel 2 opgenomen werkzaamheden; het luidens voormelde artikelen 2 en 4 volstaat dat de
door verweerster uitgevoerde beplantingen, aanleg en onderhoud van grasgewassen aan wegeniswerken « aanverwant >> zijn onder andere om de in het
arrest zelf (pagina 3 bovenaan) opgegeven redenen, waaruit volgt dat verweerster ten aanzien van eiser bijdrageplichtig is, zodat het hof van beroep, door op
in het arrest weergegeven gronden te beslissen dat de door verweerster uitgevoerde aannemingswerken niet vallen
onder de in artikel 2 voorziene aanverwante werken, dat verweerster niet als
aannemer van wegenwerken kan worden
beschouwd en niet tot de werkkring van
eiser behoort, zodat zij niet bijdrageplichtig is, aan de artikelen 2 en 4 van
het koninklijk besluit van 5 mei 1952 toepassingsvoorwaarden en beperkingen
toevoegt die er niet in voorkomen en bijgevolg deze wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 2 van het
koninklijk besluit van 5 mei 1952,
waarbij het verzoekschrift van het
Verbond der Belgische Aannemers
van Wegeniswerken strekkende tot
het erkennen van het << Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw >> en
het goedkeuren van zijn statuten,
terwijl uit de samenlezing van de arti- wordt ingewilligd, bepaalt : « Voor
kelen 2 en 4 van voormeld koninklijk be- de toepassing van dit besluit, worsluit van 5 mei 1952 volgt dat als bijdra- den uitsluitend als aannemers van
geplichtige aannemers ten aanzien van wegeniswerken beschouwd, de naeiser moeten worden beschouwd de na- tuurlijke en rechtspersonen wier bijtuurlijke en rechtspersonen wier bijzon- zonderste of bijkomende werkzaamderste of bijkomende werkzaamheid be- heid bestaat in het aanleggen, herstaat in het aanleggen, herstellen en/of
stellen en/of onderhouden van
onderhouden van wegen, straten, pleinen, bruggen, barren voor vliegpleinen, wegen, straten, pleinen, bruggen, bamet inbegrip van « alle aanverwante wer- nen voor vliegtuigen, met inbegrip
ken », waarvan - zoals het hof terecht van alle aanverwante werken, zoals
vaststelt - een louter exemplatieve op- namelijk signalisatie en bebakening,
somming wordt gegeven in artikel 2; de- rioleringswerken, opritten, voet- en
ze wetsbepalingen de bijdrageplicht fietspaden, kleine kunstwerken >>;
geenszins afhankelijk stellen van enige
Dat uit de Franse tekst van dit arerkenning of het hanteren van « een ge- tikel en uit de overwegingen die aan
meenschappelijke techniek, eigen aan de
bedrijfstak van de aannemers van wege- het koninklijk besluit voorafgaan,
niswerken », noch beperken om reden blijkt dat « grondwerken » (« terrasdat « aangaande de wegbekleding, de be- sements ») eveneens als aanverwanstudering " alle inheemse en vreemde te werken worden beschouwd;
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Overwegende dat, krachtens artikel 4, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit, aile firma's die onder het Centrum ressorteren, gehouden zijn aan dat centrum een jaarlijke bijdrage te betalen, vastgesteld
op 1/2% (3) van het totaal bedrag
der in de loop van het dienstj aar
uitgevoerde werken, hetzij ingevolge
openbare of beperkte oproepen voor
aanbesteding, hetzij ingevolge onderhands afgesloten contracten;
Overwegende dat het koninklijk
besluit in voorafgaande overwegingen onder meer vermeldt « dat de
wetenschappelijke bestudering van
de gronden en hun stabilisatie,
waarover tot nog toe slechts beperkte opzoekingen werden gedaan, buitengewoon belangrijk is en actief
moet worden voortgezet wegens de
toenemende snelheid van het wegverkeer en wegens het toenemend
gewicht der voertuigen en der
vrachten; (... ) dat het in het voordeel
is zowel van de aannemers van wegenwerken als van de Staat, de provinciale en gemeentelijke administratie en de weggebruikers, een
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw op te richten, belast met de
bestudering van de gronden, van betere bekledingen en funderingen der
wegen, evenals van de best passende techniek; (... ) dat een dergelijk
Centrum in staat zou zijn een weldoende invloed uit te oefenen op het
opmaken van de lastkohieren en de
normalisering van de aan te wenden
materialen >>;
Overwegende dat artikel 3 van de
statuten van het « Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw , die bij
het koninklijk besluit zijn gevoegd,
bepaalt dat dit centrum onder meer
tot doel heeft : « de aansporing tot
het wetenschappelijk en technologisch onderzoek, met het oog op de
verbetering van de wegbekledingen
en van de constructiemethodes :
a) door de gestadige bestudering en
opzoekingen, in speciale uitgeruste
laboratoria, van alle inheemse en
(3) Thans 0,8 % ingevolge K.B. 20 juli 1978.
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vreemde materialen, die van aard
zijn om economisch bij de wegbekledingen aangewend te worden;
b ) door de oprichting van een bestendige studie- en documentatiedienst voor de technische vooruitgang van de wegenbouw »;
Overwegende dat artikel 2 van het
koninklijk besluit van 5 mei 1952 aile aannemers van werken die de
aanleg, het herstel en het onderhoud van openbare wegen betreffen,
aan dit besluit heeft willen onderwerpen; dat dit artikel louter bij wijze van voorbeeld enkele gevallen
van aanverwante werken aanduidt;
Overwegende dat het arrest constateert dat verweerster aan de autoweg E3 werken van « onderhoud
en aanleg van bezaaiingen en beplantingen , heeft uitgevoerd en
oordeelt dat die werken « aan wegeniswerken aanverwant zijn, om redenen dat zij de gronden van taluds
en bermen stabiliseren en tegen erosie en verzakking beschermen, en
(... ) dat zij de veiligheid op de weg
verhogen door als visueel scherm en
veiligheidsbarriere op de middenbermen te fungeren »;
Overwegende dat het arrest, nu
het aanneemt dat de door verweerster uitgevoerde werken aanverwant
zijn aan de aanleg en het onderhoud
van de wegen en dat zij onder meer
tot doel hebben de gronden ervan te
stabiliseren, niet wettig beslist « dat
de door (verweerster) uitgevoerde
aannemingswerken niet vallen onder de in artikel 2 voorziene aanverwante werken en (verweerster) derhalve niet als aannemer van wegenwerken kan worden beschouwd »;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
: naar het Hof van Beroep te Gent.
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12 februari 1988 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 364

4• Gedeeltelijke cassatie van een beslissing brengt in diezelfde mate vernietiging mede van de beslissing die
slechts het gevolg is van de eerste beslissing (1).
{DEVRESSE N.V. T. PUNCH TUFT P.V.B.A.,
DEBOR IMMO N.V.)
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ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7895)

3'

KAMER -

15 februari 1988

1° VORDERING IN RECHTE -

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 23 mei en 16 december 1985 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Luik;
Gelet op de beschikking van 21 jaBUITEN
nuari 1988, waarbij de eerste voorNALATIGzitter de zaak naar de derde kamer
van het Hof verwijst;

BEHAN·
DELING VAN DE VORDER!NG - CONCLUSIE TERMIJN.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD
HEID -

BEGRIP.

3° VOORZIENING

IN

-

CASSATIE

VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKEL!JKHEID - GEEN AANVOERING VAN EEN MIDDEL.

I. In zoverre de voorziening tegen
het vonnis van 23 mei 1985 is gericht:

Over het middel: schending van de artikelen 748 van het Gerechtelijk Wethoek, 1101, 1102, 1134, 1146, 1147, 1149,
1184, 1382, 1383, 1709, 1728, 2•, van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis van 23
1• De verweerder in burgerlijke zaken mei 1985, op de tegenvordering van de
beschikt na overlegging van de stuk- verweersters tot betaling van schadeverken over een maand om zi.in conclusie goeding wegens de beweerde vertraging
te nemen en de eiser beschikt over veroorzaakt door eiseres bij de oplossing
een maand om hem te antwoorden. van het geschil, die vordering heeft ingewilligd en beslist dat verweersters de
(Art. 748, eerste en tweede lid, Ger.W.)
huur van november 1983 tot april 1984
2• Niet naar recht verantwoord is de be- niet behoefden te betalen, op grand « dat
slissing « dat, door een onaanvaardba- de gedinginleidende dagvaarding op 17
re vertraging in de procedure, het aan augustus 1983 is uitgebracht, dat (eiseeiseres te wijten nadeel grater is ge- res), rekening houdende met de vakanworden, « daar zij, rekening houdende tieperiode, had moeten concluderen temet de gerechtelijke vakantie, tegen gen 30 september 1983 en dat de zaak in
30 september 1983 haar conclusie had de loop van oktober 1983 had kunnen
moeten nemen », wanneer de rechter worden bepleit; dat zulks in werkelijkenkel vaststelt dat de eiseres, « haar heid pas in mei 1984 is geschied, doordat
gedinginleidende dagvaarding op 17 (eiseres) op de zitting van 4 mei 1984
augustus 1983 had doen betekenen ». niet heeft geconcludeerd en gepleit; dat
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 748, eer- (eiseres) derhalve de betaling van de
huur van november 1983 tot en met april
ste en tweede lid, Ger.W.)
1984 niet mag vorderen, onder voorbe3• In burgerlijke zaken is niet ontvanke- houd van verhaal op haar raadsman inJijk de voorziening tegen een rechter- geval deze aansprakelijk wordt verJijke beslissing waarop de eiser geen
kritiek oefent, doordat hij geen middel
(1) Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. nr. 8061, suaanvoert. (Art. 1080 Ger.W.)
pra, nr. 178.

4° CASSATIE -

VERNIETIG!NG - OMVANG
- BURGERL!JKE ZAKEN - GEDEELTEL!JKE
CASSATIE VAN EEN BESL!SSING - GEVOLG
VOOR DE BESLISS!NG DIE SLECHTS HET GEVOLG IS VAN DE VERNIETIGDE BESL!SS!NG.
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klaard voor de onaanvaardbare vertraging waardoor het aan (eiseres) of haar
raadsman te wijten nadeel groter is geworden »,
en doordat het bestreden vonnis van
16 december 1985 als gevolg daarvan de
huur van november 1983 tot april 1984
uit de afrekening van de door de eerste
verweersters verschuldigde huurgelden
uitsluit;
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek,
de verweerder, na overlegging van de
stukken over een maand beschikt om
zijn conclusie te nemen en de eiser over
een maand beschikt om hem te antwoorden; eiseres ten deze bij exploot van 17
augustus 1983 de verweersters heeft
doen dagvaarden voor de terechtzitting
van 6 september van de vrederechter
van het kanton Grace-Hollogne; de verweerster bijgevolg als eersten hun conclusie dienden te nemen; het bestreden
vonnis niet vaststelt op welke datum de
verweersters hun conclusie hebben genamen, en dus evenmin op welke datum de
termijn is beginnen te lopen waarbinnen
eiseres haar conclusie moest nemen;
daaruit volgt dat het vonnis, niet zonder
schending van voormeld artikel 748 van
het Gerechtelijk Wetboek en, subsidiair,
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, kon beslissen dat eiseres een nalatigheid heeft begaan door
niet " tegen 30 september 1983 » en evenmin voor " de terechtzitting van 4 mei
1984 » haar conclusie te nemen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis van
23 mei 1985 door, op grond van de
enkele vaststelling dat eiseres de gedinginleidende dagvaarding op 17
augustus 1983 heeft doen betekenen,
te beslissen dat zij, rekening houdende met de gerechtelijke vakantie, tegen 30 september 1983 haar
conclusie had moeten nemen, artikel
748 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het bijgevolg op grond van
dat gegeven niet heeft kunnen beslissen dat door een onaanvaardbare
vertraging (in de procedure) ( ... ) het
aan eiseres te wijten nadeel groter
is geworden »;
Dat het onderdeel gegrond is;
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II. In zoverre de voorziening tegen het vonnis van 16 december
1985 is gericht :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door het openbaar ministerie tegen de voorziening ambtshalve is opgeworpen, waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek aan de advocaat van eiseres kennis is gegeven
en dat hieraan is ontleend dat eiseres geen middel aanvoert :
Overwegende dat eiseres, in verband met het vonnis van 16 december 1985, geen middel aanvoert;
Dat de voorziening tegen dat vonnis is gericht en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de gedeeltelijke vernietiging van het vonnis van 23 mei 1985 in diezelfde mate vernietiging medebrengt van het
vonnis van 16 december 1985 dat
daarvan het gevolg is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het middel
die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden vonnis van 23 mei 1985, in zoverre het
de vordering tot betaling van de
huur van november 1983 tot april
1984 niet gegrond verklaart, en het
bestreden vonnis van 16 december
1985, in zoverre het eiseres beveelt
diezelfde huur af te trekken van de
rekening waarvan haar details en
verantwoording worden gevraagd;
beveelt dat van dit arrest melding
wordt gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde vonnissen;
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 Hoei, zitting houdend in hoger beroep.
15 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk-
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luidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 365
3•

KAMER -

15 februari 1988

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN) - ART. 15,
F, M.B. 14 OKT. 196'1 - RECHT VAN DE AANNEMER OP SCHADELOOSSTELLING - VEREISTEN.

Nr. 365

die het algemeen lastenkohier van de
overeenkomsten van de Staat uitmaken,
en, voor zover nodig, van de artikelen
1149, 1151 en 1153 van het Burgerlijk
Wetboek,

doordat het arrest beslist dat artikel
15.F van het algemRen bestek van de
overheidsopdrachten bepaalt dat de aannemer, wanneer door toedoen van de
Staat de betaling niet is verricht, boven
de interest voor achterstallige betalingen
bedoeld bij artikel 15.D, een schadeloosstelling kan vorderen, waarop hij recht
heeft zelfs zonder schade te moeten aantonen en ook als er geen tijdelijls:e onderbreking van het werk is geweest, en dat
de herhaling onder littera F van de
woorden onder littera E " een in gemeen
overleg te betalen bedrag "• zeer duidelijk aantoont dat de verwijzing in littera
F van artikel 15 naar littera E van hetzelfde artikel dat recht op vergoeding helemaal niet aantast, doch enkel betrekking heeft op het bedrag ervan, en
doordat het arrest op die redenen steunt
om verweersters oorspronkelijke vordering ten belope van 2.711.087 frank in
hoofdsom gegrond te verklaren,

Art. 15, F, van het ME. van 14 okt. 1964
aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het
algemeen Jastenkohier van de overeenlwmsten van de Staat uitmaken,
krachtens hetwelk de aannemer, bij
vel'traging in de betaling binnen de
termijn die het vaststelt, zijn werken
terwijl uit de strekking en de tekst
of leveringen mag onderbreken, mits van artikel 15 van het algemeen bestek
hij vooraf zijn besluit tot onderbreking van de overheidsopdrachten blijkt dat de
kenbaar maakt, geeft hem oak recht aannemer, bij vertraging in de uitbeta" op schadeloosstelling onder dezelfde lingen, recht heeft op een interest, berevoorwaarden als die van littera E » kend naar rato van het aantal dagen ver~·an dat artikel; het stelt evemvel dat
traging, tegen de wettelijke rentevoet,
recht op schadeloosstelling niet afhan- vermeerderd met 1% 's jaars (littera D);
kelijk van de onderbreking van wer- hij eveneens zijn werkzaamheden of leken of leveringen.
veringen mag onderbreken; hij recht
heeft op een verlenging van de uitvoeringstermijn onder de voorwaarden be(BELGISCHE STAAT - MIN. V. NATIONALE OPpaalcl bij littera F, waarin bovendien
VOEDING T. KOEKELBERG N.V.)
wordt gepreciseerd dat de aannemer
recht heeft op « schadeloosstelling '' onder dezelfde voorwaarden als die van litARREST ( vertaJing)
tera E van artikel 15, dat de aannemer
(A.R. nr. 7898)
het recht verleent een rekening tot schadeloosstelling in te dienen voor een in
HET HOF; - Gelet op het bestre- gemeen overleg te bepalen bedrag voor
den arrest, op 29 mei 1986 door het de onderbrekingen op bevel of door
schuld van het bestuur; daaruit volgt dat
Hof van Beroep te Brussel gewezen; het
arrest, door te beslissen dat verweerGelet op de beschikking van 21 ja- ster op grand van dat artikel niet alleen
nuari 1988 van de eerste voorzitter aanspraak kan maken op de interest
waarbij de zaak naar de derde ka- voor achterstallige betalingen, maar bovenclien op een vergoeding, die haar vermer wordt verwezen;
schuldigd is zelfs al heeft zij helemaal
Over het middel: schending van arti- geen schade geleden en ook al zijn de
kel 15, inzonderheicl littera D, E en F, werken niet onderbroken, de veroordevan het ministerieel besluit van 14 okto- ling van eiser niet naar recht verantber 1964 aangaande de administratieve woordt en het geheel van de in het miden technische contractuele bepalingen del aangewezen bepalingen schendt;
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Over de door verweerster tegen
het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid, hieruit ontleend dat het middel onnauwkeurig
is, in zoverre het niet voor elke geformuleerde grief de wettelijke bepalingen aangeeft die zouden zijn
geschonden en evenmin waarin de
wettelijke bepalingen die het aangeeft niet zouden zijn nagekomen :
Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin de artikelen 1149,
1151 en 1153 van het Burgerlijk Wethoek zouden zijn geschonden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid in die mate gegrond is;
Dat het middel, voor het overige,
het arrest verwijt dat het de verdering tot schadevergoeding gegrond
verklaart ook al is er geen schade
en zelfs geen onderbreking van het
werk;
Dat eiser dienaangaande op precieze wijze de schending van artikel
15 van het ministerieel besluit van
14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken, aanvoert;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid in zoverre niet kan worden
aangenomen;

rest berust en derhalve feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat anderzijds, artikel 15.F van het voormeld ministerieel besluit van 14 oktober 1964,
krachtens hetwelk de aannemer, bij
vertraging in de betaling binnen de
termijn die hij vaststelt, zijn werken
of leveringen mag onderbreken mits
hij vooraf zijn besluit tot onderbreking kenbaar maakt, hem verder
ook recht geeft « op schadeloosstelling onder dezelfde voorwaarden als
die van littera E » van dat artikel;
dat het evenwel dat recht op schadeloosstelling niet afhankelijk stelt
van de onderbreking van het werk
of de leveringen;
Dat het arrest derhalve, door eiser
te veroordelen tot schadeloosstelling
van verweerster, zonder vc;st te stellen dat zij het litigieuze werk daadwerkelijk had onderbroken, artikel
15 van het ministerieel besluit van
14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken, niet schendt;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;

Over het middel :
Overwegende dat het arrest zegt
dat de rechter de schade moet beoordelen op grond van de eigen elementen van de zaak en dat << de
schade ten gevolge van het feit dat
de werkzaamheden 78 dagen langer
hebben geduurd, op dezelfde wijze
moet worden beoordeeld als de
schade ten gevolge van de stopzetting van het werk gedurende diezelfde periode, gelet op de vaste kosten
van de bouwwerf >>;
Overwegende dat enerzijds, het
hof van beroep niet beslist dat verweerster moest worden schadeloos
gesteld « ook al was er helemaal
geen schade »;
Dat het middel in dat opzicht op
een onjuiste uitlegging van het ar-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Simont.
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1° HUUR VAN GOEDEREN NE BEGRIPPEN -

ALGEME·
HUUROVEREENKOMST -
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SCHRIFTELIJKE HUUROVEREENKOMST - BEWIJS - ONDERHANDSE AKTE - GELDIGHEID
- VEREISTE.

2° BEWIJS -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT BURGERLIJKE ZAKEN - HUUR VAN GOEDEREN - HUUROVEREENKOMST.

3° HUUR VAN GOEDEREN -

ALGEMENE BEGRIPPEN - HUUROVEREENKOMST MONDELINGE HUUROVEREENKOMST - BEWIJS.

4° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN BURGERLIJKE ZAKEN - HUUR VAN GOEDEREN - MONDELINGE HUUROVEREENKOMST.

1' en 2' Wanneer een huurovereenkomst
vervat is in een onderhandse akte, is
deze akte als bewijs van de huur
slechts geldig voor zover zij is opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben. (Art. 1325 B.W.)
3' en 4' Art. 1715 B. W. stelt op beperken-

de wijze de bewijsmiddelen vast van
een huur die zonder gescllrift is aangegaan, waarvan het bestaan wordt betwist en die nog op generlei wijze ten
uitvoer is gebracllt.
(PARENT T. MARTENS)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 7900)

RET HOF; - Gelet op de beschikking van 21 januari 1988 waarbij de
eerste voorzitter de zaak naar de
derde kamer verwij st;
Gelet op het bestreden vonnis, op
4 maart 1986 door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Bergen in hoger
beroep gewezen;
Over llet middel: schending van de artikelen 1325, inzonderheid het eerste lid,
1382, 1383, 1715 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat, na impliciet maar zeker te
hebben vastgesteld dat verweerder aan
eiser nooit enige huur had betaald en
dat de aangevoerde huurovereenkomst
nag op generlei wijze was ten uitvoer gebracht, het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, voor
recht zegt dat er tussen de partijen een
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handelshuurovereenkomst is gesloten onder de in het vonnis vastgestelde voorwaarden, en met wijziging van dat vonnis, beveelt dat eiser het goed volledig
ter beschikking van verweerder moet
stellen en deze toestaat om een ieder of
alle roerende voorwerpen, die er zich
zouden bevinden, te doen verwijderen,
desnoods met hulp van de openbare
macht, op grand « dat vaststaat dat de
partijen op 17 september 1984 een akkoord hadden gesloten volgens hetwelk
(eiser) (aan verweerder) een uitvoerig
beschreven onroerend goed in huur gaf,
voor de prijs van 25.000 frank per
maand, welk bedrag tot 1 januari 1987
niet zou worden gei:ndexeerd (welke
huur zij nadien, met hetzelfde voorbehoud, op 20.000 frank zouden vaststellen); dat zij bovendien overeengekomen
waren de huurovereenkomst op 1 november 1984 te ondertekenen, op welke datum de overeenkomst van kracht zou
worden; dat (eiser) beweert dater tussen
hem en (verweerder) nooit een huurovereenkomst heeft bestaan, daar het stuk
van 17 september 1984 slechts een voorbereidend akkoord was v66r het sluiten
van het later contract, dat door de schuld
van de huurder niet op de overeengekomen datum kon worden gesloten; (... ) dat
de rechtbank zodanig betoog niet kan
aannemen, daar het litigieuze stuk voor
geen dubbelzinnige uitlegging vatbaar is,
maar duidelijk erop wijst dat de partijen
het onderling eens waren over een wel
. bepaalde verbintenis; dat (eiser) tever··
geefs betoogt dat het enkel ging om een
aanzet van contractuele onderhandelingen, terwijl uit de tekst duidelijk blijkt
dat er overeenstemming bestond over de
essentiele punten van de huurovereenkomst en dat geen enkel voorbehoud
was gemaakt nopens de totstandkoming
van de overeenkomst; dat dit stuk evenmin een gewone huurbelofte is; dat het
immers geenszins gaat om een eenzijdige verbintenis (van eiser) om zijn goed
te verhuren, maar wel om een wederkerig akkoord dat volgens de bedoeling van
de ondertekenaars nooit is gesloten geweest onder de ontbindende voorwaarde
dat de huurovereenkomst uiterlijk op 1
november 1984 zou worden ondertekend,
zoals (eiser) thans beweert; dat immers
uit de uitvoering van het contract op een
latere datum niet kan worden afgeleid
dat de partijen een voorbehoud hebben
willen maken ten aanzien van de uitvoering van de verbintenissen van het bedoelde contract; dat in casu het contract
op 17 september 1984 reeds volwaardig
bestond, doch met een wederzijdse op-

Nr. 366

HOF VAN CASSATIE

schortende termijn; dat overigens uit de
bij het debat overgelegde stukken blijkt
dat de huur, te weten het instrumentum,
niet op de overeengekomen datum is ondertekend, omdat tussen de contracterende partijen zeer kleine meningsverschillen bestonden en (eiser) zonder
wettige reden heeft geweigerd daarover
te praten, en enkel heeft gezegd dat zij
onaanvaardbaar waren; dat bijgevolg, zoals de eerste rechter in zijn nauwkeurige
redengeving, voor recht client te worden
gezegd dat de partijen op 17 september
1984 een handelshuurovereenkomst hadden gesloten » en, met verwijzing naar
de redenen van de eerste rechter, « dat
eiser de onderhandelingen geheel willekeurig had stopgezet; dat dient te worden vastgesteld dat er een akkoord bestand over de essentii:He punten van het
contract : de zaak (het verhuurde onroerend goed) en de prijs (de huurprijs); dat
de partijen het ook eens waren over de
datum waarop de huurovereenkomst zou
ingaan »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie in eerste aanleg, die als overgenomen werd beschouwd in zijn appelconclusie, ter betwisting van de tussen
de partijen bestaande huurovereenkomst
aanvoerde « dat het stuk van 17 september 1984 natuurlijk niet het instrumentum van een huurovereenkomst is, vermits het onder meer vermeldt : " huurovereenkomst die uiterlijk moet worden
ondertekend zodra zij van kracht wordt,
dit is op 1 november 1984" en "bijdrage
in de grondbelasting (... ) is te regelen"
en dat de huurovereenkomst niet is opgemaakt in zoveel exemplaren als er
contracterende partijen zijn »; luidens artikel 1715 van het Burgerlijk Wetboek
het bewijs door getuigen niet mag worden toegelaten indien een huur, die zonder geschrift is aangegaan, nog op generlei wijze is ten uitvoer gebracht, wat ten
deze het geval is, aangezien de verweerder nog geen huur heeft betaald, en een
van de partijen die ontkent; aldus, valgens die bepaling, wanneer het bestaan
van de huur wordt betwist, hij die zich
op de huurovereenkomst beroept, daarvan schriftelijk het bewijs moet leveren;
luidens artikel 1325, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, de onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten slechts geldig zijn voor zover zij
opgP-maakt zijn in zoveel originelen als
er partijen zijn die een onderscheiden
belang hebben; het bij artikel 1715 van
het Burgerlijk Wetboek vereiste geschrift, om als bewijsstuk van de wederkenge huurovereenkomst te kunnen gel-
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den, moet voldoen aan de vereisten van
artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek;
het vonnis, dat zich ertoe beperkt de inhoud van het stuk van 17 september
1984 te onderzoeken om te zeggen dat de
partijen het eens waren over de essenti1He punten van de huurovereenkomst,
en daaruit a£ te leiden dat die overeenkomst op die datum reeds bestond, zonder in enige ovenveging te antwoorden
op het verweer van eiser, die, om het bestaan van de huur te betwisten, erop
wees dat volgens de wet een akte moet
worden opgemaakt in zoveel exemplaren
als er partijen zijn, en die aanvoerde dat
het stuk van 17 september 1984 dat « instrumentum » niet kon zijn, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
het vonnis, door een « stuk >> waarvan
het niet vaststelt dat het is opgemaakt in
zoveel exemplaren als er partijen zijn,
als bewijs van de huurovereenkomst aan
te nemen, ten¥ijl eiser tegen de rechtsvordering van ven¥eerder opwierp dat
die geldigheidsvereiste van het instrumentum niet was vervuld, de bewijsregels inzake de huurovereenkomst miskent als het bestaan van die overeenkomst wordt ontkend (schending van de
artikelen 1325 en 1715 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, het vonnis, in zoverre het aanneemt dat het stuk van 17 september 1984 niet, in de zin van artikel
1715 van het Burgerlijk Wetboek, een geschrift is dat strekt tot bewijs van de
huurovereenkomst, oordeelt dat zodanige
geschrift niet is vereist ingeval het niet
kon worden opgemaakt door de schuld
van een partij, ten deze eiser, die ten onrechte de onderhandelingen heeft verbroken, en aldus, zonder enig geschrift,
het bewijs aanneemt van de huur die eiser ontkent, de artikelen 1715 en 1325,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
schendt; het ook de gevolgen miskent
van de extra contractuele fout die eiser
zou hebben begaan en die geen contractuele verbintenis kan doen ontstaan, zoals die derde gedurende een zekere tijd
tegen een bepaalde prijs het genot te
verlenen van een zaak (schending van
de artikelen 1322 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat artikel 1714 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
men kan huren bij geschrift of mondeling;
Overwegende dat, enerzijds, het
bestreden vonnis vaststelt dat « op
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17 september 1984, de partijen een
Om die redenen, vernietigt het be" voorlopig akkoord " ondertekenen, streden vonnis; beveelt dat van dit
naar luid waarvan eiser (... ) (aan arrest melding zal worden gemaakt
verweerder) een aan de Brusselse- op de kant van het vernietigde vonsteenweg 62 te Bergen gelegen on- nis; houdt de kosten aan en laat de
roerend goed verhuurt met een beslissing daaromtrent aan de feihuurovereenkomst, die op 1 novem- tenrechter over, behalve de kosten
ber 1984 zal worden ondertekend, betreffende de betekening van de
met een maandel.ijkse huurprijs van voorziening aan de procureur des
25.000 frank, die tot 1 januari 1987 Konings, die ten laste blijven van einiet zal worden ge'indexeerd » en ser, en begroot zijn op tweeduizend
« dat de huurovereenkomst, te we- vierhonderd tachtig frank; verwijst
ten het instrumentum, niet op de de zaak naar de Rechtbank van Eerovereengekomen datum is onderte- ste Aanleg te Doornik, zitting houkend »;
dende in hoger beroep.
Overwegende dat niet wordt be15 februari 1988 - 3' kamer - Voorzittwist dat « het stuk ,, met als dagte- ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter kening 17 september 1984 niet is op- Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkgemaakt in zoveel originelen als er luidende conclusie van mevr. Liekendael,
partijen zijn die een onderscheiden advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
belang hebben; dat het dus de voor- Draps en Van Ommeslaghe.
waarden van artikel 1325 van het
Burgerlijk Wetboek niet vervult;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 1715 op beperkende wijze de bewijsmiddelen vaststelt van een huur N:r. 367
die zonder geschrift is aangegaan
en die nog op generlei wijze ten uit3' KAMER - 15 februari 1988
voer is gebracht;
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat hoewel verweerder << het
goed in bezit had genomen en er ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKsommige veranderingen had aangeNEMER - ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE
bracht, (eiser) (verweerder) voor de
OF TECHNISCHE REDENEN - RAADPLEGING
vrederechter had gedagvaard ten
VAN HET PARITAIR COMITE - ONTSLAG VAN
einde (hem) elke toegang tot het liALLE WERKNEMERS INGEVOLGE EEN RECHtigieuze goed te verbieden >>; dat
TERLIJKE BESLISSING - BEGRIP.
daaruit volgt dat volgens de feitenrechter de verhuurder geenszins De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gemet de uitvoering van de huur was
rechtelijk akkoord zijn niet gehouden
begonnen;
het paritair comite te raadplegen alvoOverwegende dat het bestreden
rens een beschermde werknemel' wevonnis, derhalve, door op grond van
gens economische of technische l'edede enkele in het middel weergegenen te ontslaan, wanneer zij ingevolge
ven overwegingen te beslissen dat
een rechterlijke beslissing vel'plicht
zijn alle werlrnemers gelijkelijlr en terde partijen op 17 september 1984
zelfder tijd of binnen een zeer korte
een huurovereenkomst hadden getermijn te ontslaan, zodat discriminasloten, de artikelen 1325 en 1715 van
tie uitgesloten is (1); het vonnis dat
het Burgerlijk Wetboek schendt;
een faillissement uitspl'eekt « zondel'
Dat het middel in zoverre gegrond
uitspl'aak te doen over de voortzetting
is;
van enige handelsactiviteit » is geen
Overwegende dat niet was vereist
rechterJUke beslissing die de curato1'
dat de voorziening aan de procureur
des Konings werd betekend, daar
(1) Zie Cass., . 13 old. 1986, A.R. nr. 5238
hij geen partij was in de zaak;
(A.C., 1986-87, m. 78) en de noot.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 367

ontslaat van zijn verplichting het paritair comite te raadplegen. (Artt. 21, § 2,
Bedrijfsorganisatiewet en lbis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet.)
(ARNO E.A. T. MRS. BOURLEE EN DELANDE Q.Q.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 7928)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1986 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 21 (inzonderheid § 2, eerste lid,
en 7) van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, als vervangen bij artikel 2 van de
wet van 16 januari 1967 en gewijzigd bij
artikel 5 van het konink!ijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978, en lhis (inzonderheid § 2, eerste lid, en 7) van de wet van
10 juni 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers, alsznede de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen, als ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 16 januari 1967 en
gewijzigd bij artikel 10, § 2, 7 en 8, van
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat de Rechtbank van Koophandel te Nijvel op 29 juli 1980 een vonnis van faillietverklaring op bekentenis
van de naamloze vennootschap Fabelta
Tubize had uitgesproken, dat de aangestelde curators alle werknemers hadden
ontslagen, met inbegrip van de eisers,
die bijzonder beschermde werknemers
waren in hoedanigheid van niet verkozen kandidaten bij de sociale verkiezingen van 1979, of als leden die het personeel vertegenwoordigen in de ondernemingsraad of in het comite voor veiligheid en gezondheid, zonder dat vooraf
het bevoegd paritair comite werd geraadpleegd om het bestaan te laten erkennen
van economische of technische redenen
die het ontslag van de beschermde werknemers rechtvaardigen, en dat de aanvraag tot herplaatsing van 27 augustus
1980 niet werd beantwoord, oordeelt dat
" de curators, met de opdracht die hun
ingevolge de Fail!issementswet is toevertrouwd, en gelet (op het feit) dat een faillissement niet noodzakelijk de beeindiging van een arbeidsovereenkomst impliceert, in die zin mo.atregelen hebben
genomen door op 30 juli 1980 alle werk-
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nemers te ontslaan "• dat « men zich op
die datum van 30 juli 1980 moet plaatsen "• dat « de (... ) vraag is of de curators
vooraf het paritair comite dienden te
raadplegen alvorens op 30 juli 1980 de
werknemers te ontslaan "• en beslist dat
<< die vraag, gelet op de desbetreffende
rechtspraak, en met name op die van het
Hof van Cassatie, ontkennend dient te
worden beantwoord (... ) "• dat de rechtspraak van het Hof leert dat de curator,
« wanneer de exploitatie van een gefailleerde vennootschap tijdens een door de
rechtbank vastgestelde termijn wordt
voortgezet, bij het verstrijken van die
termijn een beschermde werknemer (... )
mag ontslaan zonder vooraf het paritair
comite te raadplegen om het bestaan te
laten erkennen van economische redenen die het ontslag rechtvaardigen "• dat
« zulks a fortiori het geval is wanneer de
rechtbank van koophandel in haar vonnis van faillietverklaring zelfs geen termijn voor de voortzetting van de activiteiten vaststelt "• dat die zienswijze is
bevestigd door de rechtspraak van het
Hof van Cassatie, volgens welke « de bijzondere bescherming blijft bestaan wanneer de beeindiging niet volgt uit een
rechterlijke beslissing in het raam van
het faillissement (...) ''• dat « ten deze, de
economische redenen niet volgen uit een
beslissing van de werkgever, maar uit
een rechterlijke beslissing : het vonnis
van failietverklaring "; dat, « (wanneer)
de curators, ten gevolge van een vonnis
van faillietverklaring waaruit op zichzelf
de economische redenen al blijken, alle
werknemers ontslaan, dat ontslag ten
aanzien van de beschermde werknemers
niet discriminatoir kan zijn "• en dat « de
curators, nu alle werknemers regelmatig
waren ontslagen, geen gevolg meer hoefden te geven aan de doelloos geworden
vraag tot herplaatsing "• waarbij aldus
het hager beroep gegrond wordt verklaard en de oorspronkelijke vordering
van de eisers wordt afgewezen,

terwijl, volgens artikel 21, § 2, eerste
lid, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, vervangen bij artikel 2 van de wet
van 16 januari 1967 en gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978, en volgens artikel lbis,
§ 2, eerste lid, van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, als ingevoegd bij artikel 5
van de wet van 16 januari 1967 en gewijzigd bij artikel 10, § 2, van het koninklijk
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besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, de !eden die het personeel vertegenwoordigen
en de kandidaten slechts kunnen worden
ontslagen om een dringende reden die
vooraf door het arbeidsgerecht is aangenomen of om economische of technische
redenen die vooraf door het bevoegd paritair comite zijn erkend; de voorafgaande raadspleging van het bevoegd paritair
comite is voorgeschreven om iedere discriminatie van de beschermde werknemers te voorkomen; die discriminatie uitgesloten is wanneer het ontslag van de
beschermde werlmemer het gevolg is
van een beslissing in het raam van een
faillissement, zodat de curator het paritair comite niet vooraf hoeft te raadplegen om het bestaan van economische of
technische redenen te Iaten erkennen,
wanneer hij, na het verstrijken van de
termijn die hem voor de voortzetting van
de handels- of industriele activiteiten
van de gefailleerde vennootschap is toegestaan, aile werknemers ontslaat; een
vonnis van faillietverklaring, dat enerzijds geen einde maakt aan het bestaan
van de onderneming en anderzijds geen
beeindiging van de arbeidsovereenkomsten impliceert, evenwel niet kan worden
uitgelegd als een vonnis dat het ontslag
van de werknemers die h et personeel
vertegenwoordigen, toestaat of oplegt, en
evenmin als een vonnis dat het bestaan
van economische of technische redenen
erkent die het ontslag van de beschermde werknemers rechtvaardigen; zelfs in
de onderstelling dat alle werknemers terzelfder tijd zouden zijn ontslagen, kort
na het vonnis van faillietverklaring, de
discriminatie van de beschermde werknemers niet kan worden uitgesloten, met
name als aan de voortzetting van de activiteiten van de gefailleerde onderneming
wordt gedacht, of als de rechtbank van
koophandel daartoe haar toestemming
zou kunnen verlenen; het vonnis van
faillietverklaring het ontslag van de beschermde werknemers zonder voorafgaande raadpleging van het bevoegde paritair comite niet toestaat; zodat het
arbeidshof ten onrechte oordeelt dat het
collectieve ontslag van de werknemers
van de gefailleerde onderneming door de
curator, - voor de regelmatigheid van
het ontslag van de beschermde werknemers - geen voorafgaande raadpleging
van het bevoegd paritair comite vereist
(schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Overwegende dat de artikelen
lbis, § 2, van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en
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de veiligheid van de werknemers,
alsmede de salubriteit van het werk
en van de werkplaatsen en 21, § 2,
van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, met name bepalen dat
de leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten slechts
kunnen worden ontslagen om economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair comite zijn erkend;
Overwegende dat op die verplichting geen enkele uitzondering bestaat; dat zij evenwel zinloos en derhalve ook zonder uitwerking is wanneer de werkgever of de curator
over het faillissement, wegens een
rechterlijke beslissing, alle werlmemers terzelfder tijd of binnen een
zeer korte termijn moet ontslaan;
Overwegende dat het arrest ten
deze vaststelt dat de rechtbank van
koophandel de verwerende vennootschap op 29 juli 1980 failliet heeft
verklaard « zonder uitspraak te
doen over de voortzetting van enige
handelsactiviteit », en dat de curators op 30 juli 1980 alle werknemers
hebben ontslagen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest niet kan worden afgeleid dat de curators, krachtens een rechterlijke beslissing, alle
werknemers terzelfder tijd of binnen een zeer korte termijn moesten
ontslaan, zodat elke discriminatie
ten aanzien van de beschermde
werknemers uitgesloten zou zijn;
Dat het arrest, dat op grond van
die vaststellingen beslist dat de
voorafgaande raadpleging van het
paritair comite niet vereist was, de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het zegt dat het hoger beroep ontvankelijk is; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
15 februari 1988 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Van Ommeslaghe.

Nr. 368
3" KAMER - 15 februari 1988

1° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN BURGERLIJKE ZAKEN - EXPLOOT - NIETIGHEID - ONREGELMATIGHEID IN DE VERMELDING VAN EEN VORM - ART. 867 GER.W.
VERGELIJKING VAN DE GEDINGSTUKKEN.

2° EXPLOOT VAN GERECHTSDEURWAARDER - ONREGELMATIGHEID IN DE
VERMELDING VAN EEN VORM - EXCEPTIE
VAN NIETIGHEID -ART. 867 GER.W. -VERGELIJKING VAN VERSCHILLENDE EXPLOTEN.

3° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE
REDENEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
OM DE REDENEN AAN TE VULLEN - GRENZEN.

1o en 2o Het nietigheidsvoorschrift van
art. 867 Ger. W. wordt door de rechter
juist toegepast, als hij oordeelt dat de
litigieuze vorm in acht is genomen,
zulks op grand van een vergelijking
van de stukken in een zelfde geding,
ongeacht de tijd die tussen deze stukken verstreken is.
3° De feitenrechter kan de door partijen
aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan het bestaan
in hun conclusie is uitgesloten, dat hij
enkel op regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten of stukken

steunt en dat hij noch het voorwerp,
noch de oorzaak van de vordering wijzigt (1}.
(ETABLISSEMENTS S. BRONCHAIN N.V.
T. PIRSON)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8133}

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1987 door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 43, 5°, en 867 van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging, schending van de artikelen 15, 16 van de wet van 25 ventose-5
germinal jaar XI (16 maart 1803} tot regeling van het notarisambt en 78 van het
Wetboek van Strafvordering en miskenning van het in die artikelen neergelegde algemeen rechtsbeginsel, krachtens
hetwelk niet goedgekeurde doorhalingen
en overschrijvingen in authentieke akten
als ongedaan worden beschouwd,
doordat, ter ontvankelijkverklaring
van de vordering die verweerder heeft
ingesteld, bij een eerste dagvaarding van
30 november 1984, waarin de namen van
drie gerechtsdeurwaarders Etienne Dujardin, Edgard Urbain en Marianne Thewissen, vermeld staan, waarvan er twee
waren doorgehaald zonder dat die doorhalingen waren goedgekeurd, en bij een
tweede dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder Edgard Urbain, waarop verkeerdelijk de datum van 7 mei 1984 is
vermeld, en ter afwijzing van het door
eisers voorgedragen verweer volgens hetwelk die beide dagvaardingen nietig waren, de eerste omdat de doorhalingen
niet waren goedgekeurd en aan de hand
van het exploot dus niet kon worden uitgemaakt wie de optredende deurwaarder
was, en de tweede, wegens de onregelmatige vermelding van de datum ervan,
het arrest op de volgende redenen is gegrond : « Ingevolge artikel 862, § 1, 4°,
(van het Gerechtelijk Wetboek} is, zelfs
zonder nadeel, de akte nietig in geval
van verzuim of onregelmatigheid betreffende het optreden van de ministeriiHe
ambtenaar; het geschil op grand van die
(1) Zie Cass., 29 mei 1986, A.R. nr
(A.C., 1985-86, nr 608).
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tekst moet worden opgelost; immers,
geen enkele tekst voorziet in het geval
van een niet goedgekeurde doorhaling
(noch artikel 43, 5°, noch artikel 862, § 1);
artikel 16 van de wet van 25 vent6se jaar
XI tot regeling van het notarisambt wei
bepaalt dat de doorgehaalde woorden
moeten worden goedgekeurd op straffe
van een strafrechtelijke sanctie tegen de
nalatige notaris; geen enkele uitdrukkelijke wettelijke bepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel het echter mogelijk
maakt die bepaling op de gerechtsdeurwaarders toe te passen; derhalve, dient
te worden onderzocht of het ten deze
gaat om « een verzuim of onregelmatigheid betreffende het optreden van de ministerii:\le ambtenaar >>; die bepaling zeer
ruim is en daardoor alle tekortkomingen
aan de verplichtingen van de ministerii:He ambtenaren kunnen worden getroffen; hierboven is gezegd dat geen enkele
wettelijke bepaling vereist dat de gerechtsdeurwaarder doorhalingen goedkeurt; de deurwaardersakte echter geen
aanleiding mag geven tot twijfel over de
draagwijdte ervan; ten deze, de vraag is
of het gedinginleidend exploot wel degelijk door de deurwaarder Urbain is betekend; als men de handtekeningen op de
exploten van 30 november 1984 en van 7
mei 1985 (zelfs met de verkeerde dagtekening) vergelijkt, het geen twijfel lijdt
dat het exploot wel dege!ijk door de
deurwaarder Urbain is betekend; er dus
geen sprake is van enig verzuim of onregelmatigheid in het exploot van 30 no- '
vember 1984; de doorhalingen, hoewel zij
niet op de kant werden goedgekeurd,
geen twijfel Iaten bestaan over de identiteit van de ministeriio\le ambtenaar; niemand zich kan vergissen over de identiteit van de optredende deurwaarder; het
exploot van 30 november 1984 niet nietig
is »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 43, 5°,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat het exploot van betekening, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam
en het adres van de optredende deurwaarder moet vermelden; bij het lezen
van het exploot de geadresseerde de juiste identiteit van de deurwaarder moet
kunnen kunnen; volgens artikel 867 van
hetzelfde wetboek, wanneer de vermelding van een vorm verzuimd is of onregelmatig is geschied, zulks geen nietigheid van de rechtspleging ten gevolge
kan hebben, indien uit de gedingstukken
blijkt dat die vorm werkelijk in acht is
genomen; het arrest, om te oordelen dat
het gedinginleidend exploot van 30 no-
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vember 1984 wel degelijk door de deurwaarder Urbain is betekend, steunt op
een vergelijking van de handtekeningen
op de exploten van 30 november 1984 en
7 mei 1985; het arrest dus, aan de hand
van een akte van meer dan zes maanden
na de gedinginleidende dagvaa.rding van
30 november 1984, beslist dat eiseres
zich « niet kon vergissen omtrent de
identiteit van de optredende deurwaarder »; het arrest, door geenszins de nietigheid uit te spreken van het gedinginleidend exploot van 30 november 1984,
dat aan eiseres is betekend door een
deurwaarder wiens juiste identiteit enkel
kon worden geweten op grand van een
gedingstuk van meer dan zes maanden
na de betekening, de artikelen 43, 5°, en
867 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

tweede onderdeel, noch verweerder,
noch mr. Urbain, die vrijwillig in de
zaak is tussengekomen, voor het arbeidshof hadden aangevoerd dat uit de latere
dagvaarding met een verkeerde datum
van 7 mei 1984 kon worden afgeleid dat
de eerste dagvaarding van 30 november
1984 door de deurwaarder Urbain was
betekend; dat het arrest, door de door eiseres opgeworpen exceptie van nietigheid van de dagvaarding van 30 november 1984 te verwerpen, op grond dat de
vergelijking van de handtekening op de
twee exploten geen twijfel laat bestaan
omtrent de identiteit van de deurwaarder die de dagvaarding van 30 november
1984 heeft betekend, zonder dat eiser
dienaangaande haar opmerkingen heeft
kunnen doen gelden, het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging miskent;
derde onderdeel, de niet goedgekeurde
doorhalingen in een deurwaardersexploot als ongedaan worden beschouwd;
het arrest, door de exceptie van nietigheid van de dagvaarding van 30 november 1984, die eiseres had opgeworpen wegens de onregelmatigheid van de vermelding van de naam en de voornaam van
de optredende gerechtsdeurwaarder te
verwerpen, op grond dat « geen enkele
wettelijke bepaling vereist dat de gerechtsdeurwaarder doorhalingen goedkeurt >> en dat de doorhalingen de namen
van de beide in de dagvaarding van 30
november 1984 vermelde deurwaarders,
« hoewel zij niet op de kant zijn goedgekeurd, geen twijfel Iaten bestaan omtrent de identiteit van de ministeriele
ambtenaar >> die voormelde akte heeft
betekend, de artikelen 15, 16 van de wet
van 25 ventose-5 germinal jaar XI tot re-
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geling van het notarisarnbt en 78 van het
Wetboek van Strafvordering schendt, alsrnede het in die artikelen neergelegde algerneen rechtsbeginsel, krachtens hetwelk niet goedgekeurde doorhalingen en
overschrijvingen in authentieke gedingstukken als ongedaan worden beschouwd,
miskent:
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der Urbain was betekend, steunt op
de vergelijking van die dagvaarding
met een later exploot dat regelmatig
was overgelegd, een juiste toepassing maakt van die regels en het
recht van verdediging niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals in het antwoord op het eerste onderdeel van
het middel is gezegd, het arbeidshof
zijn beslissing, dat de litigieuze dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder Urbain was betekend, laat steunen op de vergelijking van die
dagvaarding met een later exploot;
Dat de door eiser weergegeven redenen van het arrest, in verband
met de geldigheid van de doorgehaalde vermeldingen, derhalve ten
overvloede zijn gegeven; dat het onderdeel dat die redenen bekritiseert,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat. het arbeidshof,
geadieerd door twee dagvaardingen
waarin melding werd gemaakt, in
het eerste, van drie namen van gerechtsdeurwaarders waarvan er
twee door niet goedgekeurde doorhalingen zijn geschrapt en, in de
tweede, van een onjuiste datum van
betekening, heeft geoordeeld, na samenvoeging van de zaken, dat « als
men de handtekeningen (op de beide exploten) vergelijkt, er geen twijfel kan bestaan dat het exploot wel
degelijk door de deurwaarder Urbain is getekend »;
Dat het arrest aldus, door vergelijking van de stukken in een zelfde
geding, vaststelt dat, ongeacht de
onregelmatige vermelding in de eerste dagvaarding, het exploot wel deOm die redenen, verwerpt de
gelijk is betekend door de gerechts- voorziening; veroordeelt eiseres in
deurwaarder wiens naam daarin de kosten.
voorkomt, zonder schending van ar15 februari 1988 - 3• kamer - Voorzittikel 43, 5°, van het Gerechtelijk
Wetboek, een juiste toepassing ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter maakt van artikel 867 van datzelfde Verslaggever : mevr. Charlier - Gelljkconclusie van mevr. Liekendael,
wetboek, ongeacht de tijd die tussen luidende
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
die stukken is verstreken;
Kirkpatrick en De Bruyn.
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter Nr. 369
de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve kan aanvullen, op
2• KAMER - 16 febrnad 1988
voorwaarde dat hij geen betwisting
opwerpt waarvan het bestaan in
hun conclusie is uitgesloten, dat hij
enkel op regelmatig aan zijn beoor- 1° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
WET 30 JULI 1979, ART 15 - VERBEURDVERdeling voorgelegde feiten of stukken
KLARING- TOEPASSING VAN ARIT 42 EN 43
steunt en hij noch het voorwerp,
sw
noch de oorzaak van de vordering
wijzigt;
2° STRAF - VERBEURDVERKLARING - TOE
Overwegende dat het arbeidshof,
PASSING VAN ARIT 42 EN 43 SW - RADIO- EN
dat, om te beslisssen dat de dagTELEV!SIEOMROEP - WET 30 JULI 1979, ART
vaarding door de gerechtsdeurwaar15.
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1" en 2" Art. 15 van de wet van 30 juli
1979 betreffende de radioberichtgeving,
krachtens hetwelk alle zonder vergunning gehouden zend- of ontvangtoestelJen voor radioverbinding en elk voorwerp dat in het bijzonder bestemd is
voor hun werking, altijd verbeurd verklaard worden, zelfs als ze niet de eigendom van de veroordeelde zijn sluit
de toepassing van de artt. 42 en ,J3 Sw.
niet uit, met name wat de zaken betreft die niet in het bijzonder door de
Radiowet zijn bedoeld maar toch gediend hebben voor of bestemd waren
tot het plegen van een misdrijf (1).

(TOLLEBEKE)
ARREST
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aile radio-apparatuur, langspeelplaten en
geluidsbanden, zijn eigendom van een
V.Z.W. Derhalve kon de verbeurdverklaring op grand van artikel 42 van het
Strafwetboek niet worden uitgesproken.
Minstens is er een overtreding van artikel 15 van de wet van 30 juli 1979, waarin bepaald wordt dat aileen mogen verbeurd verklaard worden de zonder vergunning gehouden zend- of ontvangtoesteilen en elk voorwerp dat in het
bijzonder bestemd is voor hun werking.
Welnu, minstens aile langspeelplaten en
geluidsbanden vallen niet onder die bepaling, vermits zij als dusdanig niet nodig zijn voor de werking van de zend- of
ontvangtoestellen. Minstens dienen deze
voorwerpen buiten de verbeurdverklaring te vallen, zodat het bestreden arrest
ten onrechte toepassing heeft gemaakt
van genoemd artikel 15 voor aile inbeslaggenomen voorwerpen :

(A.R. nr. 1508)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1987 op verzet door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;

II. In · zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser veroordeeld wordt :

C. wegens de telastleggingen A en
B van de zaak II, notitienummer
67.42.4714/85 :
Over het vierde middel: schending van
de artikelen 42, 43 van het Strafwetboek
en 15 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, en luidende
als volgt : Zoals door de wet wordt vereist, heeft het bestreden arrest bepaald
dat aile verbeurdverklaarde voorwerpen,
w:elke werden in beslag genomen, gedlend hebben om de misdrijven te plegen en eigendom zijn van de veroordeelde. Het is evenwel een uitdrukkelijke
voorwaarde van artikel 42, 1", van het
Strafwetboek dat aile voorwerpen eigendom moeten zijn van de veroordeelde
hetgeen niet het geval is. De in beslag
genomen voorwerpen, met inbegrip van
(1) Zie Cass., 21 mei 1986, A.R. nr. 5022
(A. C., 1985-86, nr. 581; R. W, 1986-87, kol. 1262
met noot A. V<J.ndeplas).

Overwegende dat het beroepen
vonnis « verbeurd (verklaart) wegens de tenlasteleggingen II, A en
B, de voorwerpen genoemd in de inventarissen der overtuigingsstukken
nummers 851331, 851257, 851309,
851466 en, wat betreft nummer
851223, met uitzondering van de
voorwerpen die niet aangestipt zijn
met groene puntjes op de pagina's
II, IV, V en VI; tevens ( ...) de goederen die ter plaatse werden in beslag
genomen in handen van (eiser}, namelijk een dipoolantenne op het dak
en een kabel »;
Overwegende dat het bestreden
arrest het beroepen vonnis bevestigt
« wat de verbeurdverklaring van de
O.S. betreft, mits evenwel gepreciseerd wordt dat deze stukken gediend hebben om de misdrijven te
plegen en eigendom zijn van (eiser) »;
Overwegende, eensdeels, dat ingevolge de door de eerste rechter gemaakte en door de appelrechters bevestigde uitzondering de in het middel bedoelde voorwerpen grotendeels niet worden verbeurd verklaard; dat het middel in zoverre
belang mist;
Overwegende, anderdeels, dat artikel 15 van de wet van 30 juli 1979
de toepassing van de artikelen 42 en
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KUNSTGREPEN - BE·
43 van het Strafwetboek niet uitsluit 3° OPLICHTING
GRIP.
maar integendeel bevestigt;
Overwegende dat de appelrechters 1" De vermelding, in de verwijzende bevaststellen dat alle verbeurd verschikking of het verwijzend arrest, van
klaarde voorwerpen gediend hebben
de dag waarop de aan de vervolging
om de misdrijven te plegen en eiten grondslag liggende feiten zijn gepleegd, is maar voorlopig; de feitengendom zijn van eiser;
rechter dient die datum definitief vast
Dat het middel, in zoverre het die
te stellen naar de uitslag van het onvaststellingen betwist, opkomt tegen
derzoek, met inachtneming van het
de onaantastbare beoordeling van
recht van verdediging (1).
de feiten door de rechter;
Dat het middel niet kan worden 2• Wanneer de veroordelende beslissing
de datum van de feiten van de telastaangenomen;
legging wijzigt, zonder dat beklaagde
En overwegende dat de substandaarvan is verwittigd en dienaangaanW~le of op straffe van nietigheid
de zijn opmerkingen heeft kunnen
voorgeschreven rechtsvormen in
doen gelden, is het recht van verdediacht zijn genomen en de beslissing
ging miskend (2).
overeenkomstig de wet is gewezen;

a·

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 februari 1988 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
Balcaen, Gent.

Kunstgrepen die zijn aangewend na
de afgifte van de gelden of waarden
kunnen, in samenhang met andere, als
oplichting worden aangemerkt wanneer zij tot doe] en tot gevolg hebben
gehad dat het slachtoffer overtuigd
werd van de eerlijkheid van de verrichte handelingen en het wanbedrijf
aldus voltrokken werd (3). (Art. 496
Sw.)

(DE BROUWER T. VAN INNES E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6326)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
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2'

KAMER -

17 februari 1988

1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - VERMELDING. IN DE BESCHIKKING OP HET ARREST TOT VERWIJZING, VAN DE DATUM WAAROP HET MISDRIJF
IS GEPLEEGD BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER OM HEM TE VERBETEREN.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING WAARIN DE DATUM VAN DE FElTEN VAN DE TELASTLEGGING IS GEWIJZIGD - BEKLAAGDE NIET
VERWITTIGD- lVIISKENNING VAN HET RECHT
VAN VERDEDIG!;.JG.

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel : schending van
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher(1) en (2) Cass., 5 dec. 1984, A.R. nr. 3834
(A.C., 1984-85, nr. 216), 28 me1 1985, A.R.
nr. 8265 (ibid., 1984-85,. nr. 582), en 23 sept.
1987 (A.C., 1987-88, supza nr. 50).
(3) Rep. prat. du dr. beige, Aanv., dl. IV Escroquerie, nr. 106ter, E. GARc;;ON, Code penal
annote (Paris, 1959), art. 405, nr. 60; J. JONQUERES, in Rep. dr. crim et de proc. penale, Dal.
1953, nr. 157. Cass. Fr., 24 juli 1896 (Bull. crim.,
nr. 251), en 9 jan. 1936 (Gazette du pal., I, 542).
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ming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden dat op 4 november 1950 te Rome is ondertekend en
bij de wet van 13 mei 1955 is goedgekeurd, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat eiser naar de correctionele
rechtbank is verwezen ter zake van het
feit: I. dat hij zich tussen 23 maart 1975
en 30 januari 1981 schuldig heeft gemaakt aan oplichting en verduistering
ten nadele van het echtpaar Van Innis
(beschikking van 13 april 1983 van de
raadkamer) en aan oplichting ten nadele
van de litisconsorten Hanssens (arrest
van 7 februari 1985 van de kamer van inbeschuldigingstelling), alsook ter zake
van het feit II. dat hij tussen 17 november 1983 en 31 januari 1984 oplichting
heeft gepleegd ten nadele van het echtpaar Rux Lamme d'Huisnacht en Lucette Adriaensen (arrest van 11 september
1986 van de kamer van inbeschuldigingstelling); dat het arrest, na de hierboven
vermelde zaken I en II wegens samenhang te hebben gevoegd, beslist dat noch
de feiten van zaak I noch die van zaak II
verjaard zijn en, na aile telastleggingen
van oplichting bewezen te hebben verklaard, eiser wegens al die ten laste gelegde feiten tot een enkele straf van drie
jaar gevangenis en 3.000 frank geldboete,
verhoogd tot 180.000 frank, veroordeelt,
waarbij het ter bepaling van de strafmaat rekening heeft gehouden met « de
herhaling van de strafbare feiten begaan
door beklaagde, de vernuftigheid van de
oplichting, alsook met de aanzienlijke
bedragen die (eiser) zich ten nadele v~?
zijn talrijke slachtoffers heeft toegeelgend », op grand dat het ~aatste van de
sub I ten laste gelegde fe1ten dagtekent
van 6 juni 1980; « dat het niet kan worden betwijfeld dat, als die verscheidene
feiten bewezen zouden worden verklaard, er aan de zijde van de dader eenheid van opzet aanwezig zou zijn, aangezien het geheel van die feiten kan
worden samengebracht in een enkele telastlegging van oplichting ten laste van
de beklaagde; dat de vordering die in het
strafdossier berust het misdrijf in zaak
II situeert in de tijdspanne tussen 17 november 1983 en 31 januari 1984; dat
nochtans dient te worden opgemerkt dat
de eventueel als oplichting aan te merken feiten waarover de partijen Rycx
Lamme d'Huisnacht en Adriaensen klagen, zijn begonnen op Pasen ~983, dat is
in de loop van de maand apnl 1983, zodanig dat het hof (van beroep) de data
waartussen het misdrijf in zaak II ge-

Nr. 370

pleegd is, moet veranderen in 1 april 1983
en 31 januari 1984; ... opdat de feiten van
zaak I thans niet verjaard zouden zijn,
- nu meer dan zes jaar verlopen zijn sedert 6 juni 1980, dag waarop het laatste
feit is gepleegd - het een noodzakelijke
maar voldoende voorwaarde is dat een
van de strafbare feiten door beklaagde
enerzijds v66r 6 juni 1983 is gepleegd en
anderzijds deel uitmaakt van feiten
waaraan eenheid van opzet ten grandslag ligt; dat het hof (van beroep) vaststelt dat die twee voorwaarden ten deze
vervuld zijn >>,
terwijl de feitenrechter de in de verwijzende beschikking of in het verwijzend arrest aangegeven datum waarop
de ten laste gelegde feiten zijn gepleegd,
aileen mag verbeteren als, enerzijds, de
in aanmerking genomen feiten dezelfde
zijn als die waarop de vervolging gegrond is en als, anderzijds, de beklaagde
de gelegenheid gekregen heeft om zijn
verweermiddelen tegen de aldus verbeterde kwalificatie voor te dragen; ten deze uit geen enkel stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat eiser op
de hoogte is gebracht van een eventuele
wiiziging van de datum van de sub II ten
laste gelegde feiten - welke dag naar
behoren was aangegeven in het verwijzend arrest - en evenmin dat hij de gelegenheid gehad heeft om voor het hof
van beroep zijn opmerkingen dienaangaande naar voren te brengen; het arrest
bijgevolg, nu het de data waartussen het
misdrijf in zaak II is gepleegd, verbetert
in 1 april 1983 en 31 januari 1984, ofschoon de feiten van die telastlegging
blijkens het verwijzend arrest zich hadden voorgedaan tussen 17 november 1983
en 31 januari 1984, het recht van verdediging dat is neergelegd in het in het
middei vermelde algemeen rechtsbeginsel en in artikel 6.1 van het Verdrag,
miskent:

Overwegende dat het arrest de in
het middel weergegeven vermeldingen bevat; dat uit die vermeldingen
blijkt dat de wijziging van de tijdspanne waarbinnen het misdrijf in
zaak II is gepleegd, en die het hof
van beroep gesitueerd heeft in de
periode tussen 1 april 1983 en 31 januari 1984, terwijl blijkens het verwijzend arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling de feiten waren gepleegd tussen 17 november
1983 en 31 januari 1984, de grondslag vormt van de beslissing dat de
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tegen eiser ingestelde strafvordering
niet verjaard was;
Overwegende dat de in de verwijzende beschikking of het verwijzend
arrest aangegeven data slechts
voorlopig zijn en dat het de taak
van de feitenrechter is om op grond
van de resultaten van het onderzoek
de datum waarop het misdrijf is gepleegd, definitief vast te stellen, zo
nodig door hem te veranderen;
Overwegende evenwel dat de
rechter een dergelijke verandering
aileen mag aanbrengen op voorwaarde dat, enerzijds, de aldus in
aanmerking genomen feiten dezelfde zijn als die waarop de vervolging
berust en, anderzijds, dat de beklaagde de gelegenheid heeft gekregen om verweer te voeren omtrent
de veranderde kwalificatie;
Overwegende dat ten deze uit
geen enkel processtuk blijkt dat eiser op de hoogte is gebracht van
een eventuele wijziging van de datum van de ten laste gelegde feiten
of dat hij de kans gekregen heeft
om zijn opmerkingen dienaangaande voor het hof van beroep naar voren te brengen;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
496 van het Strafwetboek en 21 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest beslist dat noch de
feiten van zaak I noch die van zaak II
verjaard zijn en, na alle telastleggingen
van oplichting bewezen te hebben verklaard, eiser wegens al die ten laste gelegde feiten veroordeelt tot een enkele
straf van drie jaar gevangenis en 3.000
frank geldboete, verhoogd tot 180.00
frank, waarbij het ter bepaling van de
strafmaat rekening heeft gehouden met
" de herhaling van de strafbare feiten
begaan door beklaagde, de vernuftigheid
van de oplichting alsook met de aanzienlijke bedragen die (eiser) zich ten nadele
van zijn talrijke slachtoffers heeft toegeiHgend », op grond : 1. « dat evenwel
moet worden nagegaan of er, gelet op de
lange duur van de periode waarbinnen
de strafbare feiten, gesteld dat ze bewezen zijn, zich hebben voorgedaan - bijna tien jaar - niet meer dan drie jaar
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tussen die feiten verlopen zijn en of ze
de doorlopende en ononderbroken uiting
zijn van een en hetzelfde opzet; ... dat de
feiten van de telastlegging A6 van de
zaak I betreffende eventuele oplichterijen die zijn gepleegd ten nadele van de
heer Jean Hanssens, het voorwerp vormden van een op 15 december 1980 ingediende klacht, voor feiten die zich hebben voorgedaan tot de ondertekening
van een slotkwitantie op 6 juni 1980 », en
2. " dat het onderzoek van de feiten in
samenhang met de voor de heer Jean
Janssens genomen conclusie de oplichting waarvan laatstgenoemde het slachtoffer was, aan het licht heeft gebracht;
dat beklaagde erin slaagde zijn partner
te overreden om hem zijn effectenportefeuille te overhandigen om deze ten gelde te maken en daartoe gebruik maakte
van valse hoedanigheden, zoals die van
bestuurder van een bank te Luxemburg
... ; dat de door de beklaagde vertoonde
kwijtingen die voor volledig en volwaardig doorgaan, niet overtuigend zijn om
de reeds in dit arrest uiteengezette redenen; dat zij een onderdeel vormen van
de oplichting en bedoeld zijn om dat misdrijf te voltooien; dat het niet zonder belang is in dit verband eraan te herinneren dat, zo in de regel de listige
kunstgrepen, om als oplichting te worden aangemerkt, aan de afgiften moeten
voorafgaan, ook na de afgifte aangewende kunstgrepen in aanmerking kunnen
komen, wanneer ze bedoeld zijn ter overtuiging van de persoon die misleid werd
omtrent de eerlijkheid van de verrichte
operaties; zulks wel degelijk het geval is
geweest, zowel met Jean Hanssens als
met de overige burgerlijke partijen »,
terwijl het wanbedrijf oplichting voltooid is zodra de dader, met het oogmerk
zich een zaak die aan een ander toebehoort, toe te eigenen, er onder de bij artikel 496 van het Strafwetboek bepaalde
voorwaarden, erin slaagt zich die zaak te
doen afgeven of te doen leveren; uit de
vaststellingen van het arrest ten deze
blijkt dat de ten nadele van Jean Hanssens aangewende oplichterspraktijken
die aan eiser ten laste werden gelegd,
betrekking hadden op een effectenportefeuille die hij aan eerstgenoemde had
overhandigd voor de tegeldemaking ervan; hieruit volgt dat het misdrijf, in de
veronderstelling dat het bewezen is, voltrokken was op het ogenblik van de
overhandiging van die portefeuille, en de
verjaringstermijn van de strafvordering
op dat tijdstip was ingegaan; de « kunstgrepen die achteraf zijn aangewend om
de oplichting te voltooien >> - ten deze
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ook nadien aangewende kunstgrepen ... in aanmerking kunnen komen, wanneer (zij) bedoeld zijn ter
overtuiging van de persoon die misleid werd omtrent de eerlijkheid van
de verrichte operaties, ... dat zulks
wei degelijk het geval is geweest,
zowel met Jean Hanssens als met
de overige burgerlijke partijen;
Overwegende dat uit die vermeldingen valt af te leiden dat het hof
van beroep heeft vastgesteld dat eiser zich een effectenportefeuille had
doen overhandigen door de verweerder Jean Hanssens en daartoe gebruik maakte van valse hoedanigheden, en dat de door eiser nadien
aangewende kunstgrepen, zoals de
ondertekening van « kwijtingen die
voor volledig en volwaardig doorgingen », bedoeld waren om " de oplichting , te voltooien;
Overwegende dat kunstgrepen die
worden aangewend na de afgifte
van gelden of waarden, in samenhang met andere een bestanddeel
Overwegende dat het arrest in kunnen vormen van de oplichting,
verband met de oplichting waarvan wanneer ze tot doel en tot gevolg
de verweerder Jean Hanssens het hebben dat het slachtoffer misleid
slachtoffer was, vermeldt, enerzijds, wordt omtrent de eerlijkheid van de
" (dat de) feiten ... hebben voortge- gedane verrichtingen en het misdrijf
duurd tot de ondertekening van een aldus voltrokken wordt;
slotkwitantie op 6 juni 1980 "• anderDat het middel, in zoverre het bezijds, << dat beklaagde (thans eiser) toogt dat het hof van beroep, door
erin slaagde zijn partner te overre- die kunstgrepen in aanmerking te
den om hem zijn effectenportefeuil- nemen, het wettelijk begrip oplichle te overhandigen om deze te gelde ting miskent en artikel 496 van het
te maken en daartoe gebruik maak- Strafwetboek alsook, bijgevolg, de
te van valse hoedanigheden zoals regels betreffende de aanvang van
die van bestuurder van een bank te de verjaringstermijn schendt, faalt
Luxemburg, dat sommigen ... er naar recht;
zelfs getuige van waren hoe de beDat voor het overige het middel
klaagde hem voordelige financiele
beleggingen voorspiegelde en daar- het Hof zou nopen tot een onderbij terloops verwees naar het een of zoek van feiten waartoe het niet beander schitterend succes dat hij had voegd is; dat het in zoverre niet ontbehaald; ... dat de door beklaagde vankelijk is;
vertoonde kwitanties, die voor voilehet derde middel : schending van
dig en volwaardig doorgingen, niet de Over
artikelen 97 van de Grondwet, 496
overtuigend zijn, ... (maar) dat zij van het Strafwetboek en 21 van de vooreen onderdeel vormen van de op- afgaande titel van het Wetboek van
lichting en bedoeld waren om dat Strafvordering,
misdrijf te voltooien, ... dat zo in de
doordat het arrest beslist dat noch de
regel de listige kunstgrepen, om als feiten van zaak I noch die van zaak II
oplichting te worden aangemerkt, verjaard zijn en, na aile telastleggingen
aan de aangifte moeten voorafgaan, van oplichting bewezen te hebben verde ondertekening van een kwijtschrift
ter algehele afrekening - de aanvang
van de verjaringstermijn niet tot na de
afgifte van de effecten kon doen opschuiven; het arrest bijgevolg, nu het beslist
dat het, voor de niet-verjaring van de feiten van zaak I voldoende was dat de eerste, in de zaak II aangewende kunstgrepen dagtekenen van minder dan drie
jaar na 6 juni 1980 - dag waarop Jean
Hanssens een kwijtschrift heeft ondertekend voor de daaraan voorafgegane afgifte, aan beklaagde, van de effectenportefeuille die het voorwerp was van het
misdrijf -, het wettelijk begrip oplichting alsmede de regels betreffende de
aanvang van de verjaringstermijn voor
dat misdrijf miskent (schending van de
artikelen 496 van het Strafwetboek en 21
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering); althans, nu het
arrest in de redengeving niet duidelijk
aangeeft op welke dag de effectenportefeuille was overhandigd, het Hof de wettigheid van de beslissing in verband met
de verjaring van de feiten van zaak I
niet kan nagaan (schending van artikel
97 van de Grondwet) :
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klaard, eiser wegens al die telastleggingen tot een enkele straf van drie jaar gevangenis en van 3.000 frank geldboete,
verhoogd tot 180.000 frank, veroordeelt,
waarbij het ter bepaling van de strafmaat rekening heeft gehouden met « de
herhaling van de strafbare feiten begaan
door beklaagde, de vernuftigheid van de
oplichting alsook met de aanzienlijke bedragen die (eiser) zich ten nadele van
zijn talrijke slachtoffers heeft toegeeigend >>, op grond: 1. « dat evenwel moet
worden nagegaan of er, gelet op de lange
duur van de periode waarbinnen de
strafbare feiten, gesteld dat er bewezen
zijn, zich hebben voorgedaan - bijna
tien jaar - niet meer dan drie jaar tussen die feiten verlopen zijn en of ze de
doorlopende en ononderbroken uiting
zijn van een en hetzelfde opzet; dat het
hof (van beroep) in dat verband vaststelt
dat er voor de feiten van de telastlegging
Al van zaak I betreffende eventuele oplichterijen ten nadele van de heer Van
Innis een klacht is ingediend op 15 september 1976 voor strafbare feiten die
v66r die datum zijn gepleegd en geleid
hebben tot de ondertekening van een
kwijting op 15 november 1975; dat er
voor de feiten van de telastlegging A2
van zaak I betreffende eventuele oplichterijen ten nadele van de heer Andre
Hanssens een klacht is ingediend op 26
november 1980 en het hier strafbare feiten betreft die zouden gepleegd zijn tussen 1975 en 1977 en naar aanleiding
waarvan op 23 april 1979 kwijting is gegeven aan beklaagde; dat er voor de feiten van de telastlegging A3 van zaak I
betreffende eventuele oplichterijen ten
nadele van het echtpaar Van MeerbeeckGillet een klacht is ingediend op 10 december 1980 en het hier gaat om feiten
die dagtekenen van v66r oktober 1979,
tijdstip waarop een ontvangstbewijs is
ondertekend ter algehele afrekening >>;
dat de feiten van de telastlegging A4, A5
en A6 een einde namen in 1980; 2. « dat
de door beklaagde vertoonde kwitanties
die voor volledig en volwaardig doorgingen, niet overtuigend zijn ... dat zij een
onderdeel vormen van de oplichting en
bedoeld zijn om dat misdrijf te voltooien;
dat het niet zonder belang is in dat verband eraan te herinneren dat, zo in de
regel de listige kunstgrepen, om als oplichting te worden aangemerkt, aan de
afgifte moeten voorafgaan, ook nadien
aangewende kunstgrepen in aanmerking
kunnen komen, wanneer ze bedoeld zijn
ter overtuiging van de persoon die werd
misleid omtrent de eerlijkheid van de
verrichte operaties; dat zulks wel dege-
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lijk het geval is geweest, zowel met Jean
Hanssens als met de overige burgerlijke
partijen >>, en 3. « dat beklaagde zich
door Andre Hanssens bedrieglijk geldsommen in ruil voor goudstukken ter
waarde van om en bij 30 tot 35.000 frank
als tegenwaarde voor een bedrag van ongeveer 634.000 frank liet overhandigen
alsook aandelen, tegen ongeveer tienmaal de waarde per stuk, van een in vereffening zijnde kolenmijn Hensies-Pommerceul die hij hem aan de hand deed in
ruil voor een bedrag van 390.000 frank ...
dat voor het overige de handtekening
van Andre Hanssens op de ontvangstbewijzen en de overige kwijtingen op de
hierboven in dit arrest beschreven bedrieglijke wijze is verkregen en het niet
nodig is hier te blijven bij stilstaan >>,
terwijl het wanbedrijf oplichting wordt
voltrokken zodra de dader, met het oogmerk zich andermans zaak toe te eigenen, er onder de bij artikel 496 van het
Strafwetboek bepaalde voorwaarden in
slaagt zich die zaak te doen afgeven of
te doen leveren; ten deze, de ten nadele
van de heer Andre Hanssens gepleegde
oplichterijen die aan eiser ten laste werden gelegd (telastlegging A2 van zaak I),
in de veronderstelling dat ze bewezen
waren, voltrokken waren op het ogenblik
waarop de in motief 3 vermelde bedragen van ongeveer 634.000 en 390.000
frank aan eiser werden overgemaakt; de
verjaringstermijn van die telastlegging
derhalve is ingegaan bij de overmaking
van die bedragen, ondanks het feit dat
eiser ook achteraf eventueel kunstgrepen
heeft aangewend, « bedoeld om de oplichting te voltooien >> - ten deze het
verkrijgen van de handtekening van Andre Hanssens voor een ontvangstbewijs
ter algehele afrekening -; uit de hierboven weergegeven gronden : 1. schijnt te
volgen dat die bedragen « tussen 1975 en
1977 >> zouden overgemaakt zijn; het arrest, wat de feiten van de telastlegging
A1 van de zaak I (zaak Van Innis) betreft, zich ertoe beperkt vast te stellen
dat zij hebben geleid tot de ondertekening van een kwijtschrift op 15 november 1975, maar niet duidelijk vermeldt op
welke dag de gelden of waarden die het
voorwerp waren van het misdrijf zijn
overgemaakt; het arrest, wat de feiten
van de telastlegging A3 van zaak I (Van
Meerbeeck-Gillet) betreft, zich beperkt
tot de vaststelling dat ze « dagtekenen
van v66r oktober 1979 >>; het arrest, wat
de feiten van de telastleggingen A4, A5
en A6 van zaak I betreft, genoegen
neemt met de vaststelling dat zij een
einde namen in 1980; het arrest, ook al

780

HOF VAN CASSATIE

Nr. 370

besluit het « dat de verscheidene in zaak nadele van het echtpaar Van MeerI aan de Brouwer ten laste gelegde op- beeck-Gillet gepleegde feiten, die
lichterspraktijken, in de veronderstelling zijn omschreven in de telastlegging
dat ze bewezen zijn, een aanvang heb- A3, dagtekenen van v66r oktober
ben genomen in 1975 en hebben voortgeduurd in 1976, 1977, 1978, 1979 en 1980 1979, << tijdstip waarop een onttot 6 juni van het jaar 1980, dus zonder vangstbewijs is ondertekend ter
onderbreking van meer dan drie jaar », algehele afrekening »; dat de in de
geen bijzonderheden verstrekt omtrent telastlegging A4 omschreven feiten,
de aard van de feiten die zich in 1976, die zijn gepleegd ten nadele van me1977 en 1978 hebben voorgedaan; daaruit vrouw Gillet, hebben geduurd tot 11
volgt dat het aan de hand van de vast- januari 1980, dat de in de telastlegstellingen van het arrest niet kan wor- ging A5 vermelde feiten betreffende
den uitgesloten dat er meer dan drie
jaar verlopen zijn tussen de telastleggin- oplichterspraktijken ten nadele van
gen Al en A2 enerzijds (het misdrijf be- het echtpaar Hance-Van Meerbeeck
doeld in de telastlegging Al is ten laat- << een einde namen in 1980 » v66r 15
ste op 15 november 1975 en het misdrijf december, en dat, zoals uit het antbedoeld in de telastlegging A2 is tussen woord op het tweede middel blijkt,
1975 en 1977 voltrokken) en de telastleg- de ten nadele van de verweerder
gingen A3, A4, A5 en A6 anderzijds (het Jean Hanssens gepleegde feiten
in de telastlegging A3 omschreven mis- hebben voortgeduurd tot de ondertedrijf is v66r oktober 1979 en de in de telastleggingen A4, A5 en A6 omschreven kening van een << slotkwitantie » op
misdrijven zijn v66r 1980 of in de loop 6 juni 1980;
van dat jaar voltrokken); het arrest derDat het bij de beschrijving van de
halve de beslissing volgens welke de sub door eiser toegepast praktijken
Al en A2 ten laste gelegde feiten van << (die) bestaan ... in een bedrieglijke
zaak I niet verjaard zijn, niet naar recht enscenering », eraan toevoegt dat
verantwoordt (schending van de artikelen 496 van het Strafwetboek en 21 van een van die prak.tijken hierop neerde voorafgaande titel van het Wetboek kwam « dat de (door elser) opgevan Strafvordering); het Hof althans, we- lichte personen na afloop van de
gens de onnauwkeurigheid van de reden- operaties geen enkel stuk in handen
geving van het arrest dienaangaande, hadden, maar (dat) hijzelf daarenteniet in staat is de bestreden beslissing gen een pak kwijtschriften bezat,
op haar wettigheid te toetsen (schendlng zonder dat nochtans ook maar een
van a.rtikel 97 van de Grondwet) :
ervan voorzien was van een reke-

Ove.rwegende dat het arrest, wat
de aan eiser in de zaak I ten laste
gelegde oplichterijen betreft, beslist
dat die feiten, in de veronderstelling
dat ze bewezen zijn, een aanvang
hebben genomen in 1975 en dat zij
hebben voortgeduurd in 1976, 1977,
1978, 1979 en 1980 tot 6 juni 1980,
« dus zonder onderbreking van meer
dan drie jaar », en preciseert dat de
feiten van de telastlegging A1, die
zijn gepleegd ten nadele van de verweerder Van Innis, dagtekenen van
v66r 15 september 1976 en dat zij
hebben << geleid tot de ondertekening van een kwijtschrift op 15 november 1975 », dat de feiten van de
telastlegging A2 betreffende oplichterijen ten nadele van de ve.rweerder Andre Hanssens dagtekenen
van tussen 1975 en 1977, dat de ten

ning en verantwoording »; dat hieruit valt af te leiden dat naar het oordeel van het hof van beroep, dat
hierbij steunt op de voorgaande vermeldingen van de bestreden beslissing, de ten nadele van de ve.rw~er
der Van Innis toegepaste ophchterspraktijken hebben voortgeduurd
tot de ondertekening van een
kwijtschrift op 15 november 1975,
dat de tussen 1975 en 1977 ten nadele van de ve.rweerder Andre Hanssens gepleegde feiten hebben geduurd tot de afgifte van een gelijkaardig kwijtschrift op 23 april 1979
en dat de ten nadele van het echtpaar Van Meerbeeck-Gillet gepleegde wanbedrijven hebben voortgeduurd tot oktober 1979, << tijdstip
waarop een ontvangstbewijs ter algehele afrekening werd ondertekend »;
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17 februari 1988 - 2' kamer - VoorzitDat het hof van beroep, nu het
overigens vaststelt dat de sub A4 ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
ten laste gelegde feiten zijn geein- - Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advodigd op 11 januari 1980, dat die be- caat-generaal
- Advocaat: mr. Kirkpadoeld in de telastlegging A5 « een trick.
einde namen in 1980 » en dat de feiten van de telastlegging A6 « hebben voortgeduurd tot de ondertekening van een slotkwitantie op 6 juni
1980 », de beslissing dat er tussen
de door eiser gepleegde feiten in
zaak I « niet meer dan drie jaar wa- Nr. 371
ren verlopen » en dat de strafvordering niet verjaard was, regelmatig
2' KAMER - 17 februari 1988
met redenen omkleedt en naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
aangenomen;
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR-

B. In zoverre de voorziening ge-

richt is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest aan
ieder van de burgerlijke partijen
een provisionele vergoeding toekent,
een deskundige aanwij st alvorens
verder uitspraak te doen en zegt dat
de verdere afdoening van de zaak
door het hof van beroep zal geschieden;
Dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doen over
een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening voorbarig en
dus niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering
de vernietiging meebrengt van de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien;

DERING BIJ VOORRAAD U!TVOERBAAR
VERKLAARD VONNIS - GEVOLGEN.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - VONNIS BIJ VOORRAAD U!TVOERBAAR VERKLAARD NIETTEGENSTAANDE
HOGER BEROEP - GEVOLGEN.

lo en 2° Met toepassing van art. 203, § 3,

Sv. kan een vonnis over de burgerlijke
rechtsvordering bij een speciaal gemotiveerde beslissing uitvoerbaar worden
verklaard bij voorraad niettegenstaande hager beroep; de tenuitvoerlegging
geschiedt evenwel op eigen risico van
de partij die daartoe ovel'gaat, en onder voorbehoud van eventuele teruggave; zodanige tenuitvoerlegging doet
geen afbreuk aan l1et niet definitief
karakter van de beslissing waartegen
dat rechtsmiddel is ingesteld en evenmin aan de regel inzake de devolutieve
kracht van het hager beroep op grond
waarvan de rechter in tweede aanleg,
binnen de grenzen van het lwger beroep van de partijen, kennis moet nemen van het vonnis over het geheel
van de zaak.
(MOUREAU T. PIETTE A., PIETTE R., GERARD)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6462)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 198'7
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
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Over het middel: dat het door de Correctionele Rechtbank te Hoei op 13 februari 1985 gewezen beroepen vonnis op
19 september 1985 ten verzoeke van eiser is betekend aan de verweerders en
dat op die betekening een bevel gevolgd
is, op 30 oktober 1985, waaruit volgt dat
het hof van beroep de bes!issing van de
correctionele rechtbank niet meer in het
nadeel van eiser kon wijzigen, aangezien
zij ten aanzien van de verweerders een
eindbeslissing geworden was; eiser daarentegen zijn hoger beroep te gepasten
tijde heeft ingesteld, zodat de ten zijnen
verzoek gedane betekening hem niet kon
benadelen; eiser bovendien erop wijst
dat ten onrechte met die betekening
geen rekening is gehouden tijdens het
debat voor het hof van beroep wegens
het feit dat de akten reeds dagtekenen
van september 1985, enerzijds, en wegens de laattijdige mededeling van de
conclusie van de verweerders anderzijds;
het arrest aldus moet worden vernietigd
op grond dat het eiser onrechtmatig benadeelt :

Overwegende dat het beroepen
vonnis van 13 februari 1985 enkel
uitspraak deed over de burgerlijke
belangen; dat het de verweerders
hoofdelijk veroordeelde om aan eiser een schadevergoeding van
708.615 frank te betalen, verhoogd
met de compensatoire intresten en
de kosten, en de beslissing bij voorraad uitvoerbaar verklaarde; dat uit
de gedingstukken blijkt dat eiser tegen die beslissing op 21 februari
1985 hoger beroep heeft ingesteld en
dat de verweerders op 27 februari
1985 een gedeeltelijk hoger beroep
hebben ingesteld; dat iedereen dus
hoger beroep heeft ingesteld binnen
de door artikel 203, § 1, van het Wethoek van Strafvordering op straffe
van verval voorgeschreven termijn;
Overwegende dat met toepassing
van artikel 203, § 3, van dat wetboek
een vonnis bij een speciaal gemotiveerde beslissing uitvoerbaar kan
verklaard worden bij voorraad niettegenstaande hoger beroep; dat de
tenuitvoerlegging evenwel geschiedt
op eigen risico van de partij die
daartoe overgaat en onder voorbehoud van eventuele teruggave; dat
zodanige tenuitvoerlegging geen afbreuk doet aan het niet definitief

karakter van de beslissing waartegen dat rechtsmiddel is ingesteld en
evenmin aan de regel inzake de devolutieve kracht van het hoger beroep op grond waarvan de rechter
in tweede aanleg, binnen de grenzen
van het hoger beroep van de partijen, kennis moet nemen van het vonnis over het geheel van de zaak;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h . Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h . Ghislain - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 372
2'

KAMER -

17 februari 1988

1° HOF VAN ASSISEN -

RECHTSPLE-

GING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
VAN ASSISEN - ARREST VAN VERWIJZING
NAAR HET HOF - CASSATIEBEROEP DOOR DE
BESCHULD!GDE INGESTELD OVEREENKOMSTIG ART. 296 SV. - TOEZICHT VAN HET HOF.

2° HOF VAN ASSISEN-

ALLERLEI - ARREST DAT DE BESCHIKKING TOT GEVA NGENNEMING BEVESTIGT - MISDRIJVEN WAARVOOR DE BESCHIKKING KAN WORDEN U!TGEVAARD!GD.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ALLERLEI- ARREST VAN DE KAMER VAN !NBESCHULD!GINGSTELLING DAT DE BESCHIKKiNG TOT GEVANG ENNEMING BEVEST!GT I\IIISDRIJVEN WAARVOOR DE BESCHIKKING
KAN WORDEN VERLEEND.
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4° HOF VAN ASSISEN -

ALLERLEI - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT EEN WEGENS EEN MISDAAD EN EEN WANBEDRIJF UITGEVAARDIGDE BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING BEVESTIGT - GEVOLGEN.

(WARIN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6521)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij eiser verwezen
wordt naar het Hof van Assisen van
de provincie Luik en waarbij de tegen hem uitgevaardigde beschikking
1" Op het overeenkomstig art. 296 Sv. tot gevangenneming wordt bevesdoor de beschuldigde ingestelde cassa- tigd;

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ALLERLEI- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT EEN WEGENS
EEN MISDAAD EN EEN WANBEDRIJF UITGEVAARDIGDE BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING BEVESTIGT - GEVOLGEN.

tieberoep tegen het arrest houdende
verwijzing naar het hof van assisen,
doet het Hof enkel uitspraak over de
schending van de wetten inzake de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
en van het hof van assisen en toetst
het die beslissing enkel op de in art.
299 Sv. bedoelde nietigheden of op nietigheden die voortvloeien uit de nietinachtneming van de wetten tot invoering van een debat op tegenspraak
voor de kamer van inbeschuldigingstelJing en tot regeling van het taalgebruik voor die kamer (1). (Artt. 299 en
416 Sv.)

2" en 3" de beschikldng tot gevangenne-

ming kan enkel worden uitgevaardigd
voor een feit dat door de wet als misdaad wordt aangemerkt en niet voor
een wanbedrijf, zelfs niet als dat met
die misdaad samenhangt (2). (Art. 134
Sv.)
4" en 5" De omstandigheid dat de door de

raadkamer gewezen en door de kamer
van inbeschuldigingstelling bevestigde
beschikking de gevangenneming ook
beveelt voor een samenhangend wanbedrijf, kan niet leiden tot vernietiging
van die beslissing; die wetsschending
heeft enkel tot gevolg dat de beschikking niet mag uitgevoerd worden in
zoverre ze op het wanbedrijf betrekking heeft (3). (Art. 134 Sv.)
(1) Cass., 13 nov. 1985, A.R. nr. 4661
(A.C, 1985-86, nr. 167), 15 april 1986, A.R.
nr. 304 (ibid., 1985-86, nr. 498), en 16 sept. 1986,
A.R. nr. 768 (ibid., 1986-87, nr. 27).
(2) en (3) G. TIMMERMANs, Etude sur Ja detention preventive, Gent-Parijs, 1878, nr. 309,
biz. 253, noot 1, J. D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht. Gent, 1980, dl. II, biz. 136.

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verwijzing naar het
hof van assisen :
Over het eerste middel:
eerste onderdeel, artikel 218 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
inzake inbeschuldigingstelling een kamer van het hof van beroep, daartoe speciaal samengesteld, gehouden is ten minste eens in de week in raadkamer te
vergaderen om het verslag van de procureur-generaal te horen en over zijn vorderingen te beslissen; de kamer van inbeschuldigingstelling, die op 16 december 1987 uitspraak heeft gedaan door de
verwijzing van eiser naar het hof van assisen te bevelen, was ten deze samengesteld uit dezelfde magistraten als die
welke reeds vroeger uitspraak hadden
gedaan over de rechtsmiddelen die eiser
had ingesteld tegen beslissingen van de
raadkamer in verband met de handhaving van de voorlopge hechtenis; de verwijzing, dit wil zeggen de aanhangigmaking van een zaak bij het hof van
assisen, verschilt in juridisch opzicht wezenlijk van de uitspraak in hoger beroep
over een beslissing in verband met de
voorlopige hechtenis; het is dus begrijpelijk dat de wet voor de verwijzing naar
het hof van assisen een « daartoe bepaaldelijk samengestelde
kamer voorschrijft, dit is een kamer die niet bestaat
uit dezelfde magistraten als die welke
reeds over de zaak in een ander juridisch opzicht uitspraak hebben gedaan;
daaruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, als niet daartoe bepaaldelijk samengestelde kamer, « ratione materiae » niet bevoegd was om ten
deze uitspraak te doen over de verwijzing van eiser naar het hof van assise"'l;
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tweede onderdeel, artikel 127 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat meer bepaald
betrekking heeft op de hoven van assisen, bepaalt op straffe v;;m nietigheid dat
de magist.raten die uitspraak hebben gedaan over de regeling van het onderzoek, later in geen enkele hoedanigheid
nog mogen optreden; dit beginsel geldt
voortaan voor alle correctionele rechtbanken, zoals blijkt uit het arrest De
Cubber dat door het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens ten aanzien
van Belgie is gewezen; de uitbreiding bij
analogie geldt vanzelfsprekend voor de
gewone kenner van inbeschuldigingstelling die normaal zitting houdt in hoger
beroep, en voor de kamer van inbeschuldigingstelling die in beschuldiging stelt
en die als enige bevoegd is de zaak aanhangig te maken bij het voor de behandeling van de zaak bevoegde hof van assisen; zulks valt af te leiden uit de
wetteksten, inzonderheid uit de artikelen
217 tot 234 van het Wetboek van Strafvordering, die trouwens uitdrukkelijk in
het bestreden arrest worden vermeld;
het is op grond van de teksten van het
nationale recht en de internationale
rechtspraak nauwelijks denkbaar dat dezelfde rechters die al uitspraak hebben
gedaan over de regeling van het voor?ereidend onderzoek en over de voorlop1ge
hechtenis ook nog uitspra.ak zouden kunnen doen over een aangelegenheid die
wel niet de zaak zelf raakt maar die toch ,
strekt tot beeindiging of het sluiten van
een onderzoek; de bevoegdheid van de
« daar·toe bepaaldelijk samengestelde ,
kamer om toezicht te houden op dat onderzoek blijkt tevens uit artikel 228 van
dat wetboek, op grond waarvan zij zo nodig nieuwe onderzoekingen kan bevelen;
artikel 236 van dat wetboek bepaalt bovendien dat een van de bden van de kamer waarvan sprake in artikel 238, als
onderzoeksrechter optreedt; het laat zich
moeilijk indenken dat de magistraten
zichzelf zouden controleren :

Overwegende dat het Hof, op de
voorziening van de beschuldigde tegen het arrest waarbij de verwijzing
naar het hof van assisen wordt bevolen, enkel kennis mag nemen van
de schending van de wetten op de
bevoegdheid van het hof van assisen
en van de nietigheden die vermeld
staan in artikel 299 van het Wethoek van Strafvordering of die
voortvloeien uit de niet-inachtneming van de wetten tot invoering
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van een debat op tegenspraak voor
de kamer van inbeschuldigingstel.ling en tot regeling van het taalgebruik voor dat onderzoeksgerecht;
Overwegende dat in geen van beide onderdelen van het middel een
van die gronden van onwettigheid
wordt aangevoerd, zodat het niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel:
eerste onderdeel, het hof van beroep
heeft het niet nodig geoordeeld het middel dat gegrond was op de onbevoegdheid van het hof, dit wil zeggen op het
gemis aan wettelijke bevoegdheid om
van de zaak kennis te nemen, ambtshalve op te werpen; eiser heeft al evenmin
dat middel lmnnen opwerpen, aangezien
zijn identiteit wel is bekendgemaakt in
het beschikkende gedeelte van het bestreden arrest maar niet in de redengeving van de beslissing;
tweede onderdeel, uit de bestreden beslissing blijkt niet dat eiser ofwel vertegenwoordigd was door zijn raadsman ofwel door hmn was bijgestaan, en evenmin dat eiser en zijn raadsman ter
zitting zijn ondervraagd; het arrest beperkt zich ertoe, wat dat betreft, te verwijzen naar het proces-verbaal van de op
15 december 1987 gehouden terechtzitting dat opgemaakt is in strijd met de
artikelen 769 tot 792 van het Gerechtelijk Wetboek, die ingevolge de artikelen
1 en 2 van dat wetboek van toepassing
zijn op de in de zaak gevoerde rechtsple-

ging;

derde onderdeel, artikel 225 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
de rechters beraadslagen zonder verwijl
en zonder met iemand in verbinding te
komen, terwijl er ten deze ten minste 24
uren verlopen zijn tussen de terechtzitting van 15 december 1987 en de uitspraak van het arrest, dat de volgende
dag op 16 december is gewezen :

Wat het eerste en derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat in geen van die
onderdelen een van de onwettigheden wordt aangevoerd waarvan het
onderzoek in deze fase van de
rechtspleging door het Hof dient te
geschieden; dat ze derhalve niet ontvankelijk zijn;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
In zoverre het onderdeel betoogt
dat uit de bestreden beslissing niet
blijkt dat eiser en zijn raadsman
verschenen zijn op de terechtzitting
van het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, en evenmin
dat zij op die terechtzitting zijn ondervraagd, zodat het bewijs niet is
geleverd dat het debat op tegenspraak is gevoerd :
Overwegende dat uit het niet van
valsheid betichte proces-verbaal van
de op 15 december 1987 door het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, gehouden terechtzitting
blijkt dat eiser op die terechtzitting
is verschenen, bijgestaan door zijn
raadsman, meester Pierre, advocaat
te Luik, en dat hij en zijn raadsman
in hun middelen en opmerkingen
zijn gehoord;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
W at het overige van het onderdeel
betreft:
Overwegende dat in het overige
gedeelte van het onderdeel geen van
de onwettigheden wordt aangevoerd
waarvan het onderzoek in die fase
van de rechtspleging door het Hof
dient te geschieden; dat het middel
derhalve in zoverre niet ontvankelijk is;
Over het derde middel:
eerste onderdeel, het arrest voegt aan
de in de vordering van het openbaar ministerie omschreven misdaad een telastlegging toe waarvan geen enkele melding wordt gemaakt in de bij de bestreden beslissing gevoegde en regelmatig
betekende vordering van de procureurgeneraal;
tweede onderdeel, dat ten laste gelegde feit, ten deze een wanbedrijf, wordt
niet vermeld in de strafwet, zodat de toevoeging ervan indruist tegen het in artikel 2 van het Strafwetboek neergelegde
beginsel « nulla poena sine lege >>;
derde onderdeel, het beschikkende gedeelte van het arrest merkt de immatriculatie van een zonder wettige grond gedragen wapen als een wanbedrijf aan,
ofschoon niet wordt verwezen naar een
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niet kenbaar gemaakte grond, of naar
het door de rechters gedane onderzoek
naar het bestaan, ten laste van de verdachte, van bewijzen of aanwijzingen die
ernstig genoeg zijn om zijn verwijzing
naar het hof van assisen te rechtvaardigen;

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, na
erop te hebben gewezen dat er tegen eiser voldoende aanwijzingen
bestaan dat hij zich schuldig heeft
gemaakt niet alleen aan de in de
vordering van het openbaar ministerie omschreven misdaad maar ook
aan het daarmee samenhangend
wanbedrijf, het zonder ·wettige
grond dragen van een verweerwapen, eiser naar het hof van assisen
verwijst om aldaar terecht te staan
wegens die twee telastleggingen;
Overwegende dat bedoeld wanbedrijf, dat omschreven en strafbactr
gesteld wordt bij de artikelen 7, eerste lid, en 17, eerste lid, van de wet
van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapenen en op de handel
in munitie, uitdrukkelijk vermeld
wordt in de door de raadkamer op
27 november 1987 gegeven beschikking tot gevangenneming, zodat eiser wist dat hem dit misdrijf ten
laste werd gelegd; dat derhalve zijn
recht van verdediging niet is miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat het arrest
geen van de wetsschendingen en
nietigheden bevat waarvan het onderzoek in de huidige stand van de
zaak door het Hof dient te geschieden;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de bevestiging van de
beschikking tot gevangenneming
Overwegende dat krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering de beschikking tot gevangenneming aileen kan gegeven worden wegens een feit dat door de wet
als een misdaad is omschreven en
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niet wegens een wanbedrijf, zelfs al
bestaat er samenhang met die misdaad;
Dat nochtans de omstandigheid
dat de door de raadkamer ten deze
gegeven en door het arrest bevestigde beschikking de gevangenneming
beveelt wegens het samenhangend
wanbedrijf, niet kan leiden tot de
vernietiging van die beslissing; dat
die schending van de wet aileen tot
gevolg kan hebben dat de beschikking niet mag worden uitgevoerd in
zoverre ze betrekking heeft op dat
wanbedrijf;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

3° DWANGSOM

BESLISSING HOUDENDE
VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN
DWANGSOM IN GEVAL VAN NIET-VERSCHIJNING IN PERSOON - WETTIGHEID.

1o en 2o Ontvankelijk is het hager beroep
tegen een beslissing waarbij een partij
wordt veroordeeld om een dwangsom
te betalen ingeval zij weigert in persoon te verschijnen (1). (Artt. 616 en
996 Ger.W.)
3° De beslissing waarbij een van de par-

tijen in burgerlijke zaken gelast wordt
in persoon te verschijnen, is geen veroordeling waaraan de veroordeling tot
een dwangsom kan worden verbonden
(2). (Artt. -992 en 1385bis Ger.W.)

(QUERU T. MONTANARI)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7915)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 februari 1988 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.
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18 februari 1988

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER
BEROEP - BESLISSING HOUDENDE VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN DWANGSOM
IN GEVAL VAN NIET-VERSCHIJNING IN PERSOON

2° DWANGSOM -

BESLISSING HOUDENDE
VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN
DWANGSOM IN GEVAL VAN NIET-VERSCHIJNING IN PERSOON - HOGER BEROEP - ONT
VAKKELIJKHEID

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 996, 1046, 1385bis en 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder « de verwijzing
van de beroepen beschikking vordert, in
zoverre hij tot betaling van een eenmalige dwangsom van twintig miljoen frank
wordt veroordeeld >>, afwijzend beschikt
op het door eiseres tegen het hoger beroep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit artikel 996, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, samen
met artikel 1385nonies van dat wetboek,
en derhalve het hoger beroep ontvankelijk verklaart, op grond dat, « hoewel
voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid en de vatbaarheid voor hoger
beroep geen rekening wordt gehouden
met de dwangsom ... , de bepaling van de
beroepen beschikking die een veroordeling tot betaling van een dwangsom uitspreekt, vatbaar is voor hoger beroep
omdat zij geen onderzoeksmaatregel is
maar een beschikking die de veroordeelde partij nadeel berokkent; dat zulks
(1) en (2) Zie cone!. O.M. in Bull. en
Pas., 1988, I, nr 373).
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met name het geval is wanneer de
dwangsom op onwettige wijze is uitgesproken "•

terwijl principaal hoger beroep tegen
een beslissing tot betaling van een
dwangsom, om de wijziging van die beslissing op dat punt te bekomen, enkel
kan worden ingesteld als de beslissing,
wat betreft de hoofdvordering waarvan
de dwangsom bijzaak is, voor hoger beroep vatbaar is; daaruit volgt dat het arrest ten onrechte verweerders hoger beroep aanneemt tegen de beschikking in
kort geding waarbij hij is aangemaand
in persoon te verschijnen op de terechtzitting van 20 september 1985, op straffe
van een eenmalige dwangsom van twintig miljoen frank, nu die beschikking, in
zoverre zij dergelijk bevel bevatte, niet
vatbaar is voor hoger beroep :

Overwegende dat de beroepen beschikking verweerder had veroordeeld om op 20 september 1985 in
persoon te verschijnen op straffe
van een dwangsom van twintig miljoen frank;
Overwegende dat artikel 616 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat tegen ieder vonnis hager beroep
kan worden ingesteld, tenzij de wet
anders bepaalt;
Dat, hoewel luidens artikel 996
van hetzelfde wetboek, de beslissing
waarbij de partijen gelast worden in
persoon te verschijnen, niet vatbaar
is voor verzet of hager beroep, geen
enkele wettelijke bepaling dezelfde
regel bevat met betrekking tot de
beschikkingen van een vonnis dat
een partij niet aileen veroordeelt om
in persoon te verschijnen, maar bovendien tot betaling van een
dwangsom en haar derhalve een dadelijk nadeel berokkent;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 992 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de beroepen beschikking van 31 juli 1985 vernietigt, in
zoverre verweerder is veroordeeld tot
een eenmalige dwangsom van twintig
miljoen frank, en die beslissing verantwoordt door de overweging dat de beslissing van de eerste rechter, waarbij ver-

I

weerder wordt veroordeeld om voor hem
te verschijnen " onwettig is in zoverre
zij een veroordeling uitmaakt
nu zij
het in de Belgische Grondwet vervatte
beginsel van de persoonlijke vrijheid
miskent, krachtens hetwelk geen fysieke
dwang mag worden uitgeoefend op een
persoon om hem voor de burgerlijke
rechter te brengen "• dat « die beslissing,
in zoverre de partijen worden gelast persoonlijk te verschijnen in een burgerlijke rechtspleging, in hun hoofde geen
verplichting doet ontstaan die (zij) de andere in het geding zijnde partijen zijn
verschuldigd », dat « de beslissing, die de
verschijning in persoon beveelt, nu zij
geen burgerlijke verplichting doet ontstaan, juridisch niet als een hoofdveroordeling kan worden aangemerkt en dat,
derhalve, op grond daarvan geen vorderding tot dwangsom kan worden ingesteld; dat een dwangsom immers een
burgerlijke straf is die wordt opgelegd
om de uitvoering van een hoofdverbintenis te verzekeren, die ten deze niet bestaat » en dat « daaruit volgt dat de eerste rechter de dwangsom niet wetig
heeft kunnen uitspreken om een partij
tot verschijning te dwingen »,
000

terwijl, in de regel, elk bevel dat de
rechter kan uitspreken, een hoofdveroordeling kan zijn in de zin van artikel
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek en
kan gepaard gaan met een dwangsom,
zonder dat een onderscheid moet worden
gemaakt naargelang het bevel de uitvoering betreft van een verbintenis, die de
grond van het geschil uitmaakt, waartoe
de een partij jegens de andere is gehouden krachtens een overeenkomst of
krachtens de wet, of de uitvoering van
de verplichting, die de rechter aan de
partijen of aan een van hen oplegt
krachtens een bevoegdheid die hem bij
de wet is toegekend; de rechter, krachtens artikel 992 van het Gerechtelijk
Wetboek, bevoegd is om de partijen of
een van hen te bevelen in persoon te
verschijnen en hen, aldus, kan verplichten mee te werken aan het onderzoek
van de bij hem aanhangig gemaakte vordering; daaruit volgt dat het arrest, door
te zeggen dat het bevel van de eerste
rechter aan verweerder om in persoon te
verschijnen, geen hoofdveroordeling is in
de zin van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, op grond dat een
dergelijk bevel geen burgerlijke verplichting van verweerder jegens eiser heeft
doen ontstaan, zijn beslissing dat « de
eerste rechter een dwangsom niet wettig
heeft kunnen uitspreken, om een partij
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tot verschijning te dwingen » niet naar
recht verantwoordt :

Overwegende dat artikel 1385bis
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter op vordering
van een der partijen de wederpartij
kan veroordelen tot betaling van
een geldsom, dwangsom genaamd,
voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan;
Overwegende dat naar luid van
artikel 992 van hetzelfde wetboek de
rechter, zelfs ambtshalve, de partijen of een van hen kan bevelen in
persoon te verschijnen;
Dat die maatregel evenwel niet
gepaard gaat met enige fysieke of
geldelijke sanctie, nu een ieder zijn
verweer naar eigen goeddunken
mag voeren;
Overwegende dat het arrest zegt
« dat de eerste rechter niet enkel de
verschijning in persoon van de partijen " heeft gelast" en dat hij een
van hen, df' man heeft " veroordeeld" om voor hem te verschijnen;
dat die beslissing, in zoverre zij een
veroordeling uitmaakt, onwettig is »;
Overwegende dat het hof van
beroep, door te oordelen dat het aan
verweerder gegeven bevel om in
persoon te verschijnen, geen veroordeling is en niet met een dwangsom
kan gepaard gaan, zijn beslissing
naar recht heeft verantwoord;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 februari 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten :
mrs. Gerard en Simont.
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VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN HYPOTHEEK - INSCHRIJVING TEGEN EEN
SCHULDENAAR DIE GEEN RECHT OP HET
GOED HEEFT - GEVOLG.

Wanneer de curator de inschrijving van
een hypotheek ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers tegen de gefailleerde heeft gevraagd en die heeft
verkregen, maar deze Jaatste geen enkel recht op het onroerend goed heeft,
kan de rechter, op verzoek van een ingeschreven hypothecaire schuldeiser,
de inschrijving ongedaan verklaren
zonder na te gaan of uit de beweerde
onwettigheid van de inschrijving nadeel is ontstaan voor die schuldeiser,
die zich op de nietigheid beroept en
die, door de inschrijving van zijn hypotheek, rechten op het onroerend goed
heeft verkregen. (Artt. 81 en 85 Hypotheekwet.)
(MR. J. WINDEY Q.Q. T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7952)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 1986 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 82, 83 en 85
van de Hypotheekwet van 16 december
1851, opgenomen onder titel X"viii
« Voorrechten en hypotheken » in boek
III van het Burgerlijk Wetboek,
doordat op de regelmatig overgelegde
appelconclusie van eiseres, qualitate qua,
waarin zij wezenlijk aanvoerde dat: « ...
luidens artikel 85 van de Hypotheekwet,
de nietigheid van de inschrijving slechts
relatief is, vermits de derde die zich
daarop beroept, moet aantonen dat hij
wegens dat verzuim nadeel heeft geleden; (... ) men niet goed kan inzien welke
schade verweerder zou kunnen lijden,
(...) hij niet kan beweren dat hij een derde is die door de inschrijving wordt beschermd; (... ) de wetgever, toen hij arti-
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kel 85 van de Hypotheekwet invoerde, de
bedoeling had de belangen te vrijwaren
van de schuldeisers, die konden worden
misleid over de algemene gegoedheid of
de waarde van de garanties van hun
schuldeisers met wie zij hadden onderhandeld of zouden kunnen onderhandelen; (... ) het duidelijk is dat (verweerder)
geenszins met zodanige schuldeisers kon
worden gelijkgesteld, (... ) daar zowel zijn
schuldvordering (als) de eraan verbonden waarborg rechtstreeks uit de wet
voortvloeien », het hof van beroep, in het
bestreden arrest, beslist dat « ... de
inschrijving van de hypotheek van de gezamenlijke schuldeisers) op 20 februari
1980, tegen de naamloze vennootschap
Villes et campagnes, (... ) op de in Walcourt gelegen onroerende goederen, hem
op de verkoopprijs van die goederen
geen recht van voorrang kunnen verlenen ten nadele (van verweerder), die als
schuldeiser regelmatig is ingeschreven
tegen Daniel De Duve, eigenaar van die
goederen (...) ,,, op grond dat « alle derden, wanneer zij door de regelmatige
verkrijging van hun rechten op het onroerend goed, in conflict zijn gekomen
met de hypothecaire schuldeiser, de inhoudelijk onregelmatige inschrijving, in
geval van nadeel, nietig kunnen doen
verklaren; ... buiten -de bevoorrechte
schuldeisers op het onroerend goed, onder die schuldeisers de gewone schuldeisers geteld worden, op voorwaarde dat
zij hun recht hebben uitgeoefend op het
onroerend goed van hun schuldenaar (... )
of dat zij hun rechten doen gelden bij de
verdeling van de prijs en een oorzaak
van voorrang betwisten; (verweerder)
een schuldeiser is die op het onroerend
goed regelmatig rechten heeft verkregen
door de inschrijving van zijn wettelijke
hypotheek en tegen wie niet kan worden
opgeworpen dat er geen inschrijving dan
wel een onregelmatige inschrijving bestaat; (... ) dat als (verweerder) in rang na
(eiseres q.q.) komt, hij de kans loopt
geen deel te hebben in de prijs, vandaar
zijn nadeel »,
terwijl, luidens artikel 85 van de Hypotheekwet, verzuim van een formaliteit
bij de inschrijving van de hypotheek aileen dan nietigheid van de inschrijving
ten gevolge kan hebben, wanneer het
aangevoerde verzuim nadeel heeft berokkend aan de derde die zich op die nietigheid beroept; daaruit volgt dat de rechter, voordat hij de in dat artikel bedoelde
nietigheid uitspreekt, moet nagaan of de
onregelmatigheid van de inschrijving nadeel heeft berokkend aan degene die de
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onregelmatigheid aanvoert; daaruit volgt
dat het arrest, dat zich ertoe beperkt
vast te stellen dat de inschrijving van de
hypotheek van de gezamenlijke schuldeisers nadeel kan berokkenen aan verweerder, geen antwoord verstrekt op de
conclusie van eiseres q.q., waarin zij het
hof van beroep uitdrukkelijk verzocht na
te gaan of de onregelmatigheid nadeel
heeft kunnen berokkenen aan verweerder en, bijgevolg, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van de in
het middel aangewezen bepalingen en
inzonderheid van artikel 97 van de
Grondwet), en daar het zulks niet heeft
nagegaan, niet naar recht is verantwoord
(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
artikel 85 van de Hypotheekwet, opgenomen in titel XVIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat de hypothecaire
schuldeiser, om de inschrijving te
verkrijgen, aan de hypotheekbewaarder de authentieke uitgifte
moet ter hand stellen van de akte
waaruit het recht ontstaat waarop
hij zich beroept; dat hij, overeenkomstig artikel 83 van de Hypotheekwet, daarbij twee borderellen
moet voegen waarin onder andere
wordt vermeld « de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de schuldenaar of een zodanige
persoonlijke en bijzondere aanwijzing, dat de bewaarder in alle gevallen de met hypotheek bezwaarde
persoon kan herkennen en onderscheiden »;
Overwegende dat de appelrechters
hebben vastgesteld, enerzijds, dat
eiseres, op 20 februari 1980, op de
borderellen bij haar aanvraag om
hypothecaire inschrijving ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers
van de failliete vennootschap Villes
et campagnes, deze vennoot:Schap
als eigenaar van het goed heeft aangeduid, wat zij niet was; anderzijds,
dat op de hypothecaire getuigschriften van 26 september 1980, 21 januari 1982 en 31 december 1982, benevens de inschrijving van de Antwerpse Hypotheekkas van 24 december 1976, tegen Daniel De Duve,
de werkelijke eigenaar van het
goed, enkel de inschrijving in twee-
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de rang vermeld staat die de ontvanger van de belastingen van Oudergem op 26 maart 1980 heeft
genomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
18 februari 1988 - 1• kamer -

Voorzit-

Overwegende dat zij, op grond ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter : de h. Poupart, raadsheer
van die vaststellingen, hebben ge- -Verslaggever
Gelijkluidende conclusie van de h. Pioordeeld dat de Belgische Staat ret, advocaat-generaal - Advocaten :
(thans verweerder) een schuldeiser mrs. Simont en De Bruyn.
is die op het onroerend goed regelmatig rechten heeft verkregen door
de inschrijving van zijn wettelijke
hypotheek en beslist dat de inschrijving op 20 februari 1980 tegen de
naamloze vennootschap Villes et Nr. 375
campagnes, die « geen recht of titel
had op de te Walcourt gelegen on1" KAMER - 18 februari 1988
roerende goederen >> niet bestaande
is en aan eiseres dus geen recht van
voorrang op de verkoopprijs van die 1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSgoederen kan verlenen;
HUUR - OPEENVOLGENDE OVERDRACHTEN
Overwegende dat het arrest de afwijzing van het bezwaar van eiseres
tegen het proces-verbaal van rangregeling en toewijzing niet verantwoordt door de vergissing die eiseres zou hebben begaan bij het
invullen van de borderellen bij de
aanvraag om inschrijving tegen de
failliete vennootschap, maar zijn beslissing hierop grondt dat er tegen
de eigenaar van het goed geen geldige inschrijving is genomen;
Overwegende dat het in het middel overgenomen verweer, wegens
die beslissing, niet meer ter zake
was; dat het hof van beroep daarop
dus niet behoefde te antwoorden;
Overwegende dat de appelrechters, om dezelfde reden, niet meer
behoefden na te gaan of de bewuste
onregelmatigheid al dan niet voor
verweerder een nadeel tot gevolg
heeft gehad;
Overwegende dat het hof van beroep zijn beslissing overeenkomstig
artikel 81, eerste lid, van de Hypotheekwet heeft verantwoord, zonder
de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen te schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

VAN DE HUUR- OVERDRAGERS HOOFDELIJK
GEHOUDEN TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE
HUURDER - OVERNEMER.

2° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUR - OVERDRACHT VAN DE HUUR - VORMEN.

3° HUUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR- OVERDRACHT VAN DE HUUR - NIETNAKOMING DOOR DE HUURDER VAN ZIJN
VERPLICHTINGEN - VORDERING TOT ONTBINDING VAN DE HUUR - LANGDURIG STII..ZITTEN VAN DE VERHUURDER-OVERNEMERVERSLECHTERI NG VAN DE TOESTAND VAN DE
OVERDRAGER DIE HOOFDELIJK GEHOUDEN
IS TOT DE VERPLICHTI NGEN VAN DE HUURDER - RECHTS MISBRUIK.

4° OVEREENKOMST -

HUUR VAN GOEDEREN HANDELSHUUR HUUROVERDRACHT - NIET-KAKOMING DOOR DE HUURDER VAN ZIJN VERPLICHTINGEN - VORDERING TOT ONTBINDING VAN DE HUUR LANGDUR!G STILZITTEN VAN DE VERHUURDER-OVERNEMER - VERSLECHTERING VAN
DE TOESTAND VAN DE OVERDRAGER DIE
HOOFDELIJK GEHOUDEN IS TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER - RECHTSMISBRUIK VAN DE VERHUURDER.

5° RECHTSBEG INSELEN

NE) -

(ALGEME-

RECHTSMISBRUIK - OVERNEMER
VAN EEN HANDELSHUUR DIE ZIJN VERPLICH
TINGEN NIET NAKOMT - VORDERING TOT
ONTBINDING VAN DE HUUR - LANGDURIG
STILZITTEN VAN DE VERHUURDER-OVERNE-
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MER- VERSLECHTERING VAN DE TOESTAND
VAN DE OVERDRAGER DIE HOOFDELIJK GEHOUDEN IS TOT DE VERPLICHTINGEN VAN DE
HUURDER.

1° Bij opeenvolgende overdrachten van

een handelshuur zijn de opeenvolgende huurders jegens de verhuurder
hoofdelijk gehouden tot alle uit de
aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen (1). (Art. 11, III, Handelshuurwet.)
2o De opeenvolgende overdragers van
een handelshuur, van wie alleen als
dusdanig de uitvoering wordt gevorderd van de uit de aanvankelijke huur
voortvloeiende verplichtingen, kunnen
zich niet beroepen op de niet-inachtneming van de bij art. 1690 B. W. voorgeschreven vormen. (Art. 10 Handelshuurwet.)
3°, 4o en 5° De rechter kan wettig beslis-

sen dat de verhuurder, die met vertraging een vordering tot ontbinding van
de huur instelt wegens niet-nakoming
door de huurder van zijn verplichtingen, rechtsmisbruik pleegt, wanneer
de verhuurder door zijn Jangdurig stilzitten de toestand verslechtert van de
opeenvolgende overdragers van de
huur, die hoofdelijk jegens hem gehouden blijven; in dat geval kan de rechter de door de huurders-overdragers
aangegane verplichtingen beperken
(2). (Art. 1134, derde lid, B.W.)
(BROUWERIJ MAES N.V. T. NOTAERT, CORNELIS,
SCHEPENS, MAUYX, STEENHAUT, CORDONNIER,
ERNES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7965)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 april 1986 door de
(1) PAUWELS en RAEs, Manuel permanent des
baux a layer et commerciaux, Brussel, Excelsior, nr. 406; LA HAYE en VAN KERCKHOVE, Novelles, Droit civil, bd. VI, II a.d., nr. 1713.
(2) Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31, en
voetnoot W.G., R.C.J.B., 1976, biz. 300, en voetnoot P. van Ommeslaghe); 16 dec. 1982, A.R.
nr. 6720 (A.C., 1982-83, nr. 231); 19 sept. 1983,
A.R. nr. 6694 (ibid., 1983-84, nr. 34; R.C.J.B.,
biz. 282, voetnoot J.L. Fagnart, inz. biz. 298,
nr. 17); 6 april 1984, A.R. nr. 3998
(A.C., 1983-84, nr. 456); 19 nov. 1987, A.R.
nr. 7904, supra, nr. 168.
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Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hager beroep gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1134, 1165, 1216, 1690, 2028,
2029 van het Burgerlijk Wetboek, 11 (inzonderheid 11, I, en 11, III) van afdeling
2bis van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek, « Regels betreffende
de handelshuur in het bijzonder >>, als
gewijzigd bij artikel 1, 3°, van de wet van
29 juni 1955 en, voor zoveel nodig, schending van voormeld artikel 1, 3°, scherrding van het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk afstand strikt moet worden uitgelegd en niet valt af te leiden uit
feiten die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn, van de artikelen 32 tot 47
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat de opeenvolgende
huuroverdrachten door eiseres waren
aangenomen onder het voorbehoud dat
de overdrager met de overnemer hoofdelijk gebonden bleef door alle bepalingen
van de overgedragen huur en dat « nergens werd bedongen dat zowel de overdrager als de vorige overdragers, samen
met de overnemer, hoofdelijk gebonden
waren door alle bepalingen van die overeenkomst >>, beslist dat de verweerders
sub 4 tot 7 - te weten de overdragers
van v66r de laatste overdracht en de
hoofdelijke borg van de oorspronkelijke
huurder - buiten de zaak moeten worden gesteld op grond, enerzijds, dat valgens artikel 11, III, van de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten het
beroep van de verhuurder, die de overdracht heeft aangenomen, beperkt is tot
de allerlaatste overnemer en tot zijn onmiddellijke overdrager met uitzondering
van de vorige overdragers, dat, anderzijds, in de overeenkomsten van overdracht, in afwijking van die regels, niet
wordt bepaald dat alle vroegere overdragers en vorige overnemers samen met de
laatste overnemer hoofdelijk gehouden
waren tot de verplichtingen uit de huur
en dat, tot slot, de laatste huuroverdracht, vermits zij aan de verweerders
sub 4 tot 7 niet werd betekend, zoals
zulks is vereist bij artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek of door hen niet is
aangenomen, niet tegen hen kan worden
opgeworpen,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 11, III,
van de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten in algemene bewoordingen zegt dat « de oorspronkelijke huurder, in geval van overdracht, hoofdelijk
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gehouden blijft tot aile uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen »; daaruit volgt dat de oorspronkelijke huurder, de werkelijke medecontractant van de verhuurder, hoofdelijk
tot de uit de huur voortvloeiende verplichtingen gehouden is voor elk van de
opeenvolgende overnemers en dat, bij
analogie, in geval van opeenvolgende
overdrachten, iedere overnemer-overdrager, nadat zij overeenkomstig artikel 11,
I, van de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten, rechtstreekse
huurders van de verhuurder zijn geworden, jegens de verhuurder hoofdelijk gehouden zijn tot de verplichtingen die
voor elke daaropvolgende overnemer uit
de overgedragen overeenkomst voortvloeit, die beginselen, zowel in geval van
een door de rechter toegestane overdracht als in geval van aanneming van
de overdracht, van kracht zijn voor zover
de verhuurder niet uitdrukkelijk afstand
heeft gedaan van zijn beroep tegen de
oorspronkelijke huurder of andere latere
overdragers; daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door zijn beslissing hierop te
stoelen dat artikel 11, III, van de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten, in geval van aanneming van overdracht, enkel een beroep toekende tegen
de laatste overnemer en zijn onmiddellijke overdrager, met uitsluiting van de
oorspronkelijke huurder en van de eventuele latere overnemers-overdragers, de
in het middel aangewezen wettelijke bepalingen en inzonderheid artikel 11, III,
van de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten schendt;

derde onderdeel, zowel de oorspronkelijke huurder als de opeenvolgende overdragers van een handelshuur, krachtens
artikel 11, III, van de wet betreffende de
handelshuurovereenkomsten, hoofdelijk
gehouden zijn tot de uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen,
zonder dat bovendien, in geval van latere
overdrachten, vereist is dat die overdrachten krachtens artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek tegen hen kunnen
worden opgeworpen; die huuroverdrachten overigens geenszins leiden tot een
overdracht van de uit artikel 11, III, van
de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten voortvloeiende schuldvordering van de verhuurder tegen de oorspronkelijke huurder of de latere overdragers; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door zijn beslissing hierop te
gronden dat de verweerders sub 4 tot 7
die laatste overdracht niet zouden heb-
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ben aangenomen en dat die overdracht
hun niet werd betekend overeenkomstig
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek,
de in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen en inzonderheid artikel 11,
III van de wet betreffende de handelsh uurovereenkomsten schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 11, III,
van de wet betreffende de handelshuurovereenkomsten bepaalt dat bij
overdracht « de oorspronkelijke
huurder hoofdelijk gehouden blijft
tot alle uit de aanvankelijke huur
voortvloeiende verplichtingen »;
Overwegende dat uit die bepaling
volgt dat de oorspronkelijke huurder, in casu de vierde verweerder,
en bijgevolg de zevende verweerder,
zijn hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, hoofdelijk gehouden
zijn tot de verplichtingen van iedere
opeenvolgende overnemer; dat de
overnemers-overdragers, die rechtstreekse huurders zijn geworden
van de verhuurder, in casu eiseres,
eveneens hoofdelijk gehouden zijn
tot de verplichtingen uit de aan de
opeenvolgende overnemers overgedragen huur;
Dat het vonnis, door te beslissen
dat eiseres « niet tenzij van de
(tweede en de derde verweerder, namelijk de laatste overdragers), wettig betaling kan vorderen van de
door de (eerste verweerder, namelijk de laatste huurder) verschuldigde bedragen », voormeld artikel 11,
III, schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de opeenvolgende overdragers van een handelshuur, van wie, alleen in die hoedanigheid, de uitvoering wordt gevorderd van de uit de aanvankelijke
huur voortvloeiende verplichtingen,
zich niet kunnen beroepen op het
niet-vervullen van de bij artikel 1690
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van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven vormen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1134, 1152, 1184, 1226,
1228, 1231, 1382, 1383 en 1741 van het
Burgerlijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel inzake rechtsmisbruik en
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat eiseres sinds 1
augustus 1980 (datum van de laatste betaling door Notaert) niet is opgetreden
en laatstgenoemde in het goed heeft gelaten zonder te reageren en dat zij hem
pa.s op 16 j~ni 1981 heeft gedawaard, beshst dat e1seres, doordat zij aldus heeft
gewacht om ontbinding te vorderen door
haar eigen schuld en toedoen ee~ toestand heeft laten verslechteren waarvan
zij wist dat hij financieel niet te schitterend was en tekort is gekomen zowel
aan haar verplichting om de huurovereenkomst te goeder trouw uit te voeren
als aan haar verplichting om haar scha~
de te beperken; « dat, blijkens de stukken van het dossier van de Brouwerij
Maes, ~otaert, na drie verslagen (lees:
aanmamngen) van de Brouwerij op 28
juli 1980, 2 september 1980 en 23 september 1980, in zijn brief van 1 oktober 1980
beloofd had zijn achterstallige schulden
aan te zuiveren en dat zij, aangezien Notaert zijn verbintenis niet was nagekomen, aan haar deurwaarder op 25 maart
1981 opdracht gaf de verweerders in de
oorspronkelijke staat te dawaarden dat
er meer dar: vier maanden zijn verl;pen
tus?en de met-nakoming van zijn verbintems do~~ Notaert en de dawaarding,
dat dat bJdsverloop te wijten is aan de
Brouwerij Maes », en doordat het bestreden vonnis uit die overwegingen afleidt
dat, aangezi~n ~iseres te laat is opgetreden om ontbmdmg te vorderen, de in de
huur b~dongen forfaitaire ontbindingsvergoedmg van zes op drie maanden
dient te worden gebracht,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer in
de overeenkomst het bedrag van de door
d~ nalatige p~rtij om enigerlei gebeurtems verschuld1gde schadevergoeding forf?:itair is vastgesteld, aan de andere partlJ geen grater of kleiner bedrag mag
worden toegekend (artikel 1134 en 1152
van het Burgerlijk Wetboek); daaruit
volgt dat het bestreden vonnis door de
forfaitaire ontbindingsvergoedlng van
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zes op. drie maanden te brengen, de in
aangewezen bepalingen en
mzonderhe1d de artikelen 1134 en 1152
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
~et m1dde~

derde onderdeel, de verhuurder, zoals
partij in een wederkerig contract,
md1en de huurder zijn verbintenissen
niet nakomt, de keuze heeft om ofwel de
gedwongen uitvoering van de huur te
vorderen ofwel deze wegens wanprestatie te doen ontbinden, in welk geval de
rechter oordeelt of de tekortkoming voldoende ernstig is om die sanctie op te
leggen (artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek); de aldus aan de verhuurder
gelaten keus, alsmede de verplichte beoordeling door de rechter van de ernst
van de tekortkoming, die tot staving van
een vordering tot ontbinding wordt aangevoerd, inhouden dat de verhuurder het
recht heeft de ontbinding in rechte pas
te vorderen als hij het opportuun oordeelt, en bijgevolg, de huurder de gelegenheid te geven om een oplossing te
vinden; op die beginselen slechts een uitzondering is, namelijk in geval van
rechtsmisbruik (algemeen rechtsbeginsel
waarvan sprake is in het middel en de
artikelen 1134, derde lid, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek); daaruit
volgt dat: 1° nu het geen rechtsmisbruik
van eiseres heeft vastgesteld, het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen beslissen dat zij een fout had begaan waardoor de forfaitaire ontbindingsvergoeding kan worden verminderd doordat zij
op 16 juni 1981 tot ontbinding heeft gedawaard na tot de 25e maart 1981, dit is
de dag waarop zij haar demwaarder opdracht had gegeven, te hebben gepoogd
door Notaert zijn verbintenissen te doen
uitvoeren (schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek); 2o dat, zelfs als moet worden
aangenomen, quod non, dat het bestreden vonnis heeft willen beslissen dat eiseres in casu rechtsmisbruik had gepleegd, het vonnis echter zodanig rechtsmisbruik, dat wil zeggen de uitoefening
van een recht op een wijze die de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een normaal
bed~chtzaam en voorzichtig persoon, niet
wettlg heeft kunnen afleiden uit de enkele overweging dat eiseres meer dan vier
maanden zou gewacht hebben om de
ontbinding te vorderen toen zij op korte
termijn van haar huurder had bekomen
dat hij de toestand zou aanzuiveren
~ed~re
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(schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
het in het middel vermelde algemeen
rechtsbeginsel) :

Wat het eerste en derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat het bestreden
vonnis oordeelt dat « al had (eiseres) terecht of ten onrechte gedacht
dat zij met Notaert (de eerste verweerder) geduld diende te hebben,
zij zulks niet mocht doen ten koste
van degenen die moeten betalen, en
dat deze laatsten niet mogen benadeeld worden door het feit dat (eiseres) geruimere tijd niet is opgetreden, zulks zowel met toepassing van
het beginsel van de uitvoering te
goeder trouw, als wegens het beginsel dat iedere partij ertoe moet bijdragen de verbintenissen van zijn
medecontractant niet te verzwaren;
dat immers (eiseres), doordat zij
niet eerder uit de precaire toestand
van Notaert de nodige gevolgtrekkingen heeft afgeleid, door haar eigen schuld een toestand heeft laten
verslechteren waarvan zij wist dat
hij financieel al niet te schitterend
was; dat die langdurige nalatigheid
onvermijdelijk de werkelijke oorzaak is van de grote bedragen die
nog dienden te worden betaald; dat
het niet normaal is dat zij de onvermijdelijke gevolgen van die nalatigheid of stilzitten door de overnemer
heeft willen doen dragen »,
Dat het vonnis eraan toevoegt
« dat terecht is beslist dat : "de verhuurder die te laat een vordering tot
ontbinding van de huur instelt wegens niet-nakoming door de huurder
van zijn verplichtingen ( ... ) rechtsmisbruik pleegt " »;
Dat het vonnis aldus beslist dat
eiseres zich schuldig heeft gemaakt
aan rechtsmisbruik;
Overwegende dat, hoewel artikel
1152 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer bij de overeenkomst is bedongen dat hij die in gebreke blijft deze uit te voeren, als
schadevergoeding een bepaalde som
zal betalen, aan de andere partij
geen grotere noch kleinere som kan
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worden toegekend, op die regel echter een uitzondering bestaat ingeval,
zoals ten deze, is vastgesteld dat de
schuldeiser misbruik heeft gemaakt
van zijn recht, en dat zodanig misbruik wordt gesanctioneerd door het
recht tot zijn normaal gebruik te
verminderen;
Overwegende dat de appelrechters
hebben vastgesteld dat de verplichtingen van de eerste verweerder op
1 april 1980 zijn aangevangen en dat
de betrokkene « enkel de maanden
april, mei en juni 1980 heeft betaald;
dat (eiseres) sinds 1 augustus 1980,
namelijk de datum van zijn laatste
betaling, niet is opgetreden en hem
in het goed heeft gelaten zonder te
reageren; dat zij (hem) pas op 16 juni 1981 heeft gedagvaard »;
Overwegende dat de appelrechters, door die vaststellingen, impliciet maar zeker hebben geoordeeld
dat eiseres haar recht heeft uitgeoefend op een wijze die kennelijk de
grenzen te buiten gaat waarbinnen
een bedachtzaam en voorzichtig persoon zich normaal gedraagt; dat, ten
deze, de rechtbank dus terecht heeft
geoordeeld dat de houding van eiseres rechtsmisbruik oplevert;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Om die redenen, zonder dat client
te worden geantwoord op de andere
onderdelen van het eerste middel,
die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de partijen
Mauyt, Steenhaut, Cordonnier en
Ernes buiten de zaak stelt, eiseres
veroordeelt tot de kosten aan hun
zijde gevallen en eiseres veroordeelt
om 33.000 frank aan de zevende verweerder terug te betalen; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in de kosten aan de
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zijde van de partijen Notaert en
Cornelis-Schepens gevallen; houdt
de overige 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.
18 februari 1988 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten :
mrs. Simont en Kirkpatrick.

2" Het gebrek aan voorzichtigheid of

voorzorg in de zin van art. 418 en volgende Sw. stemt overeen met de nalatigheid of onvoorzichtigheid in de zin
van art. 1383 B. W., weshalve in rechte
tegenstrijdig is het vonnis dat de aanwezigheid van een burgerlijke !out
aanneemt en tegelijk het misdrijf niet
aanwezig acht (2).
(BLONDEEL T. DOPAL P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5414)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Nr. 376
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1" RECHTERLIJK GEWIJSDE -

STRAFZAKEN - BESLISSING VAN DE STRAFRECHTER DOOR TEGENSTRIJDIGHEID AANGETAST
- GEZAG VAN HET GEWIJSDE OP DE STRAFVORDERING T.O.V. DE BURGERLIJKE RECHTER.

2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD

BUITEN

- FOUT IN
'T ALGEMEEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN VRIJSPRAAK - AANNEMING VAN EEN BURGERLIJKE FOUT TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE - TEGENSTRIJDIGHEID.

1" De burgerlijke rechter is niet gebon-

den door de beslissing van de strafrechter die door tegenstrijdigheid is
aangetast (1).
(1) Cass., 18 sept. 1970 (A.C., 1971, 51); 8
maart 1973 (A.C., 1973, 666); 21 okt. 1976
(A.C., 1977, 225).
Raadpl. : Cass., 12 dec. 1968 (A.C., 1969, 373);
3 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1053); 1 okt. 1982,
A.R. nr. 3530 (A.C., 1982-83, nr. 80); 3 nov. 1986,
A.R. nr. 7494 (A.C., 1986-87, nr. 138); 13 nov.
1986, A.R. nr. 7550 (A.C., 1986-87, nr. 159); 15
januari 1987, A.R. nr. 7624 (A.C., 1986-87,
nr. 285)
Zie : P.E. TRoussE, " Autorite des decisions
d'acquittement dans les poursuites du chef
d'accident de Ia circulation sur le jugement de
!'action en reparation exercee ulterieurement

Over het middel: schending van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1978 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering en van
het door die wetsbepalingen bevestigde
algemeen rechtsbeginsel van het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde op de
burgerlijke rechtsvordering, en, voor zodevant le juge civil ''• noot sub. Gent, 9 maart
1965, in R.C.J.B., 1967, 154 (159, nr. 32); P.
ARNOU, << Het gezag van gewijsde van de vrijspraak of buitenvervolgingstelling voor de bu:rgerlijke rechter "• in Strafprocesrecht voor
rechtspractici (Acco; Leuven, 1986), nr. 18
(blz. 171) en 42 (blz. 183); R.P.D.B., Complement VI, v" Chose jugee, nr. 185 e.v.; P. BosSARD, << L'autorite de Ia chose jugee au criminel sur le proces civil ulterieur "• R.D.P., 1986,
blz. 30, en voetnoot 193.
(2) Cass., 12 dec. 1968 (A.C., 1969, 373); 3 mei
1979 (A.C., 1978-79, 1053). Raadpl. Cass., 21 okt.
1976 (A.C., 1977, 225).
Zie : R.P.D.B., Complement, t. VI, V" Chose
jugee, nr. 185 e.v.; P. ARNOU, << Het gezag van
gewijsde van de vrijspraak of buitenvervolgingstelling voor de burgerlijke rechter "• in
Strafprocesrecht voor rechtspractici, (AccoLeuven 1986), nrs. 18, 42, blz. 171 en 183.
Over de gelijkstelling van burgerlijke en
strafrechtelijke fout zie : ILO. DALCQ, << Faute
civile - faute penale "• in Annales de droit de
Louvain, 1983/1-2, blz. 73 e.v.; R.O. DALCQ,
Traite de Ja I'esponsabilite civile, t. I, Les causes de responsabilite, nr. 12bis; A. Kohl, << L'action civile en dommages-interets resultant
d'une infraction "• noot sub Cass., 7 sept. 1972,
R.C.J.B., 1975, 372, (380, nr. 7); P.H. DELVAUX,
« La prescription de !'action civile resultant
d'une infraction involontaire. Pour un retour a
Ia dualite des fautes penales et civiles "•
R.G.A.R. (1977), 9707.
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veel nodig, van de artikelen 418 van het
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het hof van beroep, om eisers
tegenvordering ongegrond en de hoofdvordering van verweerster gegrond te
kunnen verklaren, oordeelt: << (de) aangestelde (van verweerster) Opsomer had
zich wegens dit verkeersongeval te verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, beticht van het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. Bij vonnis van 12 maart 1979
werd hij van die betichting vrijgesproken. (Eiser) betwist dat het vonnis
kracht (lees : gezag) van gewijsde heeft
omdat de motivering tegenstrijdig is met
de beschikking van vrijspraak. Die motivering luidt als volgt : aangezien de
rechtbank van oor·deel is dat ter zake
veeleer een burgerlijke fout werd bedreven dan een strafrechterlijke. Het strafrechterlijk gewijsde is voor de burgerlijke rechter bindend in dit geschil van
privaatrechtelijke aard dat verband
houdt met een feit waarover de strafrechter uitspraak heeft gedaan. Het gezag van het strafrechterlijk gewijsde is
voor de burgerlijke rechter slechts bindend met betrekking tot wat de strafrechter, uitspraak doende over de strafvordering, noodzakelijk heeft beslist.
Wat hij in het voormeld vonnis van vrijspraak over de strafvordering noodzakelijk heeft beslist is dit: dat de constitutieve elementen van het strafbaar feit
niet bestaan en dat de schuld van Opsomer niet bewezen is. Het hierboven geciteerd motief is niet noodzakelijk om het
dispositief van de uitspraak te ondersteunen en heeft dus geen bindende
kracht voor de burgerlijke rechter. Het
vonnis van vrijspraak van de correctionele rechtbank houdt in dat Opsomer, de
bestuurder van het voertuig van (verweerster), niet de minste schuld draagt
in het ongeval »,
terwijl de rechter bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, aangaande het gezag erga omnes van het
rechterlijk gewijsde op de strafvordering, de redenen waarop het vonnis
steunt (zowel) als het beschikkend gedeelte ervan in aanmerking dient te nemen, en deze onder meer niet gebonden
is door de strafrechtelijke beslissing wegens het ontbreken van zekerheid omtrent het rechterlijk gewijsde omtrent
het bestaan van een fout bij de beklaagde, wanneer die beslissing door tegenstrijdigheid tussen de redenen en het beschikkend gedeelte ervan is aangetast;
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het tegenstrijdig is enerzijds de beklaagde vrij te spreken van de telastlegging
van het onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg in de zin van
artikel 418 van het Strafwetboek, en anderzijds, tot staving van deze beslissing,
te oordelen dat « veeleer een burgerlijke
fout werd bedreven dan een strafrechtelijke >>, zodat het hof van beroep, door
niettemin te oordelen dat het gebonden
is door de strafrechtelijke vrijspraak van
Opsomer, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de in het
middel aangeduide wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat het vonnis van
16 februari 1979, op de strafvordering ingesteld tegen D. Opsomer ter

zake van het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen,
door gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg, de beklaagde vrijspreekt
op grond van de enkele overweging
dat « de rechtbank van oordeel is
dat ter zake veeleer een burgerlijke
fout werd bedreven dan een strafrechtelijke »; dat het bedoelde vonnis niet de overweging bevat « dat
de constitutieve elementen van het
strafbaar feit niet bestaan en dat de
schuld van Opsomer niet bewezen
is >>;
Overwegende dat het gezag van
gewij sde van een beslissing op de
strafvordering zich uitstrekt tot hetgeen de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist, met name in
de redenen betreffende het bestaan
van de bestanddelen van het strafbaar feit; dat bij tegenstrijdigheid
tussen de beslissing en de redenen
die de beslissing moeten dragen,
niet met zekerheid kan worden gezegd wat de strafrechter heeft beslist;
Overwegende dat het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg in de zin
van artikel 418 en volgende van het
Strafwetboek overeenstemt met de
nalatigheid of onvoorzichtigheid in
de zin van artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek; dat het voormelde
vonnis in rechte tegenstrijdig is in
zoverre het de aanwezigheid van
een « burgerlijke fout >> aanneemt
en tegelijk het misdrijf niet aanwe-
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zig acht; dat zodanig vonnis geen gezag van gewijsde heeft voor de burgerlijke rechter;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vordering tot
bindendverklaring niet ontvankelijk
is, nu eiseres niet opkomt tegen het
arrest in zoverre dat het hager beroep van eiseres tegen de « Hulpkas
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering » en het incidenteel beroep van
deze partij niet toelaatbaar verklaart, en nu eiseres voor het hof
van beroep de bindendverklaring
niet heeft gevorderd;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hager beroep tegen en van
de Hulpkas niet toelaatbaar verklaart; verwerpt de vordering tot
bindendverklaring; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiseres in de kosten van de oproeping tot bindendverklaring; houdt de
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
19 februari 1988 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelljkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

2° INTEREST -

COMPENSATOIRE INTEREST - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VERGOEDING TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE HERZIENINGSPROCEDURE VAN
DE ONTEIGENINGSWET.

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NUTTE - VERGOEDING - HERZIENINGSPROCEDURE - DEFINITIEVE VERGOEDING VOORLOPIGE VERGOEDING DIE DE DEFINITIEVE VERGOEDING TE BOVEN GAAT - TERUGGAVE VAN HET SURPLUS EN BETALING VAN
DE INTEREST DAAROP.
1" en 2" De vergoeding die aan de onteigende gerechtelijk wordt toegekend
omvat de vergoedende interesten op de
toegekende bedragen vanal de overdracht van de eigendom tot de dag van
de uitspraak van de beslissing waarbij
het bedrag van de onteigeningsvergoeding onherroepelijk wordt vastgesteld
(Art. 16 Onteigeningswet 26 juli 1962.)
(1)

3" Wanneer, na afloop van de bij art. 16

Onteigeningswet 26 juli 1962 bepaalde
herzieningsprocedure, vaststaat dat de
voorlopige vergoeding de definitieve
vergoeding te boven gaat, veroordeelt
de rechter de onteigende tot teruggave
van hetgeen hij te vee] heeft ontvangen en tot betaling van interesten op
dat surplus (2).
(VERANNEMAN DE WATERVLIET E.A. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEK)
ARREST

(A.R. nr. 5618)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1985 door
(1) Cass., 12 jan. 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 243).
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1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - VERGOEDING - INTEREST OP
DE PROVISIONELE EN VOORLOPIGE VERGOEDINGEN - COMPENSATOIRE INTEREST.

A.R.

nr.

6966

Raadpl. : Cass., 3 maart 1983, A.R. nr. 6725
(A.C., 1982-83, nr. 366).
Zie : BELVA, « Expropriation pour cause
d'utilite publique "• in Novelles, Droit administratif », t. VII, nrs. 760, 763 e.v.; TH MINNE-DORSIMONT en A. GREGOIRE, Traite juridique et pi·a-

tique de ]'expropriation pour cause d'utilite
publique (Ed. Res et Jura Immobilia, Bruxelles), biz. 125, 134, 238, 239.
(2) G. SuETENS-BOURGEOIS, «
gen >>, R. W., 1987-88, 65 (71, 72);
« L'expropriation, Chronique de
ce », J.T., 1979, 97 (123, nrs. 145

OnteigeninJ.P. COPPEE,
jurisprudentot 149).
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het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 11 van de Grondwet, 15
en 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden inzake onteigening ten
algemenen nutte, ingevoerd bij artikel 5
van de wet van 26 juli 1962 betreffende
de onteigeningen ten algemenen nutte
en de concessie voor de bouw van de autosnelwegen,
doordat het arrest de vordering van de
eisers verwerpt, welke ertoe strekte de
interesten te bekomen op het verschil
tussen de som van 2.677.000 frank, zijnde
het bedrag van de door de heer vrederechter toegekende provisionele vergoeding, en de definitieve aan eisers toegekende vergoeding, zulks vanaf 26 december 1974, zijnde de datum van de consignatie van gezegde provisionele vergoeding en van de inbezitneming, tot op de
dag van de daadwerkelijke consignatie
of betaling van het definitieve bedrag en zijn beslissing laat steunen op de beschouwing, dat gezegde interesten niet
verschuldigd waren, gezien het kwestieus verschil binnen de door voormeld
artikel 15 van voormelde wet van 26 juli
1962 op de onteigeningen bij hoogdringendheid voorziene termijn geconsigneerd was geweest,
terwijl nu, overeenkomstig de bepaling
van artikel 11 van de Grondwet luidens
dewelke de onteigende een juiste en
voorafgaande vergoeding dient te ontvangen, de vergoeding, welke de rechter
toekent tijdens de procedure tot herziening bedoeld in artikel 16 van de hager
ingeroepen wet van 26 juli 1962 op de
onteigeningen bij hoogdringendheid, de
geheelheid van de schade client te dekken welke uit de onteigening voortspruit,
en derhalve de vergoedende interesten
client te bevatten vanaf de datum van de
inbezitneming tot op de datum van de
consignatie, van de beta!ing of van de
rechterlijke beslissing, en zulks op het
geheel van de definitieve aan de onteigende toegekende vergoeding; en, nu artikel 15 van voormelde wet van 26 juli
1962 als voorwerp heeft de termijn te bepalen waarin de voorlopige vergoeding
geconsigneerd client te worden indien de
onteigenaar wil vermijden dat de onteigende de bezetting van het onteigende
goed zou kunnen schorsen, doch geenszins als voorwerp heeft de onteigende
van de hoger bedoelde interesten te be-
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roven ingeval de voorlopige vergoeding
binnen de bepaalde termijn wordt geconsigneerd - hieruit volgt dat het arrest,
door te beschouwen en te beslissen zoals
hoger gezegd, de in het middel ingeroepen wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat het arrest,
rechtdoende op de door beide partijen ingestelde vordering tot herziening van de voorlopige onteigeningsvergoeding, constateert dat de verweerders, onteigenaars, achtereenvolgens in de Deposito- en Consignatiekas hebben gestort : - op 26
december 1974, 2.677.100 frank, zijnde het bedrag van de provisionele
vergoeding bepaald bij het vonnis
van de vrederechter van 16 oktober
1974; - op 26 oktober 1978, 2.550.986
frank, zijnde het gedeelte van de
voorlopige vergoeding bepaald bij
het vonnis van de vrederechter van
6 september 1978, dat het bedrag
van de provisionele vergoeding te
hoven gaat; dat de totale starting
5.228.086 bedraagt;
Overwegende dat het arrest, na
het bedrag van de definitieve onteigeningsvergoeding (grondinnemingen, minderwaarde en wederbelegging) te hebben bepaald op 4.560.502
frank, de eisers veroordeelt tot terugbetaling aan de verweerders van
667.584 frank in hoofdsom;
Overwegende dat het arrest voorts
oordeelt dat, nu het verschil tussen
de provisionele en de voorlopige vergoeding binnen de door artikel 15
van de wet van 26 juli 1982 bepaalde
termijn werd geconsigneerd, de verweerders aan de eisers op het bedrag van 1.883.402 (4.560.502
2.677.100) frank geen interesten verschuldigd zijn te rekenen van 26 december 1974, dag waarop zij volgens
de vaststelling in het beroepen vonnis bezit hebben genomen van de
onteigende goederen;
Overwegende dat de vergoedingen, die de rechter aan de onteigende toekent in het kader van de bij
artikel 16 van de wet van 26 juli
1962 ingestelde herzieningsprocedure, worden geacht de volledige schade ten gevolge van het bezitsverlies
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te dekken, en derhalve vergoedende
interesten dienen te omvatten vanaf
de overdracht van de eigendom van
de onteigende aan de onteigenaar
tot de dag van de uitspraak van de
beslissing waarbij de toegekende bedragen onherroepelijk worden vastgesteld;
Dat de appelrechters mitsdien op
grond van de enkele vaststelling dat
de bij artikel 15 van de wet van 26
juli 1962 bepaalde termijn in acht
werd genomen, niet wettig hebben
kunnen beslissen dat de verweerders aan de eisers geen interesten,
te rekenen van de inbezitneming,
verschuldigd zijn op het gedeelte
van de onteigeningsvergoeding dat
het bedrag van de provisionele vergoeding te boven gaat;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 9, 15 en 16 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, ingevoerd bij artikel 5 van de wet van 26
juli 1962 betreffende de onteigeningen
ten algemenen nutte en de concessies
voor de bouw van de autosnelwegen,
doordat het arrest, na de eisers te hebben veroordeeld tot het terugbetalen van
een hoofdsom van 667.584 frank, zijnde
het verschil tussen de som van 5.228.086
frank, bedrag van de door de vrederechter toegekende en door eerste verweerder geconsigneerde voorlopige vergoeding, en de som van 4.560.502 frank,
bedrag van de door het arrest toegekende definitieve vergoeding, met bevestiging van het beroepen vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk
van 16 oktober 1980, de eisers veroordeelt tot het betalen van de interesten op
dit bedrag ter consignatiekas gewonnen
tot de afhaling en tot de wettelijke interesten tot aan de terugbetaling,
terwijl, nu enerzijds de artikelen 9 en
15 van de wet van 26 juli 1962 op de onteigeningen bij hoogdringendheid aan de
onteigenaar de verbintenis opleggen de
provisionele en voorlopige vergoedingen
te consigneren en aan de onteigende het
recht toekennen die geconsigneerde vergoedingen dadelijk af te halen, zodat
zulks geen onverschuldigde betaling of
ongerechtvaardigde inontvangstname uitmaakt, en nu anderzijds de onteigende
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pas na de afloop van de door artikel 16
van voormelde wet ingestelde procedure
tot herziening eventueel weet dat hij en
hoeveel hij te veel heeft ontvangen, zodat dan pas in zijn hoofde de verbintenis
ontstaat gezegd teveel terug te betalen,
hieruit volgt dat de onteigende op gezegd
verschil slechts gerechtelijke interesten
verschuldigd is vanaf de datum van de
rechterlijke beslissing waardoor het bedrag van de definitieve vergoeding is
vastgesteld tot op de dag van de terugbetaling, zodat het arrest, door te beslissen
zoals hoger gezegd, de hier ingeroepen
wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat de rechter, bij
wie overeenkomstig artikel 16 van
de wet van 26 juli 1962 een verdering tot herziening van de voorlopige vergoedingen is aangebracht, de
billijke vergoeding die krachtens artikel 11 van de Grondwet aan de eigenaar van een ten algemenen nutte
onteigend goed verschuldigd is, definitief moet bepalen; dat die rechter,
wanneer hij vaststelt dat het bedrag
van de door de vrederechter toegekende voorlopige vergoeding het bedrag van de definitieve vergoeding
te boven gaat, de onteigende moet
veroordelen tot terugbetaling van
hetgeen hij te veel ontvangen heeft;
G.at geen wettelijke bepaling de
rechter verbiedt de onteigende te
veroordelen tot betaling van de interesten die hij tot de afhaling op het
verschil tussen het bedrag van de
voorlopige vergoeding en dat van de
definitieve vergoeding op de Deposito- en Coilsignatiekas heeft gewonnen, alsmede van de interesten die
hij op dit verschil vanaf de afhaling
tot aan de terugbetaling ervan vermocht te winnen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de interesten die
de eisers van de verweerders vorderen op 1.883.402 frank, zijnde het gedeelte van de definitieve vergoeding
dat het bedrag van de provisionele
vergoeding te hoven gaat; beve2lt
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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.
19 februari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Bayart en De Bruyn.

trekking heeft op de dienst op een welbepaald schip, niet op verschillende schepen. Dit blijkt duidelijk uit de opzet van
de wet.
Artikel 15 vereist dat de zeeman zich
ertoe verbindt « aan boord van een schip
te dienen tijdens de zeetocht van dit
schip ». Volgens artikel 26 moet de arbeidsovereenkomst wegens
scheepsdienst o.m. de naam van zijn bemanning
vermelden· en luidens artikel 28 krijgt
zij « kracht van wet door het afsluiten
van de monsterrol ». De monsterrol is de
staat van de schepelingen die gezamenlijk de bemanning van een zeeschip zul··
. len vormen (2). Om dienst te doen op
een schip is inschrijving op de monsterrol van dat schip vereist (artt. 1, 2°, en
13).
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ARBEIDSOVEREENKOMS'T -

ARBEIDSOVEREENKO!\IIST WEGENS SCHEEPSDIENST BEG RIP.

De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst betreft dienst aan board van
een bepaald schip, zelfs wanneer de
overeenkomst voor onbepaalde tijd is
aangegaan (1). (Art. 15 wet 5 juni
1928.)
(MATTON T. NEDLLOYD BULK (BELGIE) N.V.)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
1. De voorziening komt op tegen het
oordeel van het arbeidshof dat een arbeidsovereenkomst
wegens
scheepsdienst niet noodzakelijk voor dienst op
een bepaald schip en voor een bepaalde
reis wordt aangegaan, maar dat ook
« een overeenkomst voor onbepaalde
duur, waarin telkens wordt bepaald op
welk schip en voor welke zeetocht zal gevaren worden » onder de wet van 5 juni
1928 valt.
2. Terecht stelt eiser dat een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst be(1) Zie conclus1e 0 M

Dat de arbeidsovereenkomst wegens
scheepsdienst voor dienst op een bepaald
schip wordt aangegaan, bli~kt ook uit ~e
uitzonderingsbepalingen die de beslmtwet van 25 maart 1944 in de artikelen 26
en 28 heeft ingevoegd : « zolang de oorlogstijd duurt » kan de overeenkomst
<< globaal » worden aangegaan << voor al
de schepen die door de minister van Verkeerswezen voor een bepaalde dienst
aangewezen zijn, zonder dat het nodig
weze de naam van deze schepen, noch
de getalsterkte van hun bemanningen
aan te duiden »; en de schepelingen kunnen ambtshalve op de monsterrol van al
die schepen worden ingeschreven. Het
verslag aan de Koning verantwoordt deze aanvulling precies op grand dat de arbeidsovereenkomst die de naam van het
schip of de getalsterkte _van de b~man
ning niet bevat << of die verscheidene
schepen betreft ''• niet met de wet overeenkomt en dat de wetswijziging de
overplaatsing van het ene naar het andere schip mogelijk maakt zonder dat het
nodig is een nieuwe overeenkomst te
sluiten (3). De uitzonderingsr~geling in
oorlogstijd bevestigt de regel m vredestijd.
3. Betreft de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst noodzakelijk de
dienst op een schip tijdens de zeetocht,
dan is het wel mogelijk dat zij voor meer
dan een reis wordt aangegaan.
Krachtens artikel 26 moet de overeenkomst melding maken van « de duur (...)
(2) Sociaalrechtelijk Woordenboek, V' monsterrol.
(3) Belgisch
biz. 224

Staatsblad,

20

mei

1944,
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van de verbintenis of de reis of reizen
waarvoor zij is aangegaan >>. Artikel 27
luidt: « De zeeman kan zijn diensten
slechts voor een gegeven tijd of voor een
of meer bepaalde reizen verhuren. >>. En
volgens artikel 90 eindigt « de voor een
of meer reizen gesloten dienstovereenkomst (...) bij de aankomst van het schip
in de bij de overeenkomst bepaalde haven >>.
Wel bepaalt artikel 28 dat de wederzijdse verplichtingen van de parti.jen
ophouden « door het vervallen van de
termijn of het einde van de reis >>. Maar
dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst zelf eindigt. Dat partijen geen verplichtingen meer hebben, komt neer op
een schorsing van de overeenkomst, niet
op een beeindiging. Volgen de reizen
waarvoor de overeenkomst is aangegaan,
mekaar zonder onderbreking op, dan
heeft de schorsing zelfs geen gevolg.
4. De duur van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst komt ook
niet noodzakelijk overeen met de duur
van de reis of de reizen. Artikel 26
maakt melding van de verschillende desbetreffende mogelijkheden.
De verbintenis kan worden aangegaan
voor een reis, maar dan kan zij ook eindigen in een tussenhaven.
De overeenkomst kan worden gesloten
voor een bepaalde tijd, in welk geval zij
uiteraard eindigt bij het verstrijken van
de overeengekomen termijn. Doch artikel 91 voegt eraan toe : « Komt deze termijn tijdens de reis te vervallen, dan
neemt de verbintenis van de zeeman
slechts een einde bij de aankomst van
het schip in de eerste haven welke hij
aandoet. >>
Ten slotte voorziet artikel 26, vierde
lid, ook in de mogelijkheid dat de arbeidsovereenkomst
wegens
scheepsdienst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan; alsdan kan zij door iedere partij
worden opgezegd, maar de beeindiging
moet dan, volgens artikel 92, wel gebeuren in een « ladings- of lossingshaven >>.
5. Een overeenkomst voor onbepaalde
tijd houdt niet in dat wordt afgeweken
van het bepaalde in artikel 15 volgens
hetwelk de arbeidsovereenkomst wegens
scheepsdienst een verbintenis betreft tot
dienst op een bepaald schip tijdens de
zeetocht. Het betekent aileen dat de
overeenkomst tijdens de reis of een van
de reizen in een haven of bij het beeindigen van de reis kan worden opgezegd.
Hierbij kan dan wel de vraag worden
gesteld welke de rechtsbetrekking tussen

801

partijen is, wanneer de overeenkomst
niet tijdens of op het einde van de reis is
opgezegd.
Deze vraag rijst uiteraard aileen, wanneer er tussen twee reizen in een periode ligt gedurende welke niet wordt gevaren, maar bijvoorbeeld aan wal wordt
gewerkt of op een schip dat in de haven
gemeerd blijft. Tijdens die onderbreking
is er, volgens de definitie van artikel
15, geen arbeidsovereenkomst wegens
scheepsdienst. Maar toch is de arbeidsovereenkomst niet beiHndigd, want zij is
aangegaan voor onbepaalde tijd. Men
kan dus ook niet stellen dat er achtereenvolgens verschillende overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten, afwisselend wegens scheepsdienst en andere.
6. Ik meen dat in de besproken hypothese moet worden aangenomen, niet ds.t
er verschillende arbeidsovereenkomsten
mekaar opvolgen, maar dat de ene door
partijen gesloten arbeidsovereenkomst
achtereenvolgens onder verschillende regelingen valt: tijdens elke zeetocht onder de wet van 5 juni 1928, tijdens de onderbreking tussen tvvee reizen onder de
algemene
Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1973.
Deze opvatting vindt steun in artikel
16 van de wet van 5 juni 1928, volgens
welke een arbeidsovereenkomst die niet
beantwoordt aan de in artikel 15 bepaalde voorwaarden, geregeld blijft door de
gewone
arbeidsovereenkomstenwetten.
De memorie van toelichting merkt daarbij op : « Een overeenkomst wegens
dienstverhuring, tussen een reder en een
zeeman gesloten, kan (...) op een gegeven ogenblik een der kenmerken van het
contract wegens scheepsdienst verliezen
en tot een gewone arbeidsovereenkomst
omgezet worden. In deze veronderstelling vervalt de reden tot naleving van de
regelen, die de overeenkomsten in zake
scheepsdienst beheersen en wordt het
gemeen recht opnieuw van toepassing
(... ). Deze overgang, zonder onderbreking
van
de
huurovereenkomst wegens
scheepsdienst naar een overeenkomst
omtrent arbeid van land, komt slechts
bij uitzondering voor; het was niettemin
nodig de mogelijkheid ervan in de wet te
voorzien. >> (4)
Artikel 16 is in de wet kennelijk niet
ingevoegd voor het geval dat na het
beeindigen van de arbeidsovereenkomst
(4) Senaat, 1925-1926, Gedr St., nr 236, biz.
905
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wegens scheepsdienst een nieuwe, andere arbeidsovereenkomst wordt gesloten
- voor werklieden of voor bedienden.
Voor die hypothese was geen uitdrukkelijke wetsbepaling nodig. Artikei 16 heeft
maar zin om de wei zeer ongewone toestand te regelen dat een doorlopende arbeidsovereenkomst onder verschillende
wetgevingen valt, naar gelang van de arbeid die wordt verricht en de omstandigheden waarin de overeenkomst wordt
uitgevoerd. Aileen de dienst op een schip
tijdens de zeetocht vereist een bijzondere regeling. Daarbuiten geldt de gemeenrechtelijke
Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978.
7. Welk is nu de rechtstoestand, wanneer tussen partijen wordt overeengekomen dat de zeeman zal dienst doen op
schepen die de reder zai aanwijzen?
In zijn geheel genomen kan dit geen
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst zijn, omdat deze volgens artikel
15 de dienst op een bepaald schip betr·eft. Er moet dus worden aangenomen
dat er ten minste zoveel arbeidsovereenkomsten wegens scheepsdienst zijn als
er dienst op verschillende schepen wordt
gedaan. Maar voor elk schip zal het in
beginsel dan toch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn, aangezien bij hypothese geen duur is bepaald
en evenmin is overeengekomen voor weike reis of reizen de zeeman dienst zal
do en.
Wanneer dan de reizen worden onderbroken door dienst aan de wal of op een
schip dat aan de kade gemeerd blijft,
komt men tot de hiervoor besproken hypothese : elke overeenkomst voor dienst
op een schip is een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd die onder de wet
van 5 juni 1928 valt tijdens de zeereizen
en daarbuiten geregeld wordt door de
wet van 3 juli 1978.
Uitgesloten is in elk geval dat twee
verschillende regelingen - de wet van 5
juni 1928 en die van 3 juli 1978 - gelijktijdig toepasselijk zijn.
8. Is er maar een arbeidsovereenkomst, dan kan zij uiteraard maar eenmaal eindigen en dit met toepassing van
de op het ogenblik van de beeindiging
toepasselijke regeling. Wordt zij tijdens
of na de zeereis beeindigd overeenkomstig de wet van 5 juni 1928, dan kan zij
daarna niet voortbestaan en eindigen
met toepassing van de wet van 3 juli
1978. Is zij eenmaal beeindigd, dan is latere tewerkstelling aileen mogelijk ter
uitvoering van een nieuwe overeenkomst.
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9. In onderhavige zaak is het niet meteen duidelijk welke overeenkomst partijen precies hebben aangegaan.
Volgens het arrest heeft eiser tijdens
zijn gause tewerkstelling aileen dienst
op zee gedaan. Dat sluit reeds uit dat in
de loop van de tewerkstelling perioden
zijn gevallen gedurende welke de wet
van 3 juli 1978 toepassing heeft gevonden. Het moet dus gaan om een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst of
om een opeenvolging van zodanige arbeidsovereenkomsten.
Wei is het mogelijk dat de initieei gesloten overeenkomst geen arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst was,
omdat eiser in dienst werd genomen om
dienst te doen op niet nader aangewezen
schepen. Maar indien hij steeds op zee
heeft gevaren, heeft dat geen belang,
omdat dan tijdens de gause diensttijd de
wet van 5 juni 1928 toepasselijke was.
10. Hoe dit ook zij, het arrest stelt vast
dat eiser van 9 december 1977 tot 6 februari 1978 op de « Maaskant , heeft gevaren; gedurende die vaart viel zijn arbeidsovereenkomst in elk geval onder de
wet van 5 juni 1928. Het arrest stelt
voorts vast dat eiser op 6 februari 1978
in Panama wegens ziekte van boord is
gegaan. Luidens artikel 89, 5", van deze
wet eindigt de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst « door het ontschepen van de zeeman wegens ziekte of verwonding ''· Eisers arbeidsovereenkomst
is dus met toepassing van deze bepaling
op 6 februari 1978 beeindigd. En daarna
heeft eiser, volgens het arrest, « geen andere dienst meer verricht »,
De beslissing van het arbeidshof dat
eiser op 6 februari 1978 door een arbeidsovereenkomst
wegens
scheepsdienst gebonden was en dat aan deze
overeenkomst op die dag een einde is gekomen, met toepassing van artikel 89, 5°,
van de wet van 5 juni 1928, is door de
voormelde vaststellingen naar recht verantwoord.
Zonder belang is dan wat aan de
dienstbetrekking van 9 december 1977
tot 6 februari 1978 is voorafgegaan en
meer bepaald of tussen partijen oorspronkelijk was overeengekomen dat eiser dienst zou doen op verschillende
schepen van verweerster. Ongeacht of eiser door meer dan een arbeidsovereenkomst met verweerster verbonden is geweest, en zelfs indien op deze arbeidsovereenkomst ook de wet van 3 juli 1978
gedurende een bepaalde periode toepassing zou hebben gevonden, de laatste arbeidsovereenkomst viel op het ogenblik
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van haar beeindiging in elk geval onder
de wet van 5 juni 1928 en niet onder die
van 3 juli 1978.
Daarom kan de door eiser aangeklaagde onwettigheid in de redengeving van
het arrest de wettigheid van de bestreden beslissing niet belnvloeden en is het
middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Conclusie : verwerping.

februari 1978 en laatstgenoemde dientengevolge geen recht heeft op enige vergoeding op grond van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en de
toepa.ssing van deze laatste wetgeving,
dat e1ser op grond van artikel 16 van de
wet van 5 juni 1928 aangevoerd had, verwerpt door te oordelen dat voornoemd
artikel 16 de overgang van het eigen
stelsel van zeelieden naar het stelsel van
het landrecht, vervat in de wet van 3 juli
1978, als een uitzonderlijke situatie aan
bepaalde voorwaarden verbindt, waaraan
door eiser niet werd voldaan,

ARREST

terwijl, luidens artikel 15 van de wet
van 5 juni 1928, de bepalingen van deze
wet slechts van toepassing zijn op de
overeenkomsten gesloten tussen zeeman
en reder, waarbij eerstgenoemde zich ertoe verbindt te dienen op een welbepaald
schip tijdens de zeetocht van dat schip
en artikel 16 bepaalt dat de arbeidsover:
eenkomsten, gesloten tussen de reder en
een zeeman, welke niet beantwoorden
aan de voorwaarden van artikel 15, geregeld blijven door het gemene recht inzake arbeidsovereenkomsten; de bepaling
van artikel 16 niet beperkt is tot de uitzonderlijke situatie waarin er een overgang van het eigen stelsel van zeelieden,
voortvloeiende uit artikel 15, naar het
stelsel van landrecht geschiedt ten gevolge van bepaalde wijzigingen tijdens een
a:beidsovereenkomst wegens scheepsdlenst, maar eveneens op arbeidsovereenkomsten tussen een reder en een zeeman vanaf zijn oorsprong toepasselijk
kan zijn indien een van de door artikel
15 opgesomde voorwaarden niet vervuld
is; het arrest door, na bij de motieven
weergegeven in het middel te hebben
aangenomen dat eiser voor verweerster
verscheidene zeetochten op verschillende
schepen heeft ondernemingen, niettemin
te beslissen dat de overeenkomst tussen
partijen beantwoordt aan de voorwaarden bepaald bij artikel 15 van de wet
van 5 juni 1928 en dat de overeenkomst
dientengevolge onder toepassing van de
bepalingen van deze wet valt, in het bijzonder onder de toepassing van artikel
89, 5', met uitsluiting van artikel 16 en
de daarin bedoelde Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, voormelde artikelen 15 en 16 en 89, 5', schendt:

(A.R. nr. 6011)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1987 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 15, 16 en 89, 5', van de wet van 5
juni 1928 houdende regeling van de
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser « op 10 augustus 1976,
(...) als eerste stuurman, dienst nam bij
(verweerster) op haar schip " Maaskade"
tot 4 februari 1977, en vanaf 11 maart
1977 tot 11 september 1977 op dit schip
heeft gevaren als voorlopig benoemd kapitein; dat hij ten slotte vanaf 9 december 1977 tot 6 februari 1978 als eerste officier, onder gezagvoerder kapitein Votquenne, op de " Maaskant " heeft gevaren en op 6 februari 1978 in Panama van
boord is gegaan wegens ziekte, die een
arbeidsongeschiktheid met zich bracht
vanaf 10 februari 1978 tot 1 oktober
1978 », en na de arbeidsrelatie tussen
partijen te hebben bestempeld als zijnde
var: doorlopende. aard, beslist dat, « nu
artlkel 15 geenszms als vereiste stelt dat
het moet gaan om een overeenkomst
voor een bepaald schip en voor een bepaalde reis, zodat een overeenkomst van
onbepaalde duur, waarbij telkens wordt
bepaald op welk schip en voor welke zeetocht zal gevaren worden, volkomen aan
de voorwaarden van artikel 15 beantwoordt », en derhalve dat de overeenkomst tussen partijen onder toepassing
valt van de wet van 5 juni 1928 en
dus een arbeidsovereenkomst wegens
scheepsdienst is, welke, overeenkomstig
artikel 89, 5', van voormelde wet, zonder
meer een einde heeft genomen door de
ontscheping van eiser wegens ziekte op 6

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser bij verweerster dienst
nam als eerste stuurman op de
Maaskade, vervolgens als voorlopig
benoemd kapitein op dat schip voer
en ten slotte als eerste officier voer
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op de Maaskant, dat, toen eiser
dienst nam als eerste stuurman,
geen geschrift daarover werd opgesteld, en dat partijen het erover
eens zijn dat, gezien de manier
waarop door eiser werd gepresteerd,
de arbeidsovereenkomst kan worden
gekwalificeerd als zijnde « van onbepaalde duur »; dat het arrest oordeelt dat << de arbeidsrelatie van partijen wellicht beter kan omschreven
worden als van doorlopende aard en
in de praktijk gebracht door meerdere reizen op verschillende schepen tot de uiteindelijke ontscheping
in Panama; dat inderdaad, waar
aanvankelijk geen geschrift werd
opgesteld van de overeenkomst, elke
zeereis genoteerd werd in het zeemansboekje, waarbij de aanmonstering onder meer vermeldt de naam
van het schip, de scheepsrang, de
aard van de reis, en waarin de sternpel van de waterschout of de consul
voorkomt waardoor df overeenkomst
kracht van wet kri)5t >>; dat het
arrest beslist dat << een overeenkomst voor onbepaalde duur, waarbij telkens wordt bepaald op welk
schip en voor welke zeetocht zal gevaren worden, volkomen aan de
voorwaarden van artikel 15 voldoet »;
Overwegende dat een overeenkomst tussen een reder en een zeeman, om als arbeidsovereenkomst
wegens scheepsdienst te kunnen
worden gekwalificeerd, betrekking
moet hebben op dienst aan boord
van een schip; dat hiermee de dienst
aan boord van een welomschreven
schip wordt bedoeld; dat zulks blijkt
uit de bewoordingen van de artikelen 15 en 26 van de wet van 5 juni
1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst; dat zulks ook geldt wanneer
de overeenkomst voor onbepaalde
tijd is gesloten;
Dat het arrest, door de beslissing
dat de arbeidsovereenkomst tussen
eiser en verweerster een einde nam
door eisers ontscheping op 6 februari 1978 te laten berusten op voormel-

de overweging dat << een overeenkomst voor onbepaalde duur, waarbij telkens wordt bepaald op welk
schip en voor welke zeetocht zal gevaren worden », voldoet aan de voorwaarden van artikel 15 van de wet
betreffende de arbeidsovereenkomst
wegens scheepsdienst, dat wetsartikel schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep van verweerster ontvankelijk verklaart; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Gent.
22 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Andersluidende conclusie (5) van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Dassesse en Van Ommeslaghe.
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1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING
LANGDURIGE
WERKLOOSHEID CRITERL'\ WERK
ZOEKEN.

(5) Het openbaar ministerie was, zoals het
arrest, van mening dat de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst dienst aan boord
van een bepaald schip betreft, maar heeft geconcludeerd tot de verwerping van de voorziening op grand dat de bekritiseerde redengeving kan worden vervangen door een rechtsgrond die het beschikkende gedeelte van de
beslissing verantwoordt (zie hierover de conclusie).
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2° WERKLOOSHEID

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING
LANGDURIGE
WERKLOOSHEID - CRITERIA - INKOMEN
VAN DE ECHTGENOOT.

1"

Om te oordelen of de werkloosheid
abnormaallang duurt, mag in aanmerking worden genomen dat de werkloze
niet geregeld naar werk zoekt, ook
wanneer de lange duur van de werkloosheid daarvan de oorzaak is. (Art.
143, § 1, Werkloosheidsbesluit; art. 63,
5", M.B. 4 juni 1964.) (1)

2"

Om te oordelen of de werkloosheid
abnormaallang duurt, mag in aanmerking worden genomen dat de echtgenoot van de werkloze een behoorlijk
inkomen heeft. (Art. 143, § 1, Werkloosheidsbesluit; art. 63, 2", M.B. 4 juni
1964.) (2).

(VAN DE MOORTELE T. RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. nr. 6019)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 10 oktober 1985
(3) door het Arbeidshof te Gent,
afdeling Brugge, gewezen;
Over het middel: schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 143, § 1
(oud), van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 24 oktober 1967,
en 63 (oud) van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid,
doordat het arrest de administratieve
beslissing van 8 augustus 1983, door de
gewestelijke werkloosheidsinspecteur te
leper getroffen tegen eiseres, bevestigt
op de volgende gronden : « Bij de toepassing van het artikel 143 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 dienen
een aantal criteria onderzocht op grond
van het artikel 63 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964, die aanleiding
(1} en (2} De vermelde bepalingen zijn die
welke toepasselijk waren v66r de wijziging
van art. 143 Werkloosheidsbesluit door K.B. 4
juni 1985 en van art. 63 M.B. 4 juni 1964 door
M.B. 23 nov. 1984.
(3) De voorziening is ingesteld op 14 aug.
1987
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geven tot een negatieve of positieve
interpretatie in functie van de abnormaal lange duur van de werkloosheid
zoals is bepaald door het hoger vermelde
artikel. Deze criteria kunnen in hun
samenhang een globale positieve of
negatieve
appreciatie
voor
gevolg
hebben, en derhalve niet of wel aanleiding geven tot de sancties, in casu beperking, voorzien door het artikel 143 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963. De activiteit gedurende de laatste
vijftien jaar v66r de werkloosheid in
1976, toen (eiseres) 38 jaar oud was,
toont een activiteitsloopbaan aan van 14
jaar, wat als positief voorop te stellen is.
Verder is het feit dat (eiseres) op het
ogenblik van de beslissing meer dan 45
jaar oud was, niet als negatief aan te
rekenen, vermits het op die ouderdom
voor een vrouwelijke ongeschoolde
arbeidskracht zeer moeilijk wordt een
andere betrekking te vinden. Ook kan de
ongunstige economische toestand in de
streek niet negatief inwerken op de
globale appreciatie. Is echter niet als
positief element aan te rekenen het feit
dat haar echtgenoot een behoorlijk
inkomen heeft en ze volledig arbeidsgeschikt is. Ten slotte blijkt uit de door
(eiseres) zelf ondertekende verklaring
d.d. 31 maart 1983 dat ze weinig of geen
inspanningen deed om ander werk te
vinden, zodat ze van een zeer belangrijk
element, namelijk het regelmatig werk
zoeken, geen voldoende bewij s kan
leveren. Dit moet doen besluiten tot de
abnormaal lange duur van de werkloosheid, en dus dat de beperking terecht
werd toegepast >>,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar verzoekschrift tot hoger beroep
uitdrukkelijk staande hield dat zij al het
mogelijke gedaan had om uit haar werkloosheid te geraken, hetgeen bewezen
werd door talrijke attesten van haar
sollicitaties bij verschillende firma's
vanaf 1976 tot 1982, en dat er dan nog bij
elke sollicitatie geen attest was overhandigd; het arrest, door louter te beslissen
dat uit de veklaring van eiseres van 31
maart 1983 bleek dat zij weinig inspanningen deed om ander werk te vinden,
zonder te antwoorden op het verweer
door eiseres afgeleid uit de talrijke
attesten van sollicitaties tussen 1976 en
1982, niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de
Grondwet);

tv;reede onderdeel, eisers in haar
conclusie voor de eerste rechter, die in
hoger beroep uitdrukkelijk herhaald
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werd, en in haar verzoekschrift tot hoger
beroep uitdrukkelijk staande hield niet
vrijwillig werkloos gebleven te zijn en
dat, zo zij verklaard had weinig inspanningen te doen om werk te vinden, dit
het gevolg was van talrijke vruchteloze
sollicitaties die haar totaal ontmoedigd
hadden om verder naar werk te zoeken;
het arrest onvoldoende op dit verweer
antwoordt door uit die verklaring zonder
meer af te leiden dat eiseres niet geregeld werk zocht en daardoor abnormaal
langdurig werkloos was (schending van
artikel 97 van de Grondwet); het niet
geregeld werk zoeken bovendien niet in
aanmerking komt om de lange duur van
de werkloosheid als abnormaal te beoordelen, tenzij dit niet geregeld werk
zoeken oorzaak is van die lange duur en
geen gevolg ervan; eiseres juist staande
hield ingevolge talrijke vruchteloze sollicitaties ontmoedigd te zijn om verder
werk te zoeken, en het arrest, door
hiermee geen rekening te houden en
door nergens vast te stellen dat die
houding van eiseres de oorzaak was van
haar langdurige werkloosheid in plaats
van het gevolg ervan, l 1iet wettig beslist
dat haar niet geregeld werk zoeken moet
doen besluiten tot de abnormaal lange
duur van die werkloosheid (schending
van de artikelen 143, § 1, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 en 63
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964);

derde onderdeel, het feit dat de echtgenoot van eiseres een behoorlijk inkomen
heeft, niet in aanmerking komt om de
duur van haar werkloosheid als abnormaal lang te beoordelen en het arrest,
door toch met dit inkomen rekening te
houden als negatief element bij de
beoordeling van de duur der werkloosheid, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 143, § 1, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 en 63 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964) :

Wat het eerste onderdeel en de
eerste grief van het tweede onderdee! betreft :
Overwegende dat het arrest uit de
door eiseres op 31 maart 1983 ondertekende verklaring afleidt dat zij
weinig of geen inspanning deed om
werk te vinden, en beslist dat
daaruit volgt dat eiseres geen
voldoende bewijs kan leveren van
een geregeld naar werk zoeken;
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Dat het arrest aldus het in de
onderdelen
bedoelde
verweer
verwerpt en beantwoordt;
Dat het eerste onderdeel en het
tweede, in zoverre, feitelijke grandslag missen;
Wat de tweede grief van het
tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de ten deze
toepasselijke tekst van de artikelen
143 van het Werkloosheidsbesluit en
63 van het ministerieel besluit van 4
juni 1964 niet blijkt dat de omstandigheid dat de werkloze niet geregeld naar werk heeft gezocht, niet
in aanmerking komt ter beantwoording van de vraag of zijn werkloosheid op abnormale wijze aanhoudt
of terugkeert, wanneer de lange
duur van de werkloosheid in het
concrete geval de oorzaak was van
het niet geregeld naar werk zoeken;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de ten deze
toepasselijke tekst van artikel 63
van het ministerieel besluit van 4
juni 1964, voor zover van belang,
bepaalt : << De criteria volgens welke
geoordeeld moet worden of de duur
of de herhaling van de werkloosheid
abnormaal is, zijn : 2" de familiale of
sociale toestand van de werkloze,
waarbij inzonderheid in aanmerking
wordt genomen : a) of de werkloze
gehuwd is, of de echtgenoot werkt,
of zelf werkloos is »;
Dat het arrest derhalve, door in
aanmerking te nemen dat de echtgenoot van eiseres een behoorlijk
inkomen heeft, noch artikel 143 van
het Werkloosheidsbesluit noch artikel 63 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 schendt;
Dat het onderdeel niet kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
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Nr. 380

tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.
22 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Simont.

{TORRELLE T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, STRAALBRONNEN B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6026)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1986 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het door de B.V.B.A. Straalbronnen opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid van de voorziening:

Nr. 380
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1° ONSPLITSBAARHEID

BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP - SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS - BIJDRAGEPLICHT.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - ONSPLITSBARE ZAKEN - PARTIJ WIER BELANG
NIET STRIJDIG IS MET DAT VAN ElSER - IN
DE ZAAK BETREKKEN BINNEN DE GEWONE
TERMIJNEN - BEGR!P.

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser en Straalbronnen tegen verweerder een vordering hebben ingesteld « ten einde de erkenning te bekomen van het statuut
van bediende in hoofde van (eiser)
vanaf het ogenblik dat hij aldus geschrapt werd omdat hij zaakvoerder
werd van de (B.V.B.A.) Straalbronnen »; dat het arrest beslist dat eiser
« niet geacht (kan) worden bediende
te zijn vanaf 1 mei 1981 en (verweerder) hem terecht (heeft) geschrapt »;

Overwegende dat het voor Straalbronnen onmogelijk zou zijn om
1• Onsplitsbaar, in de zin van art. 31 voor eiser aan verweerder tegelijGer. W., is het geschil over de verplich- kertijd bijdragen te betalen en geen
ting tot betaling van sociale-zeker- bijdragen te betalen; dat de gezaheidsbijdragen tussen enerzijds de menlijke uitvoering van een beslisRijksdienst voor Sociale Zekerheid en sing waarbij eiser als bediende
anderzijds de werkgever respectieve- wordt aangemerkt, en van een andelijk de werknemer.
re beslissing waarbij hem die hoedanigheid wordt ontzegd, materieel
2• In burgerlijke zaken is de voorziening
in een onsplitsbaar geschil niet ont- niet mogelijk zou zijn; dat het gevankelijk, wanneer de partij, wier be- schil derhalve onsplitsbaar is;
lang niet strijdig is met dat van eiser,
in de zaak is betrokken na het verstrijken van de termijnen waarbinnen
een voorziening tegen haar had moeten worden ingesteld, indien haar belang wei strijdig was met dat van eiser
(1). (Art. 1084 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 3 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr.
590); 7 april 1983, A.R. nr. 6673 (A.C., 1982-83,
nr. 423), met cone!. van adv.-gen. Liekendael
in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 423; Cass., 10 april
1987, A.R. nr. 5590 (A.C., 1986-87, nr. 477), met
cone!. van adv.-gen. Velu; Cass., 1 okt. 1987,
A.R. nr. 5486, supra, nr. 71.

Overwegende dat daaruit volgt dat
eiser, om te voldoen aan het voorschrift van artikel 1084 van het Gerechtelijk Wetboek, tegen Straalbronnen cassatieberoep diende in te
stellen voor zover haar belang strijdig is met het zijne, althans, indien
zulks niet het geval mocht zijn, haar
binnen de gewone termijnen in de
zaak moest betrekken; dat de gewone termijn om Straalbronnen in de
zaak te betrekken de termijn is
waarbinnen de voorziening tegen
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deze partij zou moeten worden ingesteld, indien haar belang met dat
van eiser strijdig was;
Overwegende dat eiser op 18 augustus 1987 cassatieberoep heeft ingesteld tegen verweerder; dat hij
Straalbronnen heeft opgeroepen tot
bindendverklaring van het te wijzen
arrest; dat echter uit een door
Straalbronnen overlegd stuk blijkt
dat het bestreden arrest op 29. juli
1986 te haren verzoeke aan eiser
werd betekend; dat eiser, ook indien
hij ermee kon volstaan zijn cassatieberoep alleen tegen verweerder te
richten, toch niet heeft voldaan aan
artikel 1084 van het Gerechtelijk
Wetboek, aangezien hij Straalbronne" niet binnen de gewone termijn
in de zaak heeft betrokken;
Dat de voorziening en de verdering tot bindendverklaring niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
22 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Cha.tel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Nelissen Grade, DeBruyn en Houtekier.

Nr. 381

3°VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
-WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - VOORRECHT - WET TOT INVOERING VAN EEN
VOORRECHT SAMENLOOP TUSSEN DE
SCHULDEISERS - SOCIAAL STATUUT DER
ZELFSTANDIGEN.

4° SOCIALE ZEKERHEID -

BIJDRAGE ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE
GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR - OMVANG.

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE
GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR - VOORRECHT VOOR DE BIJDRAGEN VERSCHULDIGD
AAN DE SOCIALE VERZEKERINGSKASSEN
VOOR ZELFSTANDIGEN - OMVANG.

1o In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die
na haar inwerkingtreding ontstaan,
maar oak op de gevolgen van een onder de vroegere wet ontstane toestand,
die zich voordoen (1) of die voortduren
onder vigeur van de nieuwe wet, voor
zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten (2).
2o en 3° In de regel is een wet tot invoe-

ring van een nieuw voorrecht vanaf de
datum van haar inwerkingtreding van
toepassing op de schuldvorderingen
die v66r die datum zijn ontstaan, voor
zover die toepassing geen afbreuk doet
aan rechten die reeds onherroepelijk
zijn vastgesteld, met name door een
samenloop tussen aile schuldeisers
waardoor hun respectieve rechten onherroepelijk worden bepaald (3).
4° en 5° Het algemeen voorrecht op de

N:r. 381
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22 februari 1988

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
-

WERKING IN DE TIJD -

DRAAGWIJDTE.

2° WET'TEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - VOORRECHT WET TOT INVOERI:-!G VAN EEN VOORRECHT SAMENLOOP TUSSEN DE SCHULDF.JSERS.

roerende goederen van de schuldenaar
uit hoofde van de door deze aan de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen verschuldigde bijdragen geldt
niet voor de bijdrageopslagen (4). (Art.
19, 4oter, Hypotheekwet, gew. bij het
enige art. wet van 19 mei 1982.)
(1) Zie voetnoot 1 bij Cass., 19 feb. 1987,
A.R. nr. 7514 (A.C., 1986-87, nr. 361).
(2) en (3) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
bij het onderhavige arrest in Bull. en
Pas., 1988, I, nr. 381.
(4) Zie Cass., 7 april 1986, A.R. nr. 7426
(A.C., 1985-86, nr. 479).
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Nr. 381

(STEUNT ELKANDER V.Z.W. T. MR. MOREAU Q.Q.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7867)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 19,
4°ter, van de Hypotheekwet, gewijzigd
bij het enige artikel van de wet van 19
mei 1982, 442, 444 van het Wetboek van
Koophandel, 2, 3, § 1, 10, § 1, 11, §§ 1, 2
en 4, 15, § 4, 1°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 34, 40, § 1, 41, §§ 1 en 2, 42, 43
en 44, § 1, van het koninklijk besluit van
19 december 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van voormeld koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
doordat het arrest, hoewel het aanneemt dat eiseres in het passief van het
faillissement moest worden opgenomen
voor een totaal bedrag van 234.249 frank
voor bijdragen, regularisatiebijdragen,
bijdrageopslagen en kosten betreffende
het tijdperk tussen de aanvang van het
tweede kwartaal van 1981 en het vierde
kwartaal van 1983, beslist dat eiseres
slechts ten belope van 97.788 frank voor
bijdragen en regularisatiebijdragen betreffende het tijdperk vanaf het vierde
kwartaal 1982 in het bevoorrecht passief
kon worden opgenomen, overeenkomstig
artikel 19, 4ter, van de Hypotheekwet,
gewijzigd als voormeld, en dat zij voor
het resterend bedrag van 136.461 frank
slechts in het gewoon passief kon worden opgenomen, en zijn beslissing hierop
stoelt dat de wet van 19 mei 1982 houdende de wijziging van voormeld artikel
19, 4oter, niet is afgeweken van het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen beginsel van de niet
terugwerkende kracht van de wetten, dat
de wetten de bestaansvereisten van een
voorrecht geregeld worden door de wetten, die van kracht zijn op het feit of de
handeling waaruit dit voorrecht voortvloeit, dat, zowel inzake de overeenkomstig het eerste lid van artikel 34 en artikel 42 van voormeld algemeen reglement
voorlopig vastgestelde bijdragen, als inzake de in het tweede lid van voormeld
artikel 34 en artikel 43 van voormeld reglement bedoelde regularisatiebijdragen,
het tijdstip van de inning der inkomsten,
op grond waarvan de bijdragen worden
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berekend, in aanmerking moet worden
genomen om na te gaan of het bewuste
voorrecht van toepassing is, nu het enkel
van toepassing is als die inkomsten zijn
gei:nd wanneer de wet tot invoering van
het voorrecht van kracht was, vermits
het ter zake niet dienend was te weten
op welk tijdstip de litigieuze bijdragen
opeisbaar waren geworden voor de vraag
of de wet tot invoering van het voorrecht
al dan niet van toepassing was, en hierop dat eiseres zich op het voorrecht van
artikel 19, 4oter, van de Hypotheekwet
niet kon beroepen voor de bijdrageopslagen waarvan sprake is in de artikelen
15, § 4, 1°, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 en 44, § 1,
van voormeld algemeen reglement,

terwijl, eerste onderdeel, hoewel naar
luid van artikel 11, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 de
bijdragen worden uitgedrukt in een percentage van de bedrijfsinkomsten die betrekking hebben op het aanslagjaar
waarvan het jaartal verwijst naar het
tweede kalenderjaar dat onmiddellijk
datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, niettemin krachtens de artikelen 2, 3, § 1, 10, § 1, 11, § 4,
van het koninklijk besluit nr. 38, alsmede de artikelen 34, 40, § 1, 41, §§ 1 en 2,
42 en 43 van voormeld koninklijk besluit
van 19 december 1967, het feit waaruit
de verplichting om de bijdragen te betalen voortvloeit, bestaat in de werkzaamheden verricht tijdens het kwartaal
waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn;
daaruit volgt dat het arrest, doordat het
beschouwt dat die bijdrageschuld ontstaan is uit het feit dat inkomsten gei:nd
zijn tijdens het refertejaar waarvan
sprake is in voormeld artikel 11, § 2, van
voormeld koninklijk besluit nr. 38, een
verkeerde toepassing maakt van de in
dit onderdeel van het middel aangewezen wettelijke bepalingen;
tweede onderdeel, nu de schuldvordering van eiseres betrekking heeft op het
tijdperk tussen de aanvang van het
tweede kwartaal van 1981 en het vierde
kwartaal van 1983, de wet van 19 mei
1982 tot invoering van het litigieuze voorrecht op 15 november 1982 van kracht is
geworden en het bewuste faillissement
op 26 april 1984 is uitgesproken bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Doornik, het arrest, door geen toepassing te willen maken van het door die
wet ingevoerde voorrecht op de schuldvorderingen van eiseres die ontstaan
zijn voordat die wet in werking is getreden, maar binnen de termijn van drie
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jaar van artikel 19, 4"ter, van de bij die
wet gewijzigde Hypotheekwet, welke
voorafging aan de samenloop tussen de
schuldeiseres van de gefailleerde, waardoor hun wederkerige rechten onherroepelijk werden vastgesteld en uit kracht
van de artikelen 442 en 444 van het Wetboek van Koophandel tot stand is gekomen ingevolge het na de inwerkingtreding van die wet uitgesproken vonnis
van faillietverklaring, een verkeerde toepassing heeft gemaakt van artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek, van de in dit onderdeel van het middel vermelde bepalingen van de Hypotheekwet en van het
Wetboek van Koophandel;
derde onderdeel, de bijdrageopslagen
die eiseres vordert op voet van de bepalingen van de artikelen 15, § 4, 1", van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 en 44, § 1, van voormeld koninklijk
besluit van 19 december 1967, hieraan te
wijten zijn dat de bijdragen overeenkomstig die wettelijke bepalingen zijn verhoogd, en dus begrepen zijn in de bijdragen waarop het voorrecht van artikel 19,
4"ter, van de Hypotheekwet, gewijzigd
als voormeld, van toepassing is, waaruit
volgt dat het arrest, door die bijdrageopslagen niet te willen opnemen in het bevoorrecht passief van het faillissement,
een verkeerde toepassing maakt van de
in dit onderdeel van het middel aangewezen wettelijke bepalingen :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 19
mei 1982 vanaf 15 november 1982 op
de roerende goederen een algemeen
voorrecht heeft ingevoerd om aan
de sociale verzekeringskassen voor
zelfstandigen de betaling van de
hun verschuldigde bijdragen te garanderen;
Overwegende dat die wet van
kracht is geworden voordat, ten deze, de vraag is gerezen over de samenloop tussen de schuldeisers, vermits de schuldenaar van de bijdragen slechts op 26 april 1984 failliet
werd verklaard;
Dat de rechtstoestand die voortvloeit uit het ontstaan van de
schuldvordering dus niet definitief
ten einde was;
Overwegende dat, in de regel, de
nieuwe wet niet enkel van toepassing is op de toestanden die na haar

Nr. 381

inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de Iatere gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die voortgezet worden of
die voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds
onherroepelijk vastgestelde rechten;
Overwegende dat het arrest, derhalve, door te beslissen dat de aan
eiseres verschuldigde regularisatiebijdragen in het gewoon passief van
het faillissement moeten worden opgenomen op grond dat « het tijdstip
van de inning van de belastbare inkomsten in aanmerking moet worden genomen om na te gaan of het
bewuste voorrecht van toepassing is,
nu de desbetreffende bijdragen worden berekend volgens die inkomsten », een verkeerde toepassing
maakt van artikel 2 van het BurgerIijk Wetboek en artikel 19, 4"ter, van
de Hypotheekwet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de wet van 19
mei 1982, dit is het tweede lid van
artikel 19, 4"ter, van de Hypotheekwet, een algemeen voorrecht op de
roerende goederen van de schuldenaar invoert « voor de bijdragen verschuldigd aan de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen (...)
gedurende drie jaar te rekenen vana£ de dag waarop de bijdragen eisbaar zijn »; dat dit voorrecht niet
geldt voor de bijdrageopslagen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel van het middel dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de schuldvordering van eiseres in het gewoon passief is opgenomen ten belope van
100.911 frank en van 35.550 frank en
in zoverre het uitspraak doet over
de kosten; verwerpt de voorziening
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voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
over aan de feitenrechter; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
22 februari 1988- 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Bayart.
Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr. 7868)
in dezelfde zin gewezen op voorziening van
dezelfde eiseres tegen een arrest van het Hof
van Beroep te Bergen van dezelfde datum in
zake mr. Kensier, q.q.

grand is; de rechter behoeft niet nader
de gegevens te bepalen waaruit hij
zulks afleidt (1).
2° en 3° Uit de enkele omstandigheid dat
de rechter, bij ontstenis van conclusie
dienaangaande, de beklaagde veroordeelt wegens de hem ten laste gelegde
feiten, omschreven in de bewoordingen
van de wet, en de op die feiten stoelende burgerlijke rechtsvordering gegrond
verklaart zonder nader de gegevens te
bepalen waaruit hij zulks afleidt, volgt
niet dat de zaak, in strijd met art. 6.1
Europees Verdrag Rechten van de
Mens, niet eerlijk zou behandeld zijn
of dat het recht van verdediging van
de beklaagde werd miskend (2).
(VAN GOOL T. BRUYNINCKX)
ARREST

(A.R. nr. 1562)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 april 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
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23 februari 1988

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - BEGRIP.

STRAFZAKEN - REDENGEVING

2° RECHTEN VAN DE MENS -

EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
6.1 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEGRIP.

3° RECHT

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweerster :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;

VAN

STRAFZAKEN -

VERDEDIGING

BEGRIP.

1° Bij ontstentenis van conclusie dien-

aangaande motiveert de rechter regelmatig de schuldigverklaring van de
beklaagde op de strafvordering en
zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid
door vast te stellen dat de hem ten Iaste gelegde feiten, omschreven in de bewoordingen van de wet, bewezen zijn
en dat de op die feiten stoelende burgerlijke rechtsvordering tegen hem ge-

II. In zov~rre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
strafvordering tegen eiser en op de
civielrechtelijke vorderingen van eiser tegen verweerster en van verweerster tegen eiser :
Over het middel : schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, getekend te
Rome 4 november 1950, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, en, voor zoveel
nodig, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis enerzijds
verweerster vrijspreekt en de rechtbank
(1) Zie Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8191
(A.C., 1983-84, nr. 113).
(2) Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2921
(A.C., 1983-84, nr. 260).
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onbevoegd verklaart om van de door eiser ingestelde burgerlijke vordering te
kennen, en anderzijds eiser op strafgebied veroordeelt tot een geldboete van 50
frank en op burgerlijk gebied tot betaling van 164.967 frank aan verweerster
op de volgende gronden : dat de tenlasteleggingen in hoofde van eiser zoals niet
weerhouden door de eerste rechter bij
het onderzoek van de zaak in hager beroep bewezen zijn geworden, doch zich
vermengen als zijnde een feit; dat de
tenlasteleggingen in hoofde van verweerster zoals weerhouden door de eerste
rechter bij het onderzoek der zaak in hoger beroep niet bewezen zijn gebleven;
dat de eerste rechter de civielrechtelijke
belangen niet op rechtmatige wijze heeft
beslecht,

terwijl deze !outer formele motivering,
die geen enkele aanwijzing geeft nopens
de materiiHe gronden waarop eiser strafrechtelijk wordt veroordeeld noch waarop zijn verantwoordelijkheid op civielrechtelijk gebied wordt weerhouden, niet
voldoet aan de vereisten van een eerlijk
proces, die ook een motivering vereist
over de feitelijkheden en de grond van
de zaak waarom eiser veroordeeld werd,
zodat het bestreden vonnis de in het
middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat de appelrechters, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie, de schuldigverklaring van eiser en zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid regelmatig
motiveren door vast te stellen dat de
aan eiser ten laste gelegde feiten,
omschreven in de bewoordingen van
de wet, bewezen zijn en de aan verweerster ten laste gelegde feiten
niet bewezen zijn, en dat de op die
feiten gestoelde civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser
gegrond is; dat zij niet verplicht waren nader de gegevens te bepalen
waaruit zij de schuld van eiser hebben afgeleid en waarop hun beslissing steunt;
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden de uitoefening
van het recht van verdediging voor
de vonnisgerechten betreft; dat
het aangevoerde motiveringsgebrek
geen schending van dit artikel oplevert, nu daaruit niet volgt dat de

zaak niet eerlijk werd behandeld of
dat het recht van verdediging van
eiser werd miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, wat de beslissing op de tegen eiser ingestelde
strafvordering betreft, 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.
23 februari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en De Gryse.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - IN'l'EREST GRIP.

COMPENSATOIRE INTEREST -

BE-

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - RAMING
- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT
HET BETALEN VAN EEN HOOFDSOM, VERMEERDERD MET DE COMPENSATOIRE INTEREST - BESLISSING DAT DE REEDS BETAALDE VOORSCHOTTEN ZULLEN VERREKEND
WORDEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN
VAN ART. 1254 EN VOLGENDE B.W. - GEVOLG.

1" De compensatoire interest maakt een

integrerend deel uit van de vergoeding
die wordt toegekend tot herstel van de
door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade; zij vergoedt de bijlwmende schade die voortvloeit uit het
uitstel van betaling van de vergoeding

Nr. 383

HOF VAN CASSATIE

waarop de benadeelde recht had op de
dag waarop de schade is ontstaan (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
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staat, zodat het arrest artikel 1254 van
het Burgerlijk Wetboek schendt:

Overwegende dat het arrest de eisers veroordeelt tot het betalen van
schonden door de rechter die, na de onder meer een hoofdsom, vergoebeklaagde te hebben vemordeeld om dende interesten vanaf twee veraan de benadeelde een hoofdsom, ver- scheidene data, en verwijlsinteresmeerderd met de compensatoire inte- ten << dit alles onder verrekening
rest, te betalen, beslist dat de Teeds van de reeds betaalde provisies
betaalde voorschotten, met toepassing
van de regels welke in al'tikel 1254 overeenkomstig de bepalingen van
B. W. zijn neergelegd, eerst op de com- artikel 1254 en volgende van het
pensatoire interest en venrolgens op Burgerlijk Wetboek »;
de hoofdsom moeten worden aangereOverwegende dat het middel bekend (2).
trekking heeft op de bij het arrest
aan verweerder toegekende vergoedende interesten;
Overwegende dat de compensa(DE NEEF P., DE NEEF PH. T. DE BRUYN)
toire interesten een integrerend deel
uitmaken van de vergoeding die
ARREST
wordt toegekend tot herstel van de
door de onrechtmatige daad veroor(A.R. nr. 1568)
zaakte schade; dat zij de bijkomende schade vergoeden die voortvloeit
HET HOF; - Gelet op het bestre- uit het uitstel van betaling van de
den arrest, op 15 april 1987 door het vergoeding waarop de benadeelde
Hof van Beroep te Gent gewezen;
recht had op de dag waarop de schade is ontstaan;
I. Op de voorziening van eerste eiOverwegende dat uit het vorenser:
staande volgt dat het toerekenen op
Over het middel: schending van arti- de compensatoire interesten, met
kel 1254 van het Burgerlijk Wetboek en, toepassing van de regels die in artivoor zoveel nodig, van de artikelen 1382 kel 1254 van het Burgerlijk Wetboek
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
zijn neergelegd, van betalingen tot
dool'dat het hof van beroep in de be- vergoeding van de schade die haar
streden beslissing, na de bedragen van oorzaak vindt in een onrechtmatige
de respectieve schadeposten te hebben daad, leidt tot het toekennen van
vastgesteld, met betrekking tot de aanrevergoeding tot herstel van schade
kening van de reeds betaalde voorschotten oordeelt dat deze « dienen verrekend die niet bestaat;
overeenkomstig artikel 1254 en volgende
Dat het arrest, door te beslissen
van het Burgerlijk Wetboek »,
dat de verrekening van de reeds beterwijl artikel 1254 van het Burgerlijk taalde provisies dient te geschieden
Wetboek, dat betrekking heeft op de be- overeenkomstig de bepalingen van
taling van verbintenissen uit overeen- de artikelen 1254 en volgende van
komst, niet toepasselijk is inzake de be- het Burgerlijk Wetboek, de artikelen
paling van de schadevergoeding die door 1382 en 1383 van het Burgerlijk Weteen rechtssubject aan het slachtoffer van
een ongeval dient te worden betaald we- hoek schendt;
gens zijn delictuele of quasi-delictuele
Dat het middel in zoverre gegrond
fout; door de toerekening op de compen- is;
satoire interesten van betalingen tot verII. Op de voorziening van tweede
goeding van deze schade, met toepassing
van artikel 1254 van het Burgerlijk Wet- eiser:
hoek, wordt schade hersteld die niet beOverwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de civielrechte(1) en (2) Cass., 23 sept. 1986, A.R. nr. 9927 lijke vordering van verweerder te(A.C., 1986-87, nr. 41).
gen eerste eiser, de vernietiging
2• De artt. 1382 en 1383 B. W. worden ge-
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meebrengt van de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van verweerder tegen tweede eiser, die op
dezelfde onwettigheid berust en
waartegen tweede eiser zich regelmatig in cassatie heeft voorzien;

rechter een eis, exceptie of verweer
voorlegt waarop deze de verplichting
heeft te antwoorden (1).
(MOSER
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. 1597)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van de eisers
in zoverre zij uitgaat van tweede eiser, nu zij ter griffie van het Hof
werd ingediend zonder tussenkomst
van een advocaat bij het Hof van
Cassatie, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over de toerekening van de uitbetaalde voorschotten en over de kosten; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in
de helft van de kosten en verweerder in de overige helft; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
23 februari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waa.rnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Peuter - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en Westerlinck, Dendermonde.
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VONNISSEN EN ARRESTEN ZAKEN BEGRIP.

STRAFSTRAFVORDERING - CONCLUSIE -

Uit de enkele neerlegging van een niet

nader bepaald stuk, zelfs vastgesteld
in het proces-verbaal van de terechtzitting, volgt niet dat een partij aan de

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1987 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest niet in het minst
verwijst, noch antwoordt op een door de
raadsman van eiser neergelegd stuk,
terwijl dit stuk, regelmatig ter kennis
van het hof (van beroep) gebracht, kan
gelden als een besluit, neergelegd door
eiser, terwijl nochtans het zittingsblad
ter zake melding maakt van deze neerlegging als volgt : « en subsldiair legt een
stuk neer, waarvan akte »:

Overwegende dat een partij door
de enkele neerlegging van een stuk,
zelfs vastgesteld in het proces-verbaal van de terechtzitting, aan de
rechter geen eis, exceptie of verweer
voorlegt waarop deze de verplichting heeft te antwoorden;
Overwegende dat de appelrechters, bij ontstentenis van conclusie,
de schuldigverklaring van eiser regelmatig motiveren door vast te stellen dat de aan eiser ten laste gelegde feiten, omschreven in de bewoordingen van de wet, bewezen
zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
(1) C~ss., 27 sept. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I,
128); z1e Cass., 20 dec. 1983, A.R. nr. 8275
(A.C., 1983-84, nr, 215), en 12 maart 1986, A.R.
nr. 4758 (ibid., 1985-86, nr. 446).
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Van Severen, Brugge.
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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 heeft een eigen karakter en is
geen straf; zij dient te worden opgeJegd ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten (2).
(DE COCK)
ARREST

(A.R. nr. 1475)
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1° CASSATIEMIDDELEN BELANG VOOR ElSER STRAFVORDERING.

GEMIS AAN
STRAFZAKEN -

2° STRAF -

ALLERLEI - WET 1 AUGUSTUS
1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - KONINKLIJK BESLUIT VAN
18 DECEMBER 1986, ART. 58 - VEROORDELING
TOT EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE
HOOFDSTRAF - VERPL!CHTING OM EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD MET
OPDECIEMEN, TE BETALEN- AARD VAN DIE
MAATREGEL EN GEVOLG.

3° RECHTBANKEN

- STRAFZAKEN STRAFVORDERING VEROORDELING TOT
EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE HOOFDSTRAF - VERPLICHTING OM EEN BEDRAG
VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD MET OPDECIEMEN, TE BETALEN - WET 1 AUGUSTUS
1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN - KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 1986, ART. 58 - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING.

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het middel dat kritiek oefent
op een beschikking van de bestreden
beslissing waardoor de eiser niet kan
benadeeld zijn (1).

zo

en 3° De vanaf 2 maart 1987 door de
rechter bij iedere vemordeling tot een
criminele of correctionele hoofdstraf
bovendien uit te spreken verplichting

(1) Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr 591)
en 26 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr 188).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van het
Burgerlijk Wetboek, 2, tweede lid, van
het Strafwetboek, 2, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 29 van de wet van 1
augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, 105 en 106 van de wet van
4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen,
doordat het arrest eiser veroordeelt uit
hoofde van de betichtingen A en B (overtredingen van de wetgeving inzake de
belasting over de toegevoegde waarde)
tot een hoofdgevangenisstraf van een
maand met uitstel gedurende een termijn van vijf jaar, en tot een geldboete
van 100.000 frank,
tweede onderdeel, de ten laste van eiser uitgesproken voorwaardelijke straf
onwettelijk is, daar deze mogelijkheid,
toen zij toen door het vonnis a quo werd
verleend, niet bestond en het arrest van
loutere bevestiging zich daardoor deze
onwettelijkheid eigen heeft gemaakt (de
artikelen 105 en 106 van de wet van 4
augustus 1986);
derde onderdeel, het arrest ten onrechte toepassing heeft gemaakt van de
strafvordering voorzien bij artikel 29, lid
. (2) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1406, en 30 jum 1987, A.R. nr 1403 (A.C., 1986-87 nrs 607 en
657).
•
.
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1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale bepalingen; dat deze wet
op het ogenblik van het begaan der misdrijven niet bestond en derhalve ten onrechte met terugwerkende kracht toegepast werd (schending van de artikelen 2,
tweede lid, van het Strafvvetboek, 2 van
het Burgerlijk Wetboek, 29 van de wet
van 1 augustus 1985) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
hieruit is afgeleid dat aan eiser niet
wettig gewoon uitstel zou toegestaan
zijn voor de hem opgelegde hoofdgevangenisstraf; dat deze omstandigheid eiser niet kan grieven;
Dat het onderdeel mitsdien niet
ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel
gericht is tegen de beslissing waarbij het hof van beroep, na eiser te
hebben veroordeeld tot de in het
middel verm.elde straffen, zegt dat
eiser bovendien, met toepassing van
artikel 29, eerste lid, van de wet van
1 augustus 1985, gehouden is tot betaling van een bedrag van vijf
frank, verhoogd met 590 opdeciemen, aldus gebracht op driehonderd
frank;
Overwegende dat artikel 29, eerste lid, van de wet van 1 augustus
1985 houdende fiscale en andere bepalingen, in werking getreden - ingevolge artikel 58 van het koninklijk
besluit van 18 december 1986 - op
2 maart 1987, 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
Opzettelijke Gewelddaden opgericht
bij de begroting van het Ministerie
van Justitie;

Nr. 386

Overwegende dat die bijdrage een
eigen karakter heeft en geen straf
is; zij bij elke veroordeling tot een
criminele of correctionele hoofdstraf
dient te worden opgelegd, ongeacht
de datum van de bewezen verklaarde feiten;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser wordt veroordeeld tot het betalen van de ontdoken belasting :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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HOGER

BEROEP STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERSLAG DOOR EEN VAN DE RECHTERS TER ZITTING
UITGEBRACHT
SUBSTANTIELE
RECHTSVORM - VASTSTELLING.

Nietig is de beslissing, door de appelrechter in strafzaken gewezen zonder
dat ter zitting verslag is uitgebracht
door een van de rechters, oak al is er
reeds verslag uitgebracht in l'aadkamer in de zaalr van een medebeklaagde minderjarige; de inachtneming van
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die substantiele rechtsvorm moet ondubbelzinnig blijken uit de gedingstukken (1). (Art. 209 Sv.)
(MELERO ROMERO T. G ... , B ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6314)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 september 1987 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen :
1. op de tegen de verweerder Y ...
G ... , beklaagde, ingestelde strafvordering en op de vordering van het
openbaar ministerie tegen de voor
genoemde beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijken R ... G ... en C ...

B ... :

Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen die
beslissingen in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. op de tegen eiser ingestelde
strafvordering :
Over het middel: schending van de artikelen 96 van de Grondwet, 153, 172,
190, 209 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het proces-verbaal van de op
19 juni 1987 door de Correctionele Rechtbank te Verviers gehouden terechtzitting
- waarop de zaak werd behandeld vaststelt dat « de zaak, wat de minderjarige betreft, in raadkamer wordt opgeroepen "• waarbij het hier gaat om de
medebeklaagde Y... G ... , die ten tijde
van de feiten ouder dan 16 jaar doch
jonger dan 18 jaar was, en dat het in
raadkamer gedane onderzoek aanvangt
met het verslag van een van de rechters
waaruit de rechtbank bestaat, namelijk
de rechter Lecarme; dat vervolgens in
bovengenoemd proces-verbaal
wordt
(1) Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 36
A.C., 1985-86, nr 593); zie Cass., 5 maart 1928
Bull. en Pas., 1928, I, 96) en 20 sept. 1978
fA.C., 1978-79, 73).
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vastgesteld dat de behandeling van de
zaak werd hervat in openbare terechtzitting wat de meerderjarigen betreft, namelijk eiser en de ouders van de minderjarige, die gedagvaard werden als burgerrechtelijk aansprakelijke partijen; dat
in datzelfde proces-verbaal niet wordt
vastgesteld dat in de loop van die openbare terechtzitting verslag is uitgebracht;
dat die vaststelling evenmin voorkomt in
het bestreden vonnis waarvan de vermelding « Gehoord de heer rechter Y. Lecarme in zijn verslag » enkel kon verwijzen
naar het enige verslag waarvan in het
proces-verbaal van de terechtzitting gesproken wordt, namelijk het verslag dat
in raadkamer is uitgebracht,

terwijl volgens artikel 209 van het Wethoek van Strafvordering dat van toepassing is op de krachtens artikel 172 van
dat wetboek tegen de vonnissen van de
politierechtbank ingestelde hogere beroepen, over het hager beroep in strafzaken
pas uitspraak kan worden gedaan nadat
een van de appelrechters ter terechtzitting verslag heeft uitgebracht; dat verslag een substantiiHe rechtsvorm is; de
artikelen 96 van de Grondwet, 153, 190
en 211 van het Wetboek van Strafvordering bepa.len dat de zaak voor de correctionele rechtbank in het openbaar moet
worden behandeld; ook al dient overeenkomstig artikel 36bis van de wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming de behandeling van de zaak in
raadkamer te gebeuren wanneer het
gaat om een beklaagde die ten tijde van
de feiten meer dan 16 jaar en minder
dan 18 jaar was, de bepaling van dat artikel 36bis niet mag worden uitgebreid
tot andere personen die samen met de
minderjarige worden vervolgd, zelfs niet
als die personen en de minderjarige bij
een en hetzelfde exploot worden gedagvaard; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, nu het is gewezen nadat in raadkamer verslag was uitgebracht in het onderzoek betreffende een medebeklaagde,
zonder dat echter verslag was uitgebracht in het in openbare terechtzitting
gedane onderzoek van de zaak betreffende eiser, nietig is wegens de niet-inachtneming van een substantiele rechtsvorm,
namelijk het uitbrengen van dat verslag
in openbare terechtzitting (schending
van de artikelen 96 van de Grondwet,
153, 172, 190, 209 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering) :

Overwegende dat de beslissing
over een hoger beroep in strafzaken
pas mag worden gewezen nadat ter

818

HOF VAN CASSATIE

zitting verslag is uitgebracht door
een van de rechters; dat de inachtneming van die substantiele rechtsvorm ondubbelzinnig moet blijken
uit de gedingstukken, op straffe van
nietigheid van de bestreden beslissing;
Overwegende dat het proces-verbaal van de openbare terechtzitting
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, die op 19 juni 1987
zitting hield in hager beroep, de
vaststelling bevat dat « de zaak, wat
de minderjarige (medebeklaagde)
betreft, in raadkamer wordt opgeroepen; de heer Y. Lecarme, rechter,
brengt verslag uit dat door de wet
wordt voorgeschreven »; de procureur des Konings « wordt gehoord in
zijn vorderingen ten aanzien van de
minderjarige »; de raadsman van de
minderjarige pleit voor hem; « de
behandeling van de zaak wordt in
openbare terechtzitting hervat »;
raadslieden pleiten voor de verweerders, burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, en eiser, en leggen
een conclusie neer; de procureur des
Konings « wordt gehoord in zijn vorderingen ten aanzien van de meerderjarigen. Vervolgens sluit de
rechtbank het debat (...) »;
Overwegende dat het bestreden
vonnis vermeldt dat « de debatten
hebben plaatsgehad in raadkamer
wat de minderjarige betreft en in
openbare terechtzitting wat de
meerderjarigen betreft; (... ) Gelet op
het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 juni 1987. Gehoord de
heer rechter Y. Lecarme in zijn verslag en gehoord de heer Brixhe,
substituut-procureur des Konings in
zijn vorderingen »;
Overwegende dat aan de hand
van de processtukken niet kan worden nagegaan of de rechter Lecarme bij de behandeling van de zaak
van eiser verslag heeft uitgebracht
in openbare terechtzitting;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
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verweerders R... G... en C... B ... tegen eiser;
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening, gelet op
het feit dat het hier niet gaat om
een eindbeslissing in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de
strafvordering de vernietiging tot
gevolg heeft van de niet definitieve
beslissing op de door de verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die voortvloeit
uit eerstgenoemde beslissing;
Om die redenen, verleent akte
van de afstand, in zoverre zij gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerders R. .. G ... en C ...
B... tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering; vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst eiser in de helft van de kosten;
laat het overige gedeelte van de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting
houdende in hager beroep.
24 februari 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Willems, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en Biitzler.
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1° BETICHTING VAN VALSHEID
STRAFZAKEN -

VERZOEKSCHRIFT GERICHT
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TEGEN DE BESCHIKKING DIE HET AANHOUDINGSBEVEL
BEVESTIGT
VERZOEKSCHRIFT GERICHT AAN HET ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER DE
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIET
ONTVANKELIJK
VERNIS
ZOEKSCHRIFT.

2° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - « HET HOF KENT HET RECHT ».
1° De kamer van inbeschuldigingstelling

die uitspraak heeft te doen over de
handhaving van de voorlopige hechtenis, beslist wettig dat een verzoekschrift waarbij een valsheidsvordering is ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer tot bevestiging
van het aanhoudingsbevel niet ontvankelijk is (1). (Art. 451 Sv.)
2° Het adagium « het Hof kent het

recht » is geen algemeen rechtsbeginsel (2).
(MEUREE)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6550)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1987 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de eerste twee middelen, het eerste : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 448 tot 464 van het Wethoek van Strafvordering, 895 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, na een schijnantwoord te hebben gegeven op de ter zitting van 18 december 1987 neergelegde
conclusie zich ontslagen acht van het onderzoek van de valsheidsvordering zelf
die regelmatig voor haar was ingesteld
bij het op 17 december 1987 ter griffie ingediend verzoekschrift; dat de Repertoire
pratique du droit beige, verba « faux inci(1) Zie Cass., 19 sept. 1984, A.R. nr. 3690
(A.C., 1984-85, nr. 56), 31 jan. 1985, A.R.
nrs. 7164 en 7221 (ibid., 1984-85, nr. 319), en
cone!.
adv.-gen.
Liekendael,
(Bull.
en
Pas., 1985, I, nr. 319).
(2) Zie Cass., 19 dec. 1980, A.R. nr. 2660
(A.C., 1980-81, nr 241).
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dent >> leert dat alle in de zaak betrokken partijen een stuk dat tegen hen
wordt aangevoerd van valsheid kunnen
betichten; dat het valsheidsincident in
criminele zaken dus zowel door de beklaagde als door de burgerlijke partij of
het openbaar ministerie kan worden opgeworpen; dat de partij die voornemens
is een tegen hem aangevoerd stuk van
valsheid te betichten, net als in de procedure inzake burgerlijk valsheidsincident,
moet beginnen met de partij die het
overlegt, aan te manen te verklaren of
zij zich ervan wenst te bedienen; dat de
aanmaning een vereiste is zelfs voor de
betichting van valsheid van een door het
openbaar ministerie overgelegd stuk; dat
zij geschiedt bij een aan de persoon of
aan de woonplaats betekend deurwaardersexploot, hetgeen ten deze gebeurd is
in de aanmaning die de gerechtsdeurwaarder Leopold Lichtert op 10 december 1987 gericht heeft aan de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Brussel, te zijnen parkette, Justitiepaleis, Poelaertplein te Brussel, alwaar hij
te woord gestaan werd door de heer Robert Huenens, substituut die het origineel voor ontvangst van het afschrift
voor gezien getekend heeft; dat de deurwaarder Lichtert bij hetzelfde exploot
akte heeft genomen van het antwoord
van die magistraat : « De beschikking
van 13 november 1987 van de raadkamer
is een authentieke akte van rechtspleging die als zodanig niet buiten het debat kan worden gehouden. Mijn ambt
kan dus de overlegging ervan niet verzaken (zie Cass., 20 nov. 1972, A.C., 1973,
275) >>; dat het hof van beroep, met voorbijgaan van de artikelen 448 tot 464 van
het Wetboek van Strafvordering, niet is
ingegaan noch op het verzoek tot betichting van valsheid noch op de daarop betrekking hebbende conclusie; dat het aldus artikel 97 van de Grondwet schendt;
het tweede: schending van artikel 5.3
van 5.4 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en miskenning van
het algemeen beginsel inzake het recht
van verdediging,
doordat het arrest zegt « ... dat verdachte, na tegen die beschikking hager
beroep te hebben ingesteld op 14 november 1987, bij akte van 18 november 1987
verklaard heeft afstand te willen doen
van zijn hager beroep; dat de verdachte
die werd bijgestaan door zijn raadsman,
ter terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, verklaard heeft bij
zijn besluit om afstand te doen te willen
blijven, zodat het hof (van beroep) bij ar-
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rest van 25 november 1987 akte verleend zen of ambtshalve aangewezen verdediheeft van de door hem gedane afstand ger, op het openbaar ministerie de plicht
van zijn appelrecht; dat er bij het Hof rust om eigener beweging de onregelmavan Cassatie blijkbaar geen enkele voor- tigheden of onwettigheden die hij in de
ziening is ingesteld tegen de rechtsple- rechtsbedeling ontdekt of zou moeten
ging welke tot die beslissing heeft ge- ontdekken, aan te klagen; dat die flaleid >>, dat het arrest daaruit het gevolg grante onregelmatigheden echter niet
trekt dat « nu de verdachte de gelegen- zouden begaan zijn en althans op tijd
heid gehad heeft om verweer te voeren hadden kunnen worden hersteld : - inover de beweerde onregelmatigheden dien de raadkamer op 13 november 1987,
toen de wet hem daartoe het recht gaf al was het maar vluchtig, kennis had ge~
met toepassing van artikel 4 van de wet nomen van de door de onderzoeksrechter
van 20 april 1874, hij thans het hof van op 10 november 1987 gehouden ondervraberoep, kamer van inbeschuldiging, niet ging waarvan zij nochtans uitdrukkelijk
meer om een dergelijk onderzoek kan gewag maakte in haar beschikking; verzoeken >>; dat het arrest aldus over indien het openbaar ministerie zijn ophet hoofd ziet dat de verdediging, die het d:racht om toezicht te houden op de onredossier van de rechtspleging enkel op 3 gelmatigheid van de rechtspleging in een
en 4 december heeft kunnen inzien, tot werkelijke geest van objectiviteit, dat is
dan in de onmogelijkheid verkeerde om rekening houdende zowel met de gegede op dat ogenblik ontdekte onregelma- vens in het voordeel als in het nadeel
tigheden aan te geven; dat het arrest het van een verdachte die op dat ogenblik
Verdrag tot Bescherming van de Rech- niet door een advocaat werd bijgestaan,
ten van de Mens en de F'undamentele had vervuld;
Vrijheden, inzonderheid artikel 5.3 en
Overwegende dat artikel 97 van
5.4, schendt; dat immers, zo een ieder,
die door arrestatie of gevangenhouding de Grondwet niet van toepassing is
van zijn vrijheid is bProofd, het recht op de onderzoeksgerechten die uitheeft voorziening te vragen bij de rech- spraak doen inzake voorlopige hechter opdat deze op korte termijn beslist tenis;
over de wettigheid van zijn geva.ngenOverwegende dat het arrest vasthouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding on- stelt dat eiser verklaard heeft afrechtmatig is, er tevens wordt vereist dat stand te doen van het hoger beroep
de persoon die van zijn vrijheid is be- dat hij had ingesteld tegen de door
roofd volledig op de hoogte is van de on- hem bekritiseerde beschikking en
rechtmatigheid en omvettigheid van zijn
gevangenhouding wanneer hij voorzie- dat hij ter terechtzitting van de kaning vraagt bij de rechter; dat artikel 5.3 mer van inbeschuldigingstelling die
en 5.4 van het Verdrag anders dode let- geroepen was om zich daarover uit
ter wordt; dat het uitgesloten is dat de te spreken, bijgestaan werd door
Hoge Verdragsluitende partijen en de zijn raadsman en dat hij bij zijn beBelgische wetgever die het Verdrag heeft sluit om afstand te doen gebleven is,
bekrachtigd, in de overtuiging konden zodat de kamer van inbeschuldiginghebben verkeerd dat een voorziening in
stelling, in haar arrest van 25 noden blinde moet worden ingesteld, zonder kennis van het dossier, en zonder de vember 1987, akte heeft verleend
mogelijkheid om een wetsschending aan van zijn afstand van zijn appelrecht;
te voeren omdat die schending bekrachDat het arrest eraan toevoegt dat
tigd is door een in kracht van gewijsde het hof van beroep, op het hoger begegane rechterlijke beslissing die is ge- roep tegen de beschikking waarbij
wezen binnen de termijn waarin de provervolgens de voorlopige hechtenis
cedure geheim blijft; dat alles wat verband houdt met de uitoefening van het van eiser werd gehandhaafd, enkel
recht van verdediging de openbare orde kennis neemt van die beschikking
raakt en derhalve ambtshalve moest en niet van het aanhoudingsbevel of
worden opgeworpen, nu de uitoefening van de beschikking die het heeft bevan het recht van verdediging door een vestigd;
advocaat slechts een aanvulling is van
Overwegende dat eiser op het
de aan de magistraten opgelegde verplichting om op een onpartijdige wijze ogenbllk dat hij op 14 november
en met eerbied voor de wet recht te spre- 1987 hoger beroep instelde tegen de
ken; dat, bij ontstentenis van een geko- door hem bekritiseerde beschikking,
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de tekst ervan kende, aangezien de
beschikking hem was betekend;
Overwegende derhalve dat de kamer van inbeschuldigingstelling in
de
bovenstaande
consideransen
heeft geantwoord op eisers verzoekschrift tot betichting van valsheid alsook op de conclusie die daarnaar verwees, zonder de in de
middelen aangegeven wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging te
miskennen;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel: miskenning
van het adagium « het Hof kent het
recht >> en schending van artikel 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest vermeldt « dat ten
overvloede dient te worden vastgesteld
dat de verdachte in het stuk " verzoekschrift tot betichting van valsheid "
verklaart dat de beschikking van 13 november 1987 een " intellectuele valsheid"
is en het hof van beroep aanzoekt om
zulks, alsook de eruit voortvloeiende nietigheid, met toepassing van de artikelen
458 tot 460 van het Wetboek van Strafvordering en 448 tot 464 van het Gerechtelijk Wetboek vast te stellen; dat onmiddellijk kan worden opgemerkt dat de
artikelen 448 tot 464 van het Gerechtelijk Wetboek hier helemaal niet ter zake
doen, aangezien zij betrekking hebben
op de rechterlijke organisatie in verband
met de balie; dat de artikelen 458 tot 460
van het Wetboek van Strafvordering hier
evenmin van toepassing zijn, aangezien
het van valsheid betichte stuk waarvan
de nietigheid wordt aangevoerd niet door
een van de partijen is overgelegd, maar
een rechterlijke beslissing is waartegen
uiteraard de wettelijke rechtsmiddelen
openstaan of openstonden >>; dat het arrest zodoende het adagium « het Hof
kent het recht >> miskent; dat immers
geen enkele wetsbepaling de verdediging
de verplichting oplegt om de wetteksten
aan te geven waarop zij zich baseert; dat
immers de aanduiding van de grief voldoende is en dat de toepassing van de
wet de taak is van de rechtbank of het
hof van beroep; dat de aanduiding van
de wettelijke grondslag van de grief door
de verdediging niet strikt nodig was; het
niet overbodig is op te merken dat inzake voorlopige hechteriis de verdediging
voor haar verweer slechts beschikt over
een termijn van twee dagen om het dos-
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sier van de rechtspleging in te zien; haar
vergissing ten dele toe te schrijven was
aan de aanhalingen uit de Repertoire
pratique du droit beige, blz. 668, nrs. 202
en 203; dat het arrest tevens artikel 97
van de Grondwet schendt waar het verklaart dat " het van valsheid betichte
stuk waarvan de nietigheid wordt aangevoerd niet door een van de partijen is
overgelegd ''• ofschoon dat stuk deel uitmaakt van het dossier dat is overgelegd
door het openbaar ministerie dat, op
aanmaning, zijn voornemen om zich ervan te bedienen, te kennen heeft gegeven; dat, mocht het juist zijn dat het van
valsheid betichte stuk een rechterlijke
eindbeslissing was waarvan aile vermeldingen erga omnes als waar moeten worden beschouwd, het dan het proces-verbaal van 10 november 1987 van de
onderzoeksrechter zou zijn dat van valsheid had moeten worden beticht omdat
het een vermelding bevatte die onverenigbaar is met die van de achteraf gewezen beschikking :

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet niet van toepassing is
op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
inzake voorlopige hechtenis; dat het
middel, in zoverre het de schending
van die grondwettelijke bepaling of
de miskenning van een « adagium »
dat geen algemeen rechtsbeginsel is,
aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat voor het overige
uit het antwoord op de eerste twee
middelen blijkt dat het arrest regelmatig met redenen omkleed en naar
recht verantwoord is;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
24 februari 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzittE:r
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- Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. G. Weber, Brussel.
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AANSLAGPROCEDURE - BEZWAAR - BEVOEGDHEID VAN DE DIRECTEUR - GRENZEN.
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doordat het hof van beroep, in een geval waarin de belastbare inkomsten
waarop een aanslag is berekend, zijn
vastgesteld aan de hand van indicien, als
bepaald bij artikel 247 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, en waarin
het bezwaarschrift van de belastingplichtige tegen die aanslag uitdrukkelijk
slechts kritiek oefent op sommige elementen van die raming op indicien, beslist dat de directeur bij wie het bezwaarschrift aanhangig was, bij het onderzoek ervan de aard van het betwiste
element niet mocht wijzigen en evenmin,
om het bedrag van dat element te bepalen, een bedrag mocht hanteren dat tot
dan toe niet was aangevoerd, op straffe
van schending van artikel 276 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
krachtens hetwelk hij slechts uitspraak
mag doen over de door de belastingplichtige geuite bezwaren en een regelmatig
bevonden ontheffing niet mag compenseren met een nieuwe ontoereikendheid
van aanslag die hij zou hebben vastgesteld,

De directeur die uitspraak doet over de
door een belastingschuldige aangevoerde bezwaren mag geen belastingsupplementen vaststellen en evenmin
terwijl de belastingplichtige, gelet op
compensatie verwez.nnlijken tussen het totaal karakter van het bewijs valeen rechtmatig bevonden ontlasting en gens tekenen en indicien ingesteld bij
een eventueel vastgestelde ontoerei- artikel 247 van het Wetboek van de Inkendheid van de aanslag; oak al heeft komstenbelastingen, wanneer hij in zijn
het bezwaar betrekking op de raming bezwaarschrift aangeeft dat hij niet akvan de belastbare grondslag volgens koord gaat met sommige elementen van
tekenen of indicien van gegoedheid, een raming op indicien, een bezwaar uit
dan nag kan de directeur, op een grief dat noodzakelijkerwijze de gehele rategen de aanslag in zijn geheel, nadat ming van de belastbare grondslag valhij heeft vastgesteld dat er geen reden gens een geheel van tekenen en indicien
is tot belastingheffing o.g. v. de door in het geding stelt; die grief derhalve gehem in aanmerking genomen gege- richt is tegen de toepassing van de wetsvens, de aanslag niet doen steunen op bepaling die de grondslag uitmaakt van
andere door hem vastgestelde gege- het vermoeden van de inkomsten dat
vens (1). (Art. 276 W.I.B.)
blijkt uit het geheel van de tekenen of
indicien; daaruit volgt dat de directeur,
door de omschrijving van een element
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. LAZvan de raming op indicien te wijzigen en
ZARI)
door op nieuwe gegevens te steunen om
het bedrag van dat bestanddeel te bepalen, de grenzen van het door de belasARREST ( vertaling)
tingplichtige geuite bezwaar niet heeft
(A.R. nr. F 822 F)
overschreden en dus evenmin de grenzen van zijn bevoegdheid, en niet een
HET HOF; - Gelet op het bestre- rechtmatig bevonden ontheffing compenmet een ontoereikendheid van aanden arrest, op 14 mei 1986 door het seert
slag die zou zijn vastgesteld; hij derhalve
Hof van Beroep te Luik gewezen;
artikel 276 van het Wetboek van de InOver het middel: schending van de ar- komstenbelastingen niet heeft geschontikelen 276 en 247 van het Wetboek van den:
de Inkomstenbelastingen,
Overwegende dat, volgens artikel
(1) Cass., 30 april 1987, A.R. nr F 795 F
(A.C., 1986-87, nr 508).

276, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 16
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maart 1976, het de directeur van de
belastingen niet geoorloofd is in zijn
beslissing een rechtmatig bevonden
ontheffing te compenseren met een
ontoereikendheid van aanslag die
zou zijn vastgesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de belastbare grondslag
voor het belastingjaar 1977, die volgens tekenen en indicien was bepaald, een bedrag van 800.000 frank
bevatte voor « een niet bepaalde uitgave van 3 november 1976 », en dat
de directeur van de belastingen bij
wie verweerders bezwaarschrift aanhangig was, ervan afgezien heeft die
niet bepaalde uitgave in aanmerking
te nemen op grond dat ten deze
moeilijk verdedigbaar is dat met opvragingen van bankrekeningen ten
belope van 800.000 frank op 3 november 1986 niet omschreven rekeningen zijn betaald, in de plaats
daarvan een bedrag van 668.677
frank heeft gesteld onder vermelding van een « verschil » of van « liquiditeiten >>, en om tot dat bedrag
te komen, een bedrag heeft gehanteerd dat tot dan toe niet was aangevoerd, te weten « Geschatte resultaat van de twee laatste maanden
van 1976 (volgens de B.T.W.-aangifte) 113.798 frank x 2/3 = 75.865
frank - dat bedrag van 113.798
frank vertegenwoordigt voor het
laatste kwartaal het saldo van de
ontvangsten en het cijfer in vak 51
van de voormelde aangifte, welk cijfer is vastgesteld rekening houdend
met de aankoop van de koffiemachine Recsi >>;
Dat het arrest, op grond van die
vaststellingen, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, overweegt « dat de beslissing van de directeur, door voortaan op een "verschil" of op " liquiditeiten " te steunen, de aard wijzigt van het element waarop (verweerder) zich
moet verdedigen >>;
Overwegende dat, niettegenstaande het door eiser aangevoerde karakter van « totaal bewijs ,, van de
aanslag door tekenen en indicien, de
directeur bij wie een grief aanhan-

gig is tegen het geheel van de aanslag, na te hebben vastgesteld dat
de aanslag niet wordt gerechtvaardigd door de elementen die de taxateur in aanmerking heeft genomen,
die aanslag niet mag baseren op andere, door hem vastgestelde, elementen;
Dat het arrest bijgevolg, door te
beslissen << dat het aannemen van
de stelling van het bestuur met betrekking tot die nieuwe berekening
van de aanslag zou betekenen dat
wordt aangenomen dat de directeur
een rechtmatig bevonden ontheffing
mag compenseren met een ontoereikendheid van aanslag die zou zijn
vastgesteld », artikel 276, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen juist toepast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 februari 1988 - 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Kirkpatrick.
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

BELASTINGZAKEN DIRECTE GEMEENTEBELASTING - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE- VERMELDING VAN DE LEDEN VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE - GEEN VERMELDING - NIETIGHEID.

Wanneer een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad,
rechtdoende inzake directe gemeentebelastingen, niet de vermelding bevat
van de leden van de bestendige deputatie die de zaak mede hebben onderzocht en bi.i de uitspraak ervan tegen-
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woordig waren, maakt dat verzuim, in
de regel, de beslissing nietig (1). (Art.
780, 1", Ger.W.)

Nr. 390

1e

KAMER -

26 februari 1988

(MIGNOLET T. STAD LA ROCHE-EN-ARDENNE)
ARREST ( vertaling)

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - ONTEIGENINGSWET 26 JULI 1962,

(A.R. nr. F 824 F)

ART. 5 - BEPALING VAN DE ONTEIGENINGSVERGOEDING - BEGRIP.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 juni 1986 door
de bestendige deputatie van de Provincieraad van Luxemburg gewezen;

2° STEDEBOUW -

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 780, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek:

1" en 2" Een arrest dat bij de bepaling

Overwegende dat noch het door
de provinciegriffier eensluidend verklaard afschrift van de bestreden
beslissing, dat zich in het dossier
van de rechtspleging bevindt, noch
enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, de namen vermelden van de leden van de bestendige deputatie die aan het onderzoek van de zaak hebben deelgenomen en die bij de uitspraak tegenwoordig zijn geweest;
Dat die vermelding op straffe van
nietigheid is voorgeschreven bij artikel 780, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek, waarvan de bepalingen ten deze van toepassing zijn;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Luik.
25 februari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. J anssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
(1) Zie Cass., 12 sept. 1985, A.R. nr. F 689 F,
en 13 feb. 1986, A.R. nr. F 742 F (ibid., 1985-86,
nrs. 22 en 384), met cone!. proc.-gen. Krings, in
Bull. en Pas., 1986, I, nr. 384.

RUIMTELIJKE ORDENING - WET RUIMTELJJKE ORDENING EN
STEDEBOUW, ART. 43- HERZIENING VAN DE
PLANNEN VAN AANLEG- BEGRIP.

van een onteigeningsvergoeding een
besluit waarbij de Koning krachtens
artikel 43, eerste lid, Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw beslist dat een
plan van aanleg wordt herzien, verlreerdelijk gelijkstelt met een besluit
waarbij de Koning, krachtens de arti-·
kelen 23 en 43, vierde lid, van dezeifde
wet, een plan goedkeurt waardoor een
vroeger plan wordt herzien, schendt
voormelde wetsbepalingen.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. VERHULST, DENDAUW)
ARREST

(A.R. nr. 5220)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1985 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1315,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 774, tweede lid, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 23 en 43 van de
wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, en schending van het algemeen rechtsbeginsel van het accusatoir karakter van de burgerlijke procedure alsook van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
verdediging voorschrijft,
doordat het arrest de vordering van eiser in grate mate afwijst en de definitieve aan de verweerders toekomende onteigeningsvergoeding op 10.303.628 frank
vaststelt op grond van de volgende consideransen : « Het is juist, dat de innemin-
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gen krachtens voormeld B.P.A. nummer
13 " Overleie " in een " groene zone " lagen. Evenwel werd bij koninklijk besluit
van 28 januari 1974 besloten tot herziening van voormeld B.P.A. (stuk 21 bundel (eiser) onderkaft Stukken) zijnde,
meer bepaald, de overschakeling dezer
groene zone naar de zone " openbare bestemming", zoals toch blijk.t uit inlichtingen dienaangaande door de technische
diensten van de stad Harelbeke aan gerechtsdeskundige G. De Brouwer (cfr.
P.V. plaatsschouwing deskundige G. De
Brouwer, bladzijde 5, laatste lid). En nopens deze planherziening geeft (eiser) in
diens besluiten d.d. 10 november 1981
woordelijk. toe, dat het " slechts wanneer
onderhavige onteigening werd gepland,
dat bedoelde gronden uit deze groenzone
werden gehaald om een openbare bestemming te krijgen ", terwijl hij op
bladzijde 11/le lid dezer zelfde besluiten
verder schrijft, dat " de bestemming van
de onteigende gronden in dit openbare
nieuwe B.P.A. duidelijk samenvalt met
het doel van de onteigening (toepassing
van artikel 31 van de wet van 29 maart
1962) ". Nu dient de rechter, bij de bepaling van de onteigeningsvergoeding, rekening te houden met de waarde (en
derhalve ook met de kenmerken) van
het onteigend goed op de datum van het
vonnis, dat - overeenkomstig artikel 18
van de wet van 26 juli 1962 inzake onteigeningen - een provisionele vergoeding
dezer onteigening vaststelt (zijnde in casu het vonnis van de vrederechter van
Harelbeke d.d 20 maart 1975). Gelet
enerzijds op de datum van het koninklijk besluit tot voormelde planherziening
(28 januari 1974) en anderzijds op het
voorwerp van onderhavige onteigening
(zijnde de nodige werken tot modernisering aan de Leie), strekte deze onteigening op 20 maart 1975 tot verwezenlijking van voormelde in dato 28 januari
1974 herziene aanlegplan nummer 13
"Overleie" van de gemeente Harelbeke,
wat (eiser) trouwens, - zoals reeds vermeld - in fine van het eerste lid op
bladzijde 11 zijner besluiten d.d. 10 november 1981 met zovele woorden toegeeft. Het blijft een onbewezen bewering
vanwege (eiser), dat deze bij koninklijk
besluit van 28 januari 1974 besliste planherziening op datum van het provisioneel vonnis dezer onteigening (20 maart
1975) nog niet "voltooid" was, wat trouwens in strijd is met de reeds vermelde
mededeling dienaangaande van de technische dienst van de stad Harelbeke aan
gerechtsdeskundige De Brouwer. Vermits voormeld B.P.A. nummer 13 - we-
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gens diens op 28 januari 1974 besliste
herziening - onderhavige innemingen
in dato 20 maart 1975 tot "groene zone"
niet (meer) bestemde, doch hen alsdan
"openbare bestemming" verleende die
door bedoelde onteigening verwezenlijkt
werd, vermag (eiser) niet - bij toepassing van artikel 25 en 31 van de (inmiddels gewijzigde) stedebouwwet d.d. 29
maart 1962 - te stellen dat, met voormelde administratieve toestand dezer innemingen bij hunne waardebepaling rekening dient gehouden te worden »,

tweede onderdeel, het in het arrest
vermeld en door het arrest ge'interpreteerd stuk 21 uit eisers dossier - zijnde
een kopie van de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van
het koninklijk besluit van 28 januari
1974 - noch expliciet noch impliciet inhoudt dat dit koninklijk besluit het bijzonder plan van aanleg nummer 13 van
de gemeente Harelbeke « herziet »; voormelde bekendmaking wel integendeel
enkel zegt dat bij koninklijk besluit van
28 januari 1974 is besloten dat voornoemd bijzonder plan van aanleg « dient
te worden herzien »; het arrest, waar het
spreekt over een « in dato 28 januari
1974 herziene aanlegplan nummer 13
"Overleie " van de gemeente Harelbeke >>, aldus voorhoudt dat deze bekenmaking iets inhoudt dat zij niet inhoudt of
iets niet inhoudt dat er wel in voorkomt;
waaruit volgt dat het arrest aan deze bekendmaking een betekenis en/of een interpretatie verleent die onverenigbaar is
met haar termen; zodat het arrest de bewijskracht toekomende aan stuk 21 uit
eisers dossier miskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl de plannen van aanleg verordenende kracht hebben en blijven gelden totdat zij door andere plannen kunnen worden vervangen na een herziening (artikel 2, § 1, derde lid, van de wet
van 29 maart 1962); de bepalingen betreffende het opmaken van de plannen van
aanleg van toepassing zijn op de herziening ervan (artikel 43, vierde lid, van dezelfde wet); een nieuw gemeentelijk plan
van aanleg het oude bijgevolg slechts
vervangt op het ogenblik van zijn eigen
inwerkingtreding, dat wil zeggen vijftien
dagen na de bekendmaking bij uittreksel
in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat het antwerp tot omwerking goedkeurt (artikel 23, vijfde lid,
van dezelfde wet); het aan herziening onderworpen plan van aanleg ondertussen
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van kracht blijft; het arest enerzijds
vaststelt dat « bij koninklijk besluit van
28 januari 1974 besloten (werd) tot herziening van voormeld B.P.A. ''• anderzijds spreekt over een « in data 28 januari 1974 herziene aanlegplan nummer 13
" Overleie " van de gemeente Harelbeke " en ten slotte zegt dat « voormeld
B.P.A. nummer 13 - wegens diens op 28
januari 1974 besliste herziening - onderhavige innemingen in data 20 maart
1975 tot "groene zone" niet (meer) bestemde "; waaruit volgt dat het arrest
geen onderscheid maakt tussen een koninklijk besluit waarbij beslist wordt dat
een plan van aanleg moet worden herzien (artikel 43, eerste lid) en een koninklijk besluit waarbij een antwerp tot
herziene plan van aanleg wordt goedgekeurd (artikel 43, vierde lid, gecombineerd met artikel 23, vijfde lid) en aldus
het mechanisme van de planherziening
miskent; zodat het arrest niet wettelijk
verantwoord is (schending van de artikelen 2, 23, 43 van de wet van 29 maart
1962, 2 en 43, als gewijzigd bij de artikelen 1 en 3 van de wet van 22 december
1970), en bovendien tegenstrijdig gemotiveerd is of minstens een dubbelzinnigheid inhoudt (schending van artikel 97
van de Grondwet);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het geschil de onteigeningsvergoeding betreft voor aan de verweerders toebehorende grond en dat
eiser aanvoerde dat de grond gelegen is « in een, " te bewaren groene
zone", volgens het gemeentelijk
aanlegplan nummer 13 "Overleie ",
goedgekeurd bij koninklijk besluit
van 19 juli 1963 ";
Overwegende dat het arrest beslist dat de rechter bij de bepaling
van de onteigeningsvergoeding rekening moet houden met de kenmerken van het onteigende goed op de
datum van het vonnis dat de provisionele vergoeding vaststelt, ten deze het vonnis van 20 maart 1975 van
de vrederechter te Harelbeke;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat de litigieuze grond krachtens het aanlegplan nummer 13 in
een greene zone lag, maar het de
stelling van eiser, die erop neer-
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kwam dat de grond nog in de greene zone lag op de datum van het
vonnis van de vrederechter, verwerpt op grond dat bij koninklijk
besluit van 28 januari 1974 besloten
werd tot herziening van het plan
nummer 13 « zijnde, meer bepaald,
de overschakeling dezer groene zone naar de zone " openbare bestemming" ";
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de appelrechters oordelen
dat de grond in kwestie door de
werking van het koninklijk besluit
van 28 januari 1974 niet meer in de
groene zone lag op de datum van
het vonnis van de vrederechter en
dat dientengevolge voor de bepaling
van de onteigeningsvergoeding rekening dient te worden gehouden met
de omstandigheid dat de grond moet
worden geacht niet meer in de greene zone te liggen;
Overwegende dat het arrest, door
aldus te beslissen, een besluit waarbij de Koning krachtens artikel 43,
eerste lid, van de wet van 29 maart
1962 beslist dat een plan van aanleg
wordt herzien, verkeerdelijk gelijkstelt met een besluit waarbij de Koning krachtens de artikelen 23 en
43, vierde lid, van dezelfde wet een
plan goedkeurt waardoor een vroeger plan wordt herzien; dat het arrest derhalve de vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat het hof geen uitspraak hoeft te doen over de overige
onderdelen van het eerste middel of
over het tweede middel, nu deze
niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eigendomsvergoeding voor innemingen en wederbelegging toekent a
rato van 145 frank per vierkante
meter en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de

Nr. 391

HOF VAN CASSATIE

kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
26 februari 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Claeys Bouuaert, Nelissen Grade.
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26 februari 1988

HUUR VAN GOEDEREN-

HUISHUURVERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - BRAND
IN HET ONROEREND GOED - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER- BEGRIP.

Krach tens de artt. 1732 en 1733 B. W. is
de huurder aansprakelijk voor de
brand in het door hem gehuurde onroerend goed, tenzij hij bewijst dat de
brand buiten zijn schuld heeft plaatsgehad (1); het arrest dat door zijn re_dengeving niet uitsluit dat de kortslwting die de brand tot gevolg had, tach
veroorzaakt werd door een gebrek van
de dakrandverlichting waarvan de
huurder had nagelaten de verhuurder
te verwittigen, beslist niet wettig dat
de huurder het bewijs heeft geleverd
dat de brand buiten zijn schuld heeft
plaatsgehad.
(CONDOR N.V., BIERSTEKERIJ VOLKSWELVAART
N.V. T. MERTENS)
ARREST

(A.R. nr. 5221)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1985 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Cass., 29 nov. 1984, A.R. nrs. 6989, 7095
en 7097 (A.C., 1984-85, nr. 203); Rev. crit. jur.
belf{e, 1987, biz. 213, met noot F. Glansdorff.
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Over het middel : schending van de artikelen 1147, 1148, 1315, 1732 en 1733 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de door de eiseressen ingestelde vorderingen tot betaling
van schadevergoeding ten laste van verweerder ongegrond verklaart, op grond :
dat verweerder als huurder aansprakelijk is voor de brand, tenzij hij ten deze
bewijst dat de brand is ontstaan door
toeval of overmacht of door een gebrek
in de bouw, of tenzij hij aantoont dat de
brand is ontstaan buiten enige fout van
zijnentwege; dat de gerechtsdeskundige
in akkoord met aile partijen besloot dat
de oorzaak van de brand een gevolg was
van kortsluiting in het elektriciteitsnet;
(... ) dat de gerechtsdeskundige enerzijds
uit het verslag van het bureau Goffin
vermeldde dat van een kabel, welke
diende om een niet aangesloten neon
van elektriciteit te voorzien, een dee! van
de isolatie was verdwenen, en dat er regelmatig problemen waren met de elektrische instailatie waarvan verweerder
op de hoogte was, en anderzijds vaststelde dat verweerder in zijn zaak een schakelbord had waarvan hij een aantal
knoppen de juiste werking niet kende en
aile hendels en knoppen omdraaide als
hij zijn zaak wilde verlichten; dat de gerechtsdeskundige deze gegevens enkel
vermeldt doch niet als oorzaak van de
kortsluiting aanduidt en evenmin de
p\aats van kortsluiting in het elektriciteitsnet preciseert; dat de oorzaak van de
kortsluiting evenmin uit de andere overgelegde expertiseverslagen kan worden
afgeleid; dat er enkel werd vastgesteld
dat, bij gelijktijdig aanzetten van de
schakelaar links achter de toonbank en
van de brandweerschakelaar buiten, de
dakverlichting onder spanning stand
doch dat niet kon gecontroleerd worden
of beide schakelaars in werkingstand
stonden op het ogenblik van de brand zodat een mogelijke spanning als oorzaak
van de brand niet bewezen is; dat voornoemde verslagen evenmin vermelden
dat de omstandigheid dat de dakverlichting niet meer werkte en dat verweerder
steeds de twee neonschakelaars achter
de tapkast, waaronder deze bestemd
voor de dakrandverlichting, opzette, de
kortsluiting tot stand bracht; dat de omstandigheden dat verweerder als h~u~der
naliet tweede verweerder te verw1ttrgen
dat de dakverlichting niet werkte, en dat
hij kon weten dat hij de hiervoor bestemde neonschakelaar opzette, niet van
aard zijn om de verantwoordelijkheid
lastens verweerder te weerhouden, wijl
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niet bewezen is dat deze fout aan de
grondslag van de brandramp lag; dat
evenmin een gebrek in de leiding wordt
aangetoond als oorzaak van de kortsluiting; dat bij afwezigheid van duidelijke
reden van kortsluiting verweerder de
kortsluiting in deze als overmacht kan
inroepen om zich van de aansprakelijkheid van de brandmap te bevrijden,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder
als lmurder van het gebouw voor de
brand aansprakelijk is tenzij hij bewijst
dat de brand ontstaan is door toeval of
overmacht, of door een gebrek in de
bouw; het feit dat er geen duidelijke reden van de kortsluiting, waardoor de
brand ontstaan is, aanwezig is, niet inhoudt dat verweerder daardoor bewezen
heeft dat de brand door overmacht is
ontstaan; immers de vaststellingen van
het arrest, volgens dewelke een deel van
de isolatie van de verbindlngskabel was
verdwenen, verweerder fouten maakte
bij het inschakelen van de verlichting,
waardoor spanning op het dak ontstond,
en hij naliet tweede eiseres van het gebrek der dakverlichting te verwittigen,
tot gevolg hebben dat, ook al is het niet
bewezen dat deze fouten van verweerder
aan de oorzae.k lagen van de kortsluiting, het ontstaan van een kortsluiting
daardoor toch mogelijk gemaakt wordt
en het arrest de mogelijkheid niet uitsluit, zodat het ten onrechte heeft geoordeeld dat verweerder deze kortsluiting
als overmacht kon inroepen (schending
van de artikelen 1147, 1148, 1732 en 1733
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat de duidelijke reden van kortsluiting niet voorligt, geenszins inhoudt dat verweerder
zou bewezen hebben dat de kortsluiting
en de branden zou zijn ontstaan door
toeval, overmacht of buiten zijn fout, zodat verweerder ten onrechte van de aansprakelijkheid voor de brand, die bij vermoeden op hem berust, bevrijd werd
(schending van de artikelen 1315, 1732
en 1733 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat, krachtens de
artikelen 1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek, de huurder aansprakelijk is voor de brand in het
door hem gehuurde onroerend goed,
tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld heeft plaatsgehad;
Overwegende dat het arrest constateert : dat de brand in het door
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verweerder gehuurde goed door een
kortsluiting in het elektriciteitsnet
is veroorzaakt; dat de oorzaak van
de kortsluiting en de plaats, waar
zij ontstond, onbekend zijn gebleven; dat verweerder wist dat « er regelrnatig problernen waren met de
elektrische installatie »; dat door de
experten werd vastgesteld « dat, bij
het gelijktijdig aanzetten van de
schakelaar links achter de toonbank
en van de brandweerschakelaar buiten, de dakverlichting onder spanning stond, doch dat niet kon gecontroleerd worden of beide schakelaars in werkingstand stonden op
het ogenblik van de brand, zodat
een rnogelijke spanning als oorzaak
van de brand niet bewezen is »; dat
de deskundigenverslagen evenmin
verrnelden « dat de ornstandigheid
dat de dakrandverlichting niet meer
werkte en dat (vervveerder) steeds
de twee neonschakelaars achter de
tapkast, waaronder deze bestemd
voor de dakrandverlichting, opzette,
de kortsluiting tot stand bracht »;
Overwegende dat het arrest
voorts, na te hebben vastgesteld dat
verweerder een fout heeft begaan
orndat hij << als huurder naliet (tweede eiseres, eigenares van het goed)
te verwittigen dat de dakrandverlichting niet werkte, en (omdat) hij
kon weten dat hij de hiervoor besternde neonschakelaar opzette »,
oordeelt dat eerstgenoernde niet
aansprakelijk is voor de brand,
« wijl niet bewezen is dat deze fout
aan de grondslag van de brandramp
lag »;
Overwegende dat het arrest, nu
het door de evenvermelde vaststellingen en redengeving niet uitsluit
dat de kortsluiting, die de brand tot
gevolg had, toch veroorzaakt werd
door een gebrek van de dakrandverlichting, waarvan verweerder had
nagelaten tweede eiseres te verwittigen, niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder het bewijs heeft
geleverd dat de brand buiten zijn
schuld heeft plaatsgehad;
Dat het rniddel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
26 februari 1988 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Matthijs, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr. 392

829

6° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE T!JD - MINDER-VALIDE GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN - RECHTHEBBENDEN OP GEWONE EN
BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN - AANVRAAG TOT TOEKENNING VAN NIEUWE RECHTEN - TOEPASSELIJKE REGELS.

7° MINDER-VALIDEN-

RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN K.B. VAN 24 DEC. 1974 - ART. 36 - DRAAGWIJDTE.

8° MINDER-VALIDEN-

RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN K.B. VAN 17 NOV. 1969 HOUDENDE ALGEMEEN
REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN
VAN TEGEMOETKOMINGEN AAN DE MINDERVALIDEN - ART. 33, EERSTE LID - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPAL!NG S!NDS 1 JAN. 1975.

9° MINDER-VALIDEN 3•

KAMER -

29 febmari 1988

1° MINDER-VALIDEN-

RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN -RECHT WAAROVER NA 31 DEC. 1974 UITSPRAAK WORDT GEDAAN - TOEPASSELIJKE
REGELS.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - MINDER-VALIDE RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN - RECHT WAAROVER NA 31
DEC. 1974 UITSPRAAK WORDT GEDAAN - TOEPASSELIJKE REGELS.

3° MINDER-VALIDEN -

GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMJNGEN - RECHTHEBBENDE OP TEGEMOETKOMINGEN OP 31
DEC. 1974 - RECHT OP TEGEMOETKOMINGEN
VANAF 1 JANUARI 1975- TOEPASSELIJKE REGELS.

4° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - MINDER-VALIDE RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN - RECHTHEBBENDE OP TEGEMOETKOMINGEN OP 31 DEC. 1974 - RECHT
OP TEGEMOETKOMINGEN VANAF 1 JAN. 1975
- TOEPASSELIJKE REGELS.

5° MINDER-VALIDEN-

RECHT OP GEWONE EN BIJZONDERE TEGEMOETKOMINGEN RECHTHEBBENDEN OP TEGEMOETKOMINGEN
OP 31 DEC. 1974 - AANVRAAG TOT TOEKENNING VAN NIEUWE RECHTEN - TOEPASSELIJKE REGELS.

RECHT OP GEWONE EN B!JZONDERE TEGEMOETKOM!NGEN BEDRAG VAN DE V66R 1 JAN. 1975 TOEGEKENDE GEWONE TEGEMOETKOM!NGEN BEHOUD VAN DAT BEDRAG- GRENZEN.

10° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
-WERKING IN DE TIJD- MINDER-VALIDERECHT OP GEWONE TEGEMOETKOMINGEN BEDRAG VAN DE V66R 1 JAN. 1975 TOEGEKENDE TEGEMOETKOMINGEN BEHOUD GRENZEN.

1' en 2' Het recht op de gewone en bijzondere tegemoetkomingen waarover
na 31 dec. 1974 uitspraak wordt gedaan, valt in de regel onder de bepalingen van K.B. van 24 dec. 1974 betreffende de gewone en bijzondere
tegemoetkomingen aan de minder-validen. (Artt. 1 en 33 van 24 dec. 1974.)
3' en 4' Uit de samenlezing van de artt.
1, 33 en 34, K.B. van 24 dec. 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen blijkt dat vanaf 1 jan. 1975, de
rechten van de minder-validen die op
31 dec. 1974 tegemoetlwmingen genaten, geregeld blijven door de bepalingen van v66r dat besluit, voor zover
het geen nieuwe rechten betreft.
5' en 6' Vanaf 1 jan. 1975 kan aan wie op
31 dec. 1974 gewone en bijzondere tegemoetkomingen voor minder-validen
genoot, geen nieuw recht worden toegekend met toepassing van de bepalingen van v66r het K.B. van 24 dec. 1974.
(Artt. 1, 33 en 34 K.B. van 24 dec. 1974
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betreffende de gewone en bijzondere
tegemoetkomingen aan de minder-validen.)
7" Art. 36 K.B. van 24 dec. 1974 betref-

fende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen
verleent geen recht op het behoud van
de toekenningsvoorwaarden, vastgelegd in de vroegere bepalingen, maar
heeft enkel tot doe] het recht op het
bedrag van de volgens die bepalingen
berekende tegemoetkomingen te verzekeren. (Artt. 33 en 36 K.B. van 24 dec.
1974.)
8" Binds 1 jan. 1975, is art. 33, eerste lid,

K.B. van 17 nov. 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de
minder-validen slechts van toepassing
bij het vaststellen van het jaarlijks bedrag van de gewone tegemoetkomingen die worden toegekend aan de minder-validen van veertien tot minder
dan eenentwintig jaar, die niet zijn gehuwd of die niet ten minste een kind
ten laste hebben. (Art. 1, 3 en 37 K.B.
van 24 dec. 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen.)
9" en 10" De bedragen van de gewone te-

gemoetkomingen die v66r 1 jan. 1975,
krachtens art. 33, eerste lid, K.B. van
17 nov. 1967 houdende algemeen reglement betreffende de toekenning van
de gewone tegemoetkomingen aan de
minder-validen zijn toegekend, mogen
weliswaar niet worden Ferminderd
door toepassing van de regels van het
K.B. van 24 dec. 1974, maar wei door
toepassing van de vroegere regels en
met name van art. 33, tweede lid, K.B.
van 17 nov. 1969. (Artt. 1, 3 en 37 K.B.
van 24 dec. 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen
aan de minder-validen.)
(BOSQUET T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN SOCIALE VOORZORG)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7707)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1984 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 34, 36, 37, 38 van het konink-
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lijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen, 33,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
17 november 1969 houdende algemeen
reglement betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan de mindervaliden, 4 en 5 van de wet van 17 juni
1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen,
doordat het arrest, ter bevestiging van
de administratieve beslissing van 29
april 1977 die, met toepassing van het
koninklijk besluit van 29 april 1977, eiser
elke tegemoetkoming ontzegt, niettegenstaande een verhoogde graad van arbeidsongeschiktheid, maar het bedrag
behoudt dat vroeger op grand van het
koninklijk besluit van 17 november 1969
is toegekend op basis van de vroeger in
aanmerking genomen graad van arbeidsongeschiktheid, welk bedrag evenwel
wordt verminderd gelet op de toename
van eisers inkomsten, « overweegt dat de
eerste rechter ten onrechte heeft gemeend te kunnen beslissen dat de berekening van de tegemoetkoming moet gebeuren onder het oude stelsel op basis
van de in aanmerking genomen of te nemen nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid » en derhalve het beroepen
vonnis vernietigt in zoverre het beslist
dat een wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid geen nieuw recht
uitmaakt, op grand van de motieven die
op de bladzijden 3, 4, 5, 6 en 7 van het
arrest voorkomen en inzonderheid : « dat
(de eerste rechter) door aldus te beslissen, om een bedrag vast te stellen, verwijst naar een bepaling (lees : artikel 33,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
17 november 1969) die niet meer van toepassing is >> voor de tegemoetkomingen
van v66r 1 januari 1975, « nu die tegemoetkomingen enkel bekomen bleven
krachtens artikel 36 (van het koninklijk
besluit van 24 december 1974) »,

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 1 van het koninklijk besluit van
24 december 1974 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 17 november 1969,
de nieuwe bepalingen van toepassing
zijn op de minder-validen aan wie de gewone en bijzondere tegemoetkomingen
met ingang van 1 januari 1975 worden
toegekend; artikel 34 van het koninklijk
besluit van 24 december 1974 bepaalt dat
de minder-validen die op 31 december
1974 reeds een gewone of een bijzondere
tegemoetkoming genieten, nietteming de
toepassing van de nieuwe bepalingen
kunnen vragen; evenwel, krachtens arti-
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kel 36, de toepassing van de nieuwe bepalingen niet mag leiden tot een inkrimping van de rechten van de gewone en
bijzondere tegemoetkoming welke bij
toepassing van de vroegere wettelijke en
reglementaire bepalingen werden bekomen; daaruit volgt dat, zo de bepalingen
van het koninklijk besluit van 31 december 1974 kunnen worden toegepast op de
gerechtigden die reeds op 31 december
1974 een tegemoetkoming genoten, wanneer ze voordeliger zijn, de bepalingen
van het koninklijk besluit van 17 november 1969 in de regel toch op hen van toepassing blijven; artikel 37 van het koninklijk besluit van 24 december 1974,
tot regeling van het nieuwe stelsel dat
van toepassing is op de minder-validen
die vanaf 1 januari 1975 recht hebben op
de gewone of bijzondere tegemoetkoming, de bepalingen van het koninklijk
besluit van 17 november 1969 opsomt die
van toepassing blijven, en met name artikel 33, eerste lid, terwijl artikel 38 de
opgeheven bepalingen opsomt (onder
meer artikel 33, tweede lid), met dien
verstande evenwel dat zij verder de toekenning regelen van de tegemoetkomingen, die daadwerkelijk v66r 1 januari
1975 zijn ingegaan en die in artikel 36
worden bedoeld; daaruit volgt dat het koninklijk besluit van 24 december 1974 in
geen van zijn bepalingen artikel 33, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17
november 1969, ten aanzien van de gerechtigden op tegemoetkomingen die
v66r 1 januari 1975 zijn verkregen, heeft
opgeheven; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat « de eerste rechter
ten onrechte heeft gemeend te kunnen
beslissen dat de berekening van de tegemoetkoming onder het oude stelsel moet
gebeuren, op basis van de nieuwe in aanmerking genomen of te nemen graad
van arbeidsongeschiktheid "• omdat artikel 33, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 november 1969 zou zijn opgeheven, de artikelen 1, 34, 36, 37 en 38
van het koninklijk besluit van 24 december 1974 schendt, en door, met bevestiging van de administratieve beslissing
van 29 april 1977, artikel 33, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 17 november 1969, op eiser niet toe te passen voor
de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming, die bepalingen schendt
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen);

tweede onderdeel, ingevolge artikel 36
van het koninklijk besluit van 24 december 1974, de nieuwe bepalingen « niet
mogen leiden tot een inkrimping van de
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rechten op de gewone of bijzondere tegemoetkoming welke door de gerechtigden
bij toepassing van de vroegere wettelijke
en reglementaire bepalingen werden bekomen >>; de uitdrukking « de bekomen
rechten >>, nu het bedrag van de tegemoetkoming altijd kan worden gewijzigd
omdat de graad van de arbeidsongeschiktheid of het bedrag van de inkomsten verandert, geen bedrag kan beogen
dat onveranderd zou blijven, niettegenstaande een wijziging in de graad van
arbeidsongeschiktheid, maar enkel het
recht om verder tegemoetkomingen te
ontvangen onder de voorwaarden, bepaald bij wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het
ogenblik dat het recht op tegemoetkomingen is ontstaan; daaruit volgt dat het
arrest, door te beslissen dat de gerechtigde wiens recht v66r 1 januari 1975 is verkregen, slechts het bedrag van de tegemoetkoming, dat vroeger is vastgesteld
ingevolge artikel 35, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 17 november 1969
en dat overeenstemt met een bepaalde
graad van arbeidsongeschiktheid, blijft
ontvangen, ongeacht de nieuw vastgestelde graad van arbeidsongeschiktheid
(verhoogd-verlaagd), de zin en de draagwijdte van artikel 36 van het koninklijk
besluit van 24 december 1974 miskent en
derhalve die bepaling schendt; het bijgevolg, door dit artikel niet op eiser toe te
passen, artikel 33, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 november 1969
schendt, dat het bedrag van de tegemoetkomingen vaststelt op basis van de
gre.ad van arbeidsongeschiktheid van de
gerechtigde wiens recht v66r 1 januari
1975 is ingegaan (schending van de artikelen 36 van het koninklijk besluit van
24 december 1974 en 33, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 17 november
1969 die in het middel worden aangewezen);
derde onderdeel, artikel 36 van het koninklijk besluit van 24 december 1974 althans bepaalt dat de persoon wiens recht
op de bij de wet van 27 juni 1969 toegekende tegemoetkomingen v66r de inwerkingtreding van genoemd koninklijk besluit van 24 december 1974 is vastgelegd,
een tegemoetkoming geniet waarvan het
bedrag niet lager mag zijn dan het bedrag dat is bepaald met toepassing van
de vroegere wetgeving, namelijk ten deze het koninklijk besluit van 17 november 1969; daaruit volgt dat het arrest, dat
de administratieve beslissing van 29
april 1977 bevestigt die het bedrag van
de tegemoetkoming aan eiser ven-:o:J.indert, zijn beslissing tot vernietiging van
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het be:roepen vonnis niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen
36 van het koninklijk besluit van 24 december 1974 en, voor zoveel. nodig, 4 en 5
van de wet van 27 juni 1969 die in het
middel worden aangewezen) :

Ove:rwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 24 december
1974 bepaalt dat dit besluit van toepassing is op de minde:r-validen aan
wie de gewone of bijzondere tegemoetkomingen met ingang van 1 januari 1975 worden toegekend;
Dat volgens artikel 33 de bepalingen van dit besluit vanaf 1 januari
1975 ambtshalve worden toegepast
op de personen wier recht op de gewone of bijzondere tegemoetkoming
nog niet bij een administratieve beslissing is vastgesteld;
Dat derhalve het recht op de gewone of bijzondere tegemoetkomingen waarover na 31 december 1974
uitspraak wordt gedaan, in de regel,
onder de toepassing valt van de bepalingen van het het koninklijk besluit van 24 december 1974;
Overwegende dat artikel 34 van
het koninklijk besluit van 24 december 1974 bepaalt dat de minder-validen die op 31 december 1974 reeds
een gewone of bijzondere tegemoetkoming genieten, de toepassing van
dit besluit kunnen vragen in de vormen voorgeschreven bij artikel 60
van het koninklijk besluit van 17 november 1969;
Dat uit het verband van die bepaling met de artikelen 1 en 33 blijkt
dat de rechten van de minder-validen die op 31 december 1974 tegemoetkomingen genieten, geregeld
blijven door de vroegere bepalingen,
voor zover het geen nieuwe rechten
betreft;
Dat daaruit volgt dat vanaf 1 januari 1975 geen enkel nieuw recht
kan worden vastgesteld met toepassing van vroegere bepalingen en
met name van het koninklijk besluit
van 17 november 1969;
Overwegende dat voorts artikel 33
van het koninklijk besluit van 24 december 1974 naar artikel 36 ver-
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wijst, volgens hetwelk de bepalingen
van dit besluit niet mogen leiden tot
een inkrimping van de rechten op
de gewone of bijzondere tegemoetkomingen welke door de gerechtigden met toepassing van de vroegere
wettelijke en reglementaire bepalingen zijn verkregen;
Dat artikel 36 geen recht verleent
op het behoud van de toekenningsvoorwaarden vastgelegd in de vroegere bepalingen, doch enkel het
recht op het bedrag van de volgens
die bepalingen berekende tegemoetkomingen verzekert;
Dat artikel 38 van het koninklijk
besluit van 24 december 1974, dat
sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 17 november
1969 en ook het koninklijk besluit
van 22 maart 1971 opheft, de toepassing van die regels uitsluitend aan
(de toepassing van) artikel 36 voorbehoudt;
Overvv-egende dat uit die consideransen volgt dat artikel 33, eerste
lid, van het koninklijk besluit van
17 november 1969, sedert 1 januari
1975 en overeenkomstig de artikelen
1, 3 en 37 van het koninklijk besluit
van 24 december 1974 slechts van
toepassing is bij het vaststellen van
de gewone tegemoetkomingen, die
worden toegekend aan de mindervaliden van veertien tot minder dan
eenentwintig jaar, die niet zijn gehuwd of die niet ten minste een
kind ten laste hebben;
Dat genoemd artikel 33, eerste lid,
vanaf die datum geen ni.euwe rechten van meerderjarige of als dusdanig beschouwde minder-validen kan
bevestigen;
Dat de bedragen van de v66r die
datum krachtens die bepalingen toegekende tegemoetkomingen weliswaar niet kunnen worden verminderd door toepassing van de nieuwe
regels, maar wei door toepassing
van de vroegere regels en met name, zoals ten deze, van artikel 33,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 november 1989;
Dat het middel naar recht faalt;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt verweerder in
de kosten.

(TRANSPORTVOITURE N.V. T. HUART)

29 februari 1988 - 3e kamer - Voorzitter en ve1·slaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en van Heeke.

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 april 1987 en 2
juli 1987 gewezen door het Arbeidshof te Bergen, waarnaar de zaak is
verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 9 september 1985 (3);
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3" KAMER - 29 februari 19815

1° CASSATIEMIDDELEN-

MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK WEGENS NIET-VERMELDING
VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - WIJZIGING VAN
EEN WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN DE
OVEREENKOMST.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- WIJZIGING VAN EEN WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN DE OVEREENKOMST - MIDDEL
WAARIN ENKEL SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN DE ARTT. 2, 15, § 1, 20, 1°, 32, 3°, EN
39 ARBEIDSOVEREENKOMSTENVvET GEVOLG.

1° en 2o Niet ontvankelijk is het middel
dat, zonder schending van art. 1134
B. W. (1) aan te voeren, enkel uit de
schending van de artt. 2, 15, § 1, 20, 1",

32, :J', en 39 Arbeidsovereenkomstenwet is afgeleid tot staving van de grief,
dat de feitenrechter de regel heeft misl.:end volgens welke de partij die eenzijdig een wezenlijk bestanddeel van
de arbeidsovereenkomst w~jzigt, onrechtmatig een einde maakt aan de
overeenkomst (2).
(1) en (2) M. JAMOULLE, Contrat de travail,
Fac. Droit d'Econ. et de Science soc. de Liege,
1986, bd. II, nr. 370; Cass., Fr., 8 old. 1987, Rec.
Dalloz-Sirey, 1988, Jurisprudence, blz. 57, en
voetnoot Y Saint-Jours.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8125)

Over het middel: schending van de artikelen 2, 15, § 1, 20, 1°, 32, 3', 39 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, lbis, §§ 2, 5 en 7,
van de wet van 10 juni 1952 betreffende
de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, zoals het is gewijzigd bij
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en 21, §§ 2, 5 en 7, van de wet
van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, zoals het is
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4
van 11 oktober 1978,
doordat het arrest van 21 april 1987,
hoewel het vaststelt : 1' dat eiseres, sinds
april 1977, aan verweerder « plotseling
en zonder geldige reden de toegang tot
het magazijn heeft ontzegd » en hem
« liet apart zetten zonder hem iets te !aten verrichten >>, 2' dat verweerder zich
in april 1977 heeft beroepen op het gedrag van zijn werkgever, maar gedurende twee en een half jaar naar zijn werk
is gekomen en zijn loon heeft ontvangen,
niettemin beslist dat de arbeidsovereenkomst rond « oktober-november 1979 >> is
beeindigd, namelijk toen eiseres, nadat
zij aan verweerder verscheidene voorstellen tot reclassering had gedaan, weigerde hem in zijn oorspronkelijke betrekking als hulpmagazijnbediende te
herplaatsen, en doordat het aldus beslist
op grond: « dat (eiseres) wel kon zeggen
dat zij in de economische conjunctuur
van april 1977 onmogelijk een magazijnbediende en een magazijnwerkman aan
het werk kon houden, maar men niet
goed inziet waarom zij plotseling die
laatste betrekking zo spoedig mogelijk
wou afschaffen en waarom zij een beroep op de rijkswacht heeft gedaan om
Huart, die u.it vakantie terugkwam, te
beletten nog te werken, niettegenstao.nde
het bericht dat men hem had geschre(3) Niet gepubliceerd
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ven; dat het feit dat (eiseres) (verweerder) ongeveer twee en een half jaar geen
werk heeft laten verri.chten en hem heeft
verpicht te verblijven in een houten barak op de plaats van het werk, terwijl de
andere werknemers daarvan op de hoogte waren, zulks omdat zij, gelet op de bescherming die hij genoot, niet anders
kon, zonder dat zij er ook maar aan
dacht hem een taak toe te vertrouwen
die strookte met zijn verminderde lichamelijke mogelijkheden, hetgeen (eiseres)
wei moest weten, met zijn technische bekwaamheid en ook met zijn waardigheid
als mens, gestreng moet worden beoordeeld; dat daaruit volgt dat de voorstellen tot reclassering die aan (verweerder)
in september 1979 zijn gedaan, zodra de
nieuwe directeur er was, noodzakelijk
moeten worden bekeken aan de hand
van het daaraan voorafgaande waarin de
oorsprong ligt van hetgeen tot de eigenlijke beeindiging heeft geleid "•
terwijl, eerste onderdeel, inzake arbeidsovereenkomsten, een eenzijdige wijziging in verband met de wezenlijke bestanddelen van de overeenkomst gelijkstaat met de beeindiging ervan; de
arbeidsovereenkomst de overeenkomst is
waarbij een werknemer, de werkman,
zich verbindt om arbeid te verrichten
(artikel 2 van de wet van 3 juli 1978), zodat de aard van de arbeid en de arbeidsvoorwaarden wezenlijke bestanddelen
van de overeenkomst zijn; het des te
meer wezenlijke bestanddelen van de
overeenkomst zijn, daar de werkgever
verplicht is de werknemer te doen arbeiden op de wijze zoals is overeengekomen
(artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli
1978); bijgevolg wanneer, zoals ten dezen, de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt, het feit dat de
werknemer nog arbeid blijft verrichten
langer dan vereist is om zijn houding te
bepalen, niet betekent dat de beeindiging
van de overeenkomst is geschorst, maar
enkel dat de werknemer met de nieuwe
arbeidsvoorwaarden instemt en ervan afziet zich op de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst te beroepen; daaruit
volgt dat het arrest van 21 april 1987, nu
het vaststelt dat eiseres in april 1977
" plotseling en zonder geldige reden " geweigerd heeft verweerder verder te laten
werken als hulpmagazijnier en hem de
toegang tot het magazijn heeft ontzegd,
niet wettig kon beslissen dat (eiseres)
pas in oktober-november 1979 de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd en
dat verweerder, aangezien hij toen niet
in zijn werk van v66r april 1977 werd
herplaatst, recht heeft op de bijzondere
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opzeggingsvergoeding, waarvan sprake
is in de artikelen 1 bis, § 7, van de wet
van 10 juni 1952 en 21, § 7, van de wet
van 20 september 1948 (schending van
die bepalingen, alsmede van de artikelen
2, 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en
van de artikelen 32, 3°, en 39. van diezelfde wet, welke artikelen voorzien in de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
door een enkele partij);
tweede onderdeel, krachtens de voormelde artikelen 1bis, § 5, van de wet van
10 juni 1952, en 21, § 5, van de wet van
20 september 1948, wanneer de werkgever de overeenkomst (van de beschermde werknemer) beeindigt, deze in de onderneming wordt herplaatst onder de
voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst, voor zover hijzelf, of de werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten, bij aangetekend schrijven hiertoe
een aanvraag heeft ingediend binnen
dertig dagen die daarop volgen; (§ 7) weigert de werkgever de ontslagen werknemer in de onderneming te herplaatsen
binnen dertig dagen na de aanvraag tot
herplaatsing, de werkgever dan aan de
ontslagen werknemer, onverminderd het
recht op een hogere vergoeding verschuldigd op grond van de overeenkomst of
van de gebruiken en op elke andere
schadevergoeding wegens materiele of
morele schade, een vergoeding moet betalen gelijk aan: 1o het loon voor de periode die nog te lopen blijft tot het verstrijken van het mandaat; 2o het lopende
loon overeenstemmende met de duur
van twee jaar zo hij minder dan tien
dienstjaren telt; tiit die bepalingen volgt
dat het recht van de ontslagen werknemer om die opzeggingsvergoeding te vorderen onder meer afhangt van het vereiste dat hijzelf of zijn vakbondsorganisatie zijn herplaatsing binnen dertig
dagen na de beeindiging van de overeenkomst heeft gevraagd; ten dezen, de
beeindiging door eiseres van verweerders arbeidsovereenkomst in april 1977
is gebeurd, zoals zoeven in het eerste onderdeel van het middel is gezegd; het arrest vaststelt dat verweerder pas op 30
oktober 1979 bij aangetekend schrijven
een aanvraag heeft ingediend om als
hulpmagazijnier te worden herplaatst;
daaruit volgt dat het arrest, door aan
verweerder de bijzondere opzeggingsvergoeding waarvan sprake is in de voormelde artikelen 1bis, § 7, en 21, § 7, toe
te kennen, hoewel verweerder niet binnen dertig dagen na de wijziging van
zijn arbeidsvoorwaarden een aanvraag
om herplaatsing had ingediend, de arti-
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kelen 1bis, §§ 2, 5 en 7, inzonderheid 5,
van de wet van 10 juni 1952 en 21, §§ 2, 5
en 7, inzonderheid 5, van de wet van 20
september 1948 schendt;
derde onderdeel, het arrest, door toewijzend te beschikken op de rechtsvordering van verweerder tot betaling van een
vergoeding voor de beeindiging van zijn
overeenkomst, hoewel er meer dan een
jaar is verlopen tussen de beeindiging en
het instellen van de rechtsvordering, ook
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978
schendt, krachtens hetwelk de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan een jaar na het eindigen van die
overeenkomst verj aren :

29 februari 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Draps.
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Overwegende dat het middel, in 1° LOON- BESCHERMING- RECHTSVORDEzijn eerste onderdeel, het arrest verRING - UIT HOOFDE VAN EEN OVERTREDING
wijt de regel te miskennen volgens
VAN ART. 11 WET BESCHERMING LOON WERKwelke de partij die eenzij dig een weNEMERS - VERJARING - TERMIJN.
zenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigt, onrechtmatig 2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN een einde maakt aan de overeenTERMIJN
ARBEIDSOVEREENKOMST RECHTSVORDERING UIT HOOFDE VAN EEN
komst;
OVERTREDING VAN ART. 11 WET BESCHERDat die regel niet op de in dat onMING LOON WERKNEMERS.
derdeel aangewezen bepalingen van
de wet van 3 juli 1978 berust, maar
op artikel 1134 van het Burgerlijk 3° LOON - ART. 11 WET BESCHERMING
LOON WERKNEMERS - BIJZONDERE VERGOEWetboek, waarin wordt bepaald dat
DING VERSCHULDIGD, IN GEVAL VAN ONTalle overeenkomsten die wettig zijn
SLAG VAN EEN WERKNEMER DIE LID IS VAN
aangegaan degenen die deze hebben
HET VEILIGHEIDSCOMITE.
aangegaan tot wet strekken en dat
ze niet kunnen worden herroepen 4° ARBEIDSOVEREENKOMST
ALdan met hun wederzijdse toestemLERLEI - VERJARING - ARBEIDSOVEREENming, of op gronden door de wet erKOMST VOOR BEDIENDEN - RECHTSVORDEkend;
RING TOT BETALING VAN DE AAN EEN LID
Dat het middel geen schending
VAN HET VEILIGHEIDSCOMITE, BIJ ONTSLAG,
VERSCHULDIGDE OPZEGGINGSVERGOEDii'!G
van die wetsbepaling aanvoert;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
5° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN Overwegende dat, voor het overiARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN
ge, het middel eveneens niet ontvan- RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN
kelijk is, in zoverre het aan het arDE BIJZONDERE OPZEGGINGSVERGOEDING
DIE, IN GEVAL VAN ONTSLAG, IS VERSCHULrest verwijt sommige bepalingen
DIGD AAN DE WERKNEMERS-LEDEN VAN HET
van de wetten van 10 juni 1952 en
VEILIGHEIDSCOMITE - TERMIJN.
20 september 1948, alsmede artikel
15 van de wet van 3 juli 1978 te 1o en 2o De rechtsvordering voortvloeiend
schenden, nu het die grieven uit
uit een overtreding van art. 11 Wet Bemiskenning door het arrest van
scherming Loon Werknemers verjaart
voormelde regel afleidt;
door verloop van vijf jaren, te rekenen
van de dag waarop het misdrijf is gepleegd (1). (Artt. 26 en 28 wet van 17
april 1878.)

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

(1) Cass., 5 dec 1977 (ib1d., 1978, 403) met
cone!. adv -gen. Lenaerts·, Cass., 19 okt. 1987,
A.R nr 5731, supra, nr 101

HOF VAN CASSATIE

836

3° Art. 11 Wet Bescherming Loon Werk-

nemers is niet toepasselijk op de bijzondere vergoeding die, in geval van
ontslag, is verschuldigd aan de werknemers, die lid zijn van het veiligheidscomite (2).
4o en 5o De rechtsvordering wegens nietbetaling van de bijzondere vergoeding
die, in geval van ontslag, is verschuldigd aan de bediende die lid is van het
veiligheidscomite verjaart door verloop
van een jaar na de beeindiging van de
overeenkomst. (Impliciet.) (Art. 34 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden.)
(FYFFES SPIERS N.V. T. VINET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8207)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1987 door
het Arbeidshof te Berg('n gewezen;
Over het tweede middr•I: schending
van de artikelen 578, 7°, 7G4, eerste lid,
12°, en 780, eerste lid, lo en 4°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, onder verwijzing
naar de apostille van het openbaar ministerie, volgens welke mededeling niet
vereist was en ook niet was gevraagd,
beslist dat de oorspronkelijke rechtsvordering van verweerder, in zoverre zij op
een delictuele grondslag berust, ontvankelijk is,
terwijl, overeenkomstig de artikelen
764, eerste lid, 12°, van 578, 7°, van het
Gerechtelijk Wetboek, de geschillen van
burgerlijke aard die het gevolg zijn van
een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, op
straffe van nietigheid, aan het openbaar
ministerie moeten worden meegedeeld;
de appelrechter derhalve, op de rechtsvordering van verweerder ter zake van
niet-betaling van een beschermingsvergoeding, in zoverre hij beslist dat die
rechtsvordering op een delictuele grandslag berust, de zaak diende mee te delen
aan het openbaar ministerie dat een advies moest geven; voorts artikel 780, eerste lid, 1o en 4°, bepaalt dat het arrest, op
straffe van nietigheid, de naam van de
(2) Zie de arresten waarnaar in noot 1 wordt
verwezen,
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magistraat van het openbaar ministerie
die zijn advies heeft gegeven, en de vermelding van het advies van het openbaar ministerie moet bevatten; het arrest, blijkens hetwelk, enerzijds, de zaak
niet aan het openbaar ministerie is meegedeeld en, anderzijds, dit geen advies
heeft gegeven, en dat derhalve noch de
naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies had moeten geven, noch de vermelding van dat
advies bevat, dus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt:

Overwegende dat de vermelding
in artikel 764, 12°, van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 578, 7°, van
dat wetboek, krachtens het enige artikel van de wet van 26 november
1986 vervallen is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 9, 11, 42 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, 26, 27, inzonderheid het eerste lid, 28, inzonderheid het eer ste lid, van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van St~afvol'dering,
voormelde artikelen 26, 27, 28, zoals zij
zijn gewijzigd bij de wet van 30 mei
1961, 6 van de wet van 10 maart 1900 op
de arbeidsovereenkomst voor werklieden
en 15 van de wet van 3 juli 1978 op de
arbeidsovereenkomsten,
doordat, na te hebben vastgesteld :
« dat het beroepen vonnis, binnen de
grenzen van het geschil tussen partijen
uitspraak doende, vaststelt dat, anders
dan (verweerder), voordien de oorspronkelijke eiser, betoogde, de eenjarige
rechtsvordering en niet dertigjarige, zoals hij beweerde, verjaard is; dat (verweerder) in hoger beroep, met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek, de omschrijving verandert van
zijn vordering die hij op de rechtsvordering ex delicto laat steunen », en het arrest beslist « dat zodanige verandering,
ook al geschiedt zij voor het eerst in hoger beroep, ontvankelijk is, daar de door
de partijen regelmatig uitgewisselde conclusies op dat argument antwoorden, en
ze berust op het in de dagvaarding aangevoerde feit, te weten de niet-betaling
van het nog verschuldigde loon, dat wil
zeggen de beschermingsvergoeding; dat
door die verandering ook de oorspronkelijke rechtsvordering van (verweerder)
ontvankelijk is; dat immers, nu de beschermingsvergoeding als loon wordt be-
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schouwd, toepassing client te worden gemaakt van de bepalingen van openbare
orde van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon, die
voor het merendeel met straffen gesanctioneerd zijn - cf. de artikelen 11
en 42 van die wet >> en derhalve, met wijziging van het beroepen vonnis, voor
recht zegt: « dat de oorspronkelijke
rechtsvordering, voor zover zij berust op
een delictuele grondslag, ontvankelijk
is »,

terwijl, onder het nag verschuldigde
loon, waarvan sprake is in artikel 11 van
de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon, enkel wordt
verstaan het loon dat, zolang de dienstbetrekking niet is geeindigd, op de overeenkomstig artikel 9 van dezelfde wet
bepaalde tijden moet worden uitbetaald;
de beschermingsvergoeding niet aan die
definitie beantwoordt, aangezien zij een
loon is dat slechts verschuldigd is als de
dienstbetrekking eindigt en omdat zij
een einde neemt; daaruit volgt dat voormeld artikel 11, waarin de tijd wordt
vastgesteld waarop het nag verschulcligde loon wordt betaald en derhalve artikel 42 van dezelfde wet, waarin de overtreding van artikel 11 strafbaar wordt
gesteld, niet van toepassing zijn,
en terwijl de vijfjarige verjaring waarvan sprake is in artikel 26 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, niet van toepassing is op de
rechtsvordering voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, tenzij zij terzelfder
tijd berust op een feit dat een misdrijf
oplevert; ten dezen, bij gebrek aan een
wettelijke bepaling tot strafbaarstelling
van het feit waarop verweerder zijn
rechtsvordering deed steunen, namelijk
de niet-betaling van de beschermingsvergoeding, de eenjarige verjaring waarvan
sprake is in de wetgeving betreffende de
arbeidsovereenkomsten, van toepassing
is; het arrest, dat, verkeerdelijk hierop
steunend dat de beschermingsvergoeding
onder de toepassing valt van de artikelen 11 en 42 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon
der werknemers, beslist dat de oorspronkelijke rechtsvordering van verweerder
op delictuele grondslag berust en na vijf
jaar verjaart, en om die redenen ontvankelijk is, alle in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 11 van
de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der
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werknemers bepaalt dat, wanneer
de dienstbetrekking een einde
neemt, het nog verschuldigde loon
onverwijld moet worden uitbetaald
en uiterlijk op de eerste betaaldag
die volgt op de datum waarop de
dienstbetrekking eindigt; dat in artikel 42, 1°, van dezelfde wet de overtreding van die bepaling wordt gestraft;
Overwegende dat, overeenkomstig
de artikelen 26 en 28 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, de op die overtreding gegronde vordering verjaart
door verloop van vijf jaren te rekenen van de dag waarop het misdrijf
is gepleegd;
Overwegende dat de tijden van de
uitbetaling van het loon zijn vastgesteld in de artikelen 9 en 11 van de
wet van 12 april 1965;
Dat artikel 9 de uitbetaling « op
gezette tijden » regelt van wat als
loon verschuldigd is wegens de uitvoering of de schorsing van de
dienstbetrekking; dat die bepaling
niet toepasselijk is op de bijzondere
beschermingsvergoeding die is verschuldigd omdat de dienstbetrekking een einde neemt;
Dat artikel 11 bepaalt op welk
ogenblik het nog verschuldigde loon
moet worden uitbetaald wanneer de
dienstbetrekking een einde neemt;
dat die bepaling onder andere verwijst naar de « eerste betaaldag »,
waarvan in artikel 9 sprake is; dat
in artikel 11 onder « nog verschuldigd loon >> wordt verstaan het loon
dat, zolang de dienstbetrekking niet
is geeindigd, overeenkomstig artikel
9 moet worden uitbetaald;
Dat, aangezien artikel 9 geen betrekking heeft op de betaling van de
bijzondere beschermingsvergoeding,
van die vergoeding evenmin sprake
is in artikel 11, en bijgevolg ook niet
in artikel 42, 1°, van de wet van 12
april 1965;
Overwegende dat de in artikel 26
van voormelde wet van 17 april 1878
bepaalde verjaringstermijn van vijf
jaar, dus niet kan worden toegepast
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op de vordering tot betaling van de
bij zondere beschermingsvergoeding;
Dat het arrest, dat beslist dat de
verjaringstermijn van vijf jaar ten
dezen van toepassing is, niet naar
recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
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die werknemer op het tijdstip waarop
de werkloosheid intreedt (1). (Art. 130,
§ 2bis, Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. ROUFFIANGE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8213)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het lrbeidshof te Brussel.
29 februari 1988 - 3' kamer · - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk1uidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Delahaye en De Gryse.
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WERKLOOSHEID -

TOEKENNINGSVOORWAARDEN - WERKLOZE DIE UIT EIGEN WIL
IN EEN DIENSTBETREKKING MET VERKORTE
WERKTIJD WAS TEWERKGESTELD.

De voorwaarden van art. 130, § 2bis,
tweede lid, Werkloosheidsbesluit, waaronder een dienstbetrekking wordt beschouwd als een dienstbetrekking met
verkorte werktijd uit eigen wil en
waaronder dienvolgens aan de werkloos geworden werknemer werkloosheidsuitkeringen worden toegekend,
gelden t.a. v. de dienstbetrekking van

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1987 door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 118, 120, 121, 122, 125bis, 130, inzonderheid §§ 1 en 2bis, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals het is gewijzigd en aangevuld, in verband met artikel 118, bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
14 maart 1975, artikel 1 van het koninklijk besluit van 2·;: november 1976, artikel
1 van het koninklijk besluit van 1 juni
1978, artikel 1 van het koninklijk besluit
van 12 april 1983, artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juli 1984, wat betreft artikel 121 bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 1966, wat
betreft artikel 122, bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 5 november 1965,
artikel 1 van het koninklijk besluit van 5
februari 1969, artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 november 1970, artikel
11.1" van het koninklijk besluit van 26
april 1976 en artikel 3 van het koninklijk
besluit van 12 juli 1976, wat betreft artikel 125bis bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1967, artikel 2
van het koninklijk besluit van 26 april
1976, wat betreft artikel 130, bij artikel 3
van het koninklijk besluit van 11 september 1964, artikel 2 van het koninklijk
besluit van 18 februari 1965, artikel 2
van het koninklijk besluit van 24 oktober
1967, artikel 1 van het koninklijk besluit
van 4 mei 1973, artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 april 1976, artikel 2, 2",
3", 4", 5", van het koninklijk besluit van
22 maart 1982 en 97 van de Grondwet,
doordat, nu vaststaat dat verweerster,
toen zij op 2 mei 1984 werkloos is geworden en aanspraak maakte op werkloosheidsuitkering, al sinds 7 februari 1983
(1) Art. 130 is vervangen door K.B. van 28
mei 1986 (art. 2), dat op 1 okt. 1986 in werking
getreden.

IS
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was tewerkgesteld in een dienstbetrekking met verkorte werktijd uit eigen wil,
te weten vijf arbeidsdagen van elk drie
uren, namelijk vijftien arbeidsuren per
week, het arrest, na te hebben verklaard
dat « het duidelijk is dat de arbeidsdagen tijdens die periode van tewerkstelling niet in aanmerking kunnen worden
genomen voor de toepassing van artikel
125bis », erop wijst dat verweerster van
11 augustus 1980 tot 6 februari 1983
heeft gewerkt in een dienstbetrekking
met verkorte werktijd uit eigen wil, in
de zin van het in het middel bedoelde artikel 130, § 2bis, en beslist dat « haar
aanvraag om werkloosheidsuitkering op
grand van het verlies van die dienstbetrekking moet worden onderzocht », daar
het oordeelt « dat een andere beslissing
een straf zou zijn voor een werknemer
die tijdelijk een nieuwe dienstbetrekking
aanvaardt, die niet voldoet aan de in artikel 130, § 2bis, vastgestelde norm ... "•
terwijl, hoewel krachtens het in het
middel bedoelde artikel 130, eerste lid,
alleen werkloosheid in een volledige
dienstbetrekking recht geeft op toekening van werkloosheidsuitkering, artikel
130, § 2bis, afwijkt van de regel in geval
van werkloosheid van een werknemer,
die uit eigen wil in een dienstbetrekking
met verkorte werktijd is tewerkgesteld,
op voorwaarde dat die werktijd arbeidsdagen van ten minste drie uren bevat en
ten minste slaat op achttien arbeidsuren
per week; zowel uit § 1 als uit § 2bis van
artikel 130 volgt dat rekening moet worden gehouden met de laatste dienstbetrekking van de werknemer op het ogenblik dat hij werkloos wordt en dat
derhalve, in het geval waarin het, zoals
ten deze, gaat om een dienstbetrekking
met verkorte werktijd uit eigen wil, die
niet voldoet aan de in artikel 130, § 2bis,
vastgestelde normen, de werkloos geworden werknemer geen aanspraak kan rnaken op toekenning van werkloosheidsuitkering, gesteld zelfs dat hij wegens een
vroegere dienstbetrekking de voorwaarden van de in het middel aangewezen artikelen 118, 120, 124 en 125bis vervult om
werkloosheidsuitkering te kunnen genieten; daaruit volgt dat, door te beslissen
dat, nu de dienstbetrekking met verkorte
werktijd uit eigen wil waarin verweerster was tewerkgeteld toen zij op 2 mei
1984 werkloos is geworden, niet kon worden in aanmerking genomen, haar aanvraag om werkloosheidsuitkering te kunnen genieten, moet worden onderzocht
op grand van het verlies, op 6 februari
1983, van de dienstbetrekking met verkorte werktijd uit eigen wil, waarin zij
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sinds 11 augustus 1980 was tewerkgesteld en die voldeed aan de normen van
voormeld artikel 130, § 2bis, het arrest de
voorwaarden waaronder verweerster op
uitkeringen gerechtigd is enerzijds, en
de voorwaarden van toekenning anderzijds, verwart, zodat het de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen
schendt en zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van alle
in het middel aangewezen wettelijke bepalingen):

Overwegende dat artikel 130,
§ 2bis, eerste lid, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, zoals
het ten deze van toepassing is, bepaalt dat, in afwijking van § 1, de
werkloosheidsuitkeringen in geval
van werkloosheid van een werknemer, die uit eigen wil in een dienstbetrekking met verkorte werktijd is
tewerkgesteld, zowel tijdens de duur
van de overeenkomst als na het
einde ervan, slechts worden toegekend voor de gewone dagen of halve
dagen van tewerkstelling;
Dat het tweede lid van die bepaling de voorwaarden vermeldt waaraan de dienstbetrekking moet voldoen om te worden beschouwd als
een dienstbetrekking met verkorte
werktijd uit eigen wil;
Dat die voorwaarden betrekking
hebben op de dienstbetrekking
waarin de werknemer is tewerkgesteld wanneer hij werkloos wordt;
Overwegende dat de werkloosheidsuitkering niet kan worden toegekend met toepassing van artikel
130, § 2bis, wanneer is vastgesteld
dat de dienstbetrekking op het ogenblik dat de werknemer werkloos
wordt, niet kan worden beschouwd
als een dienstbetrekking met verkorte werktijd uit eigen wil, overeenkomstig die bepaling;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
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lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Bergen.

3" Niet ontvankelijk is het middel dat is
gericht tegen een beslissing van de
herkeuringsraad waartegen eiser geen
cassatieberoep heeft ingesteld (3).

29 februari 1988 - 3' kamer- Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.

4" Feitelijke

gegevens die door een
dienstplichtige tot staving van zijn cassatieberoep zi.fn aangevoerd, kunnen
in cassatie niet ten toets komen (4).

5" Het middel dat op een ]outer betwijfe-

lende bewering berust, is niet ontvankelijk.

(LALOUX)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. M 452 F)
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HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 november 1987
door de herkeuringsraad van de provincie Namen gewezen;

1° CASSATIEMIDDELEN -

AARD VAN
HET MIDDEL - DIENSTPLICHTZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN LOUTERE VERONDERSTELLING.

2° CASSATIEMIDDELEN -

AARD VAN
HET IVIIDDEL DIENSTPLICHTZAKEN
VRAAG AAN HET HOF VAN CASSATIE.

3° CASSATIEMIDDELEN -

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN BESL!SSING DIENSTPLICHTZAKEN.

4° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS - DIENSTPLICHTZAKEN.

5° CASSATIEMIDDELEN -

AARD VAN
HET IVIIDDEL - DIENSTPL!CHTZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN T'NIJFELENDE BEWERING.

1" Het middel gegrond op een loutere

veronderstelling is niet ontvankelijk
(1).
2"

Een eenvoudige vraag die aan het Hof
van Cassatie wordt gesteld is geen
middel (2).

(1) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 191).
(2) Cass., 18 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 196).

Over het middel: schending van de gecoordineerde dienstplichtwetten, met name van de artikelen 38 tot 53 van die
wetten,
doordat de herkeuringsraad eiser geschikt voor de dienst heeft verklaard,
terwijl, eerste onderdeel, de burgerlijke geneesheer, lid van de herkeuringsraad, ingevolge artikel 38, § 4, van de
dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 30
april 1962, door de voorzitter daags voor
of de dag van iedere zitting moet worden
aangewezen en zo mogelijk iedere dag
vervangen, dokter Gerard op 24 september en 26 november 1987 zitting heeft gehad en derhalve blijkbaar stilzwijgend
voor jaren is aangewezen en slechts uitzonderlijk wordt vervangen;
tweede onderdeel, artikel 42 van dezelfde wetten bepaalt dat, alvorens de
werkzaamheden te beginnen, de twee geneesheren in handen van de voorzitter
de eed afleggen, en het de vraag is hoe
de voorzitter die eed heeft kunnen afnemen, nu de dienstplichtigen de voorzitter
en de geneesheren pas op het einde van
de werkzaamheden hebben gezien, bij de
uitspraak van de beslissing;
(3) Cass.,
nr. 431).

10

maart

1980

(A.C.,

1979-80,

(4) Cass., 23 juni 1976 (A.C., 1976, 1202).

Nr. 396

HOF VAN CASSATIE

derde onderdeel, artikel 44, § 1, van dezelfde wetten bepaalt dat de dienstplichtige in de uitsluitende tegenwoordigheid
van de geneesheren wordt gekeurd en
door de raad wordt gehoord en het de
vraag is wie kan oordelen of dat artikel
is nageleefd;
vierde onderdeel, de door hem overgelegde radiografieen door de herkeuringsraad op de zitting van 24 september 1987
zijn genegeerd en op de zitting van 26
november 1987 slechts vluchtig en op
zijn aandringen zijn onderzocht;
vijfde onderdeel, volgens artikel 48 van
dezelfde wetten de beslissingen van de
raad met redenen dienen te worden omkleed en uitgesproken in openbare vergadering, aan die regel is voldaan op
voorwaarde dat het uitspreken van de
beslissing door de voorzitter met de twee
geneesheren gelijkstaat met een uitspraak in openbare vergadering; uit de
motivering « is niet ernstig '' kan worden
afgeleid dat artikel 48 niet is nageleefd :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel op
een loutere veronderstelling gegrond
is en niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser niet aan··
voert dat de geneesheren, leden van
de herkeuringsraad, de vereiste eed
niet hebben afgelegd;
Dat een eenvoudige vraag aan het
Hof geen cassatiemiddel is;

841

Wat het derde onderdeel betreft:
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel, in
zoverre het gericht is tegen de beslissing van de herkeuringsraad van
24 september 1987, waartegen eiser
geen cassatieberoep heeft ingesteld,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het gericht is tegen de beslissing van de herkeuringsraad van
26 november 1987, niet ontvankelijk
is nu het Hof niet bevoegd is om feitelijke gegevens na te gaan;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel op
een twijfelende bewering berust en
derhalve niet onvankelijk is;

Om die redenen,
voorziening.

verwerpt de

29 februari 1988 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, advocaat-generaal.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout in 't algemeen - Samenloop
van fouten Onderlinge verhoudingen
tussen aansprakelijke personen - Aandeel in
de schadeloosstelling.
669

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout in 't algemeen - Onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen Vrijspraak - Aanneming van een burgerlijke
fout ten laste van de beklaagde - Tegenstrijdigheid.
795

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad- Nalatigheid- Begrip.

762

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden Werknemer die bij de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst schade berokkent aan
derden - Werkgever met toepassing van art.
18 Arbeidsovereenkomstenwet aileen aansprakelijk gesteld - Cassatieberoep van de
werknemer - Ontvankelijkheid.
656

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Gebouwen - Instorting te
wijten aan een gebrek in de bouw en aan de
fout van een derde.
574

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige
daad en de schade - Toezicht van het Hof.
599

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade
Beoordelingsbevoegdheid
Bestaan en omvang van de schade.
599

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Raming - Veroordeling van de
beklaagde tot het betalen van een hoofdsom,
vermeerderd met de compensatoire interest

- Beslissing dat de reeds betaalde voorschotten zullen verrekend worden overeenkomstig de bepalingen van artt. 1254, en
volgende B.W. - Gevolg.
812

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Interest - Compensatoire interest
- Begrip.
812

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Samenloop van aansprakelijkheid van
verschillende aard - Aansprakelijkheid uit
en buiten overeenkomst - Tekortkoming aan
een contractuele verbintenis - Schade aan
een derde - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Vereisten.
641

Advocaat
Tucht - Tuchtprocedure voor de tuchtraad
van beroep van de Orde van Advocaten Getuigenverhoor - Vorm.
700

Afstamming
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uitkering van levensonderhoud - Rechtsvordering
tot terugbetaling van de bevallingskosten Artt. 340b en 340c B.W. - Erkenning van het
kind door een andere man dan degene tegen
wie de rechtsvorderingen waren gericht Gevolg.
665

Afstamming
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uit~e
ring van levensonderhoud - Rechtsvordering
tot terugbetaling van de bevallingskosten Artt. 340b en 340c B.W. - Erkenning van het
kind door een andere man dan degene tegen
wie die rechtsvorderingen waren gericht Gevolg.
665

Arbeidsongeval
Begrip.

648

Arbeidsongeval
Begrip - Ongeval gebeurd tijdens de rustpauze - Normale besteding van de rusttijd Door de werkgever verboden bezigheid.
713
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Arbeidsongeval

Arbeidsovereenimmst

Schade - Vergoeding op grond van het
gemene recht - Arbeidsongevallenverzekeraar.
685

Arbeidsongeval
Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen
- Verhaal - Niet verzekerde werkgever. 486

Arbeidsongeval
Verzekering - Subrogatie - Schadevergoeding op grond van het gemene recht Arbeidsongevallenverzekeraar.
685

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel - Ongeval - Plotselinge
gebeurtenis - Begrip.
648

Allerlei - Verjaring - Arbeidsovereenkomst
voor bedienden - Rechtsvordering tot betaling van de aan een lid van het veiligheidscomite, bij ontslag, verschuldigde opzeggings835
vergoeding.

Arbeidsovereenltomst
Allerlei- Verjaring- Vordering tot betaling
van een opzeggingsvergoeding - Verjaringstermijn.
650

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Verjaring Rechtsvordering
volgend uit een overtreding van art. 11 Wet
Bescherming Loon - Verjaringstermijn. 650

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Kosten - Geschil tussen de
werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen - Vordering tot terugbetaling van
vergoedingen.
486

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Verwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit Verwittiging door de getroffene.
490

Arbcidsongeval

Allerlei - Werknemer die bij de uitvoering
van zijn arbeidsovereenkomst schade berokkent aan derden- \Verkgever met toepassing
van art. 18 Arbeidsovereenlwmstenwet aileen
aansprakelijk gesteld - Cassatieberoep van
de werknemer - Ontvankelijkheid.
656

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Gelijkstelling
van verplaatsing van de exploitatiezetel, fusie
of verkoop met sluiting.
652

Rechtspleging - Verjarlng - Stuiting Erkenning van het recht door de arbeidsongevallenverzekeraar.
550

Arbeidsongeval
Rechtspleging- Kosten- Vordering van de
getroffene tegen het Fonds voor Arbeidsongevallen - Verzekeringsinstelling buiten de
zaak gesteld.
713

B

Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst
- Begrip.
800

Arbeidsovereenlromst
Verplichtingen - Handelsvertegenwoordiger
- Indirect commissieloon - Voorwaarden Voorleggen van een bestelbon.
591

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Nietigheid - Gevolg
ten aanzien van de afstand van recht.
546

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Termijn
ning - Ancienniteit - Begrip.

Bereke716

Arbeidsovel'eenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding - Beding ten
behoeve van een derde
Verjaring Termijn.
556

Arbeidsovereenkomst
Einde
Wijziging van een wezenlijk
bestanddeel van de overeenkomst - Middel
waarin enkel schending wordt aangevoerd
van de artt. 2, 15, § 1, 20, 1•, 32, 3•, en 39
Arbeidsovereenlwmstenwet - Gevolg.
833

Banlr.breuk en bedrieglijk onvennogen
Terugkeer tot de failliete boedel van
goederen, rechten of rechtsvorderingen die
bedrieglijk zijn ontvreemd - Art. 579, eerste
lid, 1•, Kl1.- Toepassingsgebied.
460

Bedrijfsrevisor
Aanvraag om als lid tot het Instituut der
Bedrijfsrevisoren te worden toegelaten Venverping door de commissie van beroepVoorziening in cassatie.
579

Belasting
Bedragen gevorderd door de Regie van Telegraaf en Telefoon - Geen vergoeding voor
een bijzondere dienst - Aard van die verdering.
660

Belasting op spelen en weddenschappen
Belastingverordeningen van de stad Luik, de
gemeente Ans en de gemeente Trooz, waarbij
voor het belastingjaar 1984 een directe belasting wordt geheven van de agentschappen
voor weddenschappen op paardenwedrennen
die buiten het Waalse Gewest worden georganiseerd- Wettigheid.
475

3
Belasting op spelen en weddenschappen
Artt. 66 en 74 Wetboek van de met de lnkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen Belasting op de toegelaten agentschappen
voor weddenschappen op paardenwedrennen
- Begrip.
475

Belasting over de toegevoegde waarde
Art. 23bis, § 3, van K.B. nr. 7 van 27 dec. 1977
met betrekking tot de invoer van goederen Tijdelijke invoer van voertuigen - Vrijstelling - Verbod het voertuig uit te lenen aan
een verblijfhouder in Belgie - Lening Begrip.
432

Benelux
Overeenkomst inzake warenmerken - Artt.
3, tweede lid, 13, A, 1", en 14, B, 1", BeneluxMerkenwet - Overeenstemming - Begrip.
638

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Incidenten i.v.m. de verdeling van een
zaak in een zelfde rechtbank van eerste
aanleg - Begrip.
441

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Rijkswachters
- Misdrijven betreffende de rechterlijke
dienst van de rechtbanken en de administratieve politie - Begrip.
599

Bevoegdheid en aanleg

Beroepsgeheim
Schending - Begrip.

720

Beroepsverenigingen
Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid
- Belang - Begrip.
736

Beroepsverenigingen
Burgerlijke rechtsvordering heid - Voorwaarde.

ingeschreven in de bevolkingsregisters in
Belgie of in het buitenland - Gefailleerde die
in een Belgische gemeente verblijft en er zijn
commerciele hoofdactiviteit uitoefent - Faillietverklaring door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waartoe deze
gemeente behoort - Wettigheid.
443

Ontvankelijk736

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Wederopneming van een op proef
in vrijheid gestelde ge!nterneerde - Rechtspleging.
428

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Verwerping van
het verzoek tot invrijheidstelling
Verantwoording.
605

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed Beslissingen waartegen geen hoger beroep
openstaat - Art. 1624, 2", Ger.W.
Draagwijdte.
696

Betekening en kennisgeving
Gerechtelijke stukken in burgerlijke of
handelszaken - Mededeling bestemd voor
een zich in het buitenland bevindende
persoon - Zwitserland - Wijze van mededeling.
610

Betichting van valsheid
Strafzaken - Verzoekschrift gericht tegen de
beschikking die het aanhoudingsbevel bevestigt - Verzoekschrift gericht aan het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlbpige hechtenis
Niet
ontvankelijk verzoekschrift.
818

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Plaatselijke bevoegdheid - Faillietverklaring - Gefailleerde niet

Strafzaken - Bevoegdheid - Beschikking
van de raadkamer tot correctionalisering van
een misdaad valsheid in geschrifte - Correctionalisering ook geldend voor de misdaad
gebruik van valse stukken - Voorwaarden.
614

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorrecht van
rechtsmacht - Toepassingsvoorwaarden. 734

Bewijs
Algemene begrippen - Toegestane bewijsmiddelen - Handelshuur.
634

Bewijs
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken Huur van goederen - Mondelinge huurovereenkomst.
765

Bewijs
Algemene begrippen - Burgerlijke zaken Exploot - Nietigheid - Onregelmatigheid in
de vermelding van een vorm - Art. 867
Ger.W.- Vergelijking van de gedingstukken.
771

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijs
van de verbintenissen en bewijs van de betaling - Tegenbrieven - Derde - Begrip. 481

Bewijs
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken Huur van goederen - Huurovereenkomst.
765

Bewijs
Strafzaken het Hof.

Vermoedens -

Toezicht van
629

Bewijs
Tuchtzaken - Tuchtprocedure voor de raad
van de Orde van Advocaten - Tuchtraad van
beroep- Getuigenverhoor- Vorm.
700
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Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid
- Voorwaarde.
736

dienstplichtige niet dermate aan die aandoe·
ning lijdt dat deze ongeschiktheid tot gevolg
heeft - Vernietiging van deze beslissing Omvang.
612

Cas sa tie

c

Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Beklaagde is in cassatie Vernietiging van een beslissing - Gevolg
hiervan voor de eraan voorafgegane proces·
handelingen.
736

Cas sa tie
Cas§atie
Opdracht en bestaansreden van het Hof Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige daad en de schade - Beoordelingsbevoegdheid - Toezicht van het Hof.
599

Cnssatie
Bevoegdheid van het Hof - Onderzoek van
feitelijke gegevens - Dienstplichtzaken. 840

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof -- Strafzaken Ambtshalve op te werpen middelen
Burgerlijke rechtsvordering van het Bestuur
van Douane en Accijnzen tot betaling van
accijns.
532

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging en cassatiebe·
roep in het belang van de wet - Strafzaken
- Cassatieberoep van de procureur-generaal
- Art. 441 Sv. - Strekking van het cassatie·
beroep.
510

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken
- Cassatieberoep van de procureur-generaal
-Art. 441 Sv. - Vonnis dat de beklaagde met
name tot een onwettige geldboete veroordeelt
-· Uitwissing van de veroordeling - Vernieti·
ging zonder verwijzing.
510

Cassatie
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie van
een beschikking van de bestreden beslissing
- Gevolg t.a.v. een andere beschikking. 525

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Gedeeltelijke cassatie van een beslissing Gevolg voor de beslissing die slechts het
gevolg is van de vernietigde beslissing.
762

Cassatie
Omvang - Dienstplichtzaken - Tabel als
bijlage bij K.B. 5 nov. 1971- Aandoening met
ongeschiktheid tot gevolg - Beslissing van de
herkeuringsraad dat een dienstplichtige aan
zodanige aanctoening lijdt - Beslissing dat de

Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Gehechte is in cassatie Uitlevering - Beschikking van de raadkamer
waarbij het buitenlandse bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard - Laattijdig verzet - Arrest dat het verzet ontvankelijk doch niet gegrond verklaart - Voorziening van de vreemdeling - Vernietiging van
de beslissing waarbij het verzet niet gegrond
wordt verklaard - Gevolg hiervan voor de
ontvankelijkverklaring van het verzet.
750

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Gehechte is in cassatie Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van het
buitenlandse bevel tot aanhouding - Afwij·
zing van hct verzoek van de vreemdeling tot
voorlopige invrijheidstelling - Vernietiging
van de uitvoerbaarverklaring
Gevolg
himvan voor de uitspraak over het verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling.
750

Casse1tie
Vernietiging - Onwang - Strafzaken - Als
straf ui tgesproken verval van het recht tot
sturen - Vernietiging wegens de onwettigheid van die straf.
755

Cassatie
Rechtspleging algemeen - Rechtspleging in
strafzakcn
Vernietiging, omvang
Burgerlijke rechtsvorderingen
Schade
veroorzaakt door een motorrijtuig - Tussen·
komst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Beslissing waarbij die
tussenkomst
niet
ontvankelijk
wordt
verklaard - Cassatieberoep van het Gemcen·
schappelijk Motorwaarborgfonds - Vernietiging - Gevolg hiervan voor de beslissingen
op de burgerlijke rechtsvorderingen van de
getroffenen tegen de beklaagde en diens
verzekeraar.
498

Ca:ssatie
Rechtspleging algemcen - Rechtspleging in
strafzaken
Vernietiging, omvang
Burgerlijke rechtsvorderingen
Schade
veroorzaakt door een motorrijtuig - Tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Beslissing waarbij die
tussenkomst
niet
ontvankelijk
wordt

5
verklaard - Cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vernietiging - Gevolg hiervan voor de beslissingen
op de rechtsvorderingen van de getroffene
tegen dat fonds.
498

Cassatie
Vernietiging omvang - Burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van de beslissing
waarbij de beklaagde veroordeeld wordt Beslissing waarbij de vrijwillig tussengekomen verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van beklaagde veroordeeld
wordt tot betaling van schadevergoeding aan
de burgerlijke partij
Verzekeraar niet in
cassatie - Gevolg.
504

Cassatie
Rechtspleging - Strafzaken - Omvang Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging van de
eindbes!issing op de tegen beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de vernietiging tot de eindbeslissing
op de burgerlijke rechtsvordering van
beklaagde - Voorwaarden.
569

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Burgerlijke rechtsvorderingen - Eindbeslissing op een burgerlijke rechtsvordering Vernietiging van de niet definitieve beslissing
op een andere burgerlijke rechtsvordering
tegen dezelfde beklaagde- Voorwaarden.
718

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzake n Burgerlijke rechtsvorderingen
Niet
beperkt cassatieberoep van de beklaagde. 721

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling - Vernietiging van de eindbeslissing op
de burgerlijke rechtsvordering
Voorwaarden.
733

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Burgerlijke
rechtsvordering
van
een
beldaagde
Cassatieberoep van een
beklaagde - Vernietiging van de bes!issing
op de strafvordering - Ve rnietiging van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
van die beklaagde tegen een andere
beklaagde en de voor deze civielrechtelijk
aansprakelijke persoon- Voorwaarden. 533

Cassatie
Strafzaken - Omvang - Burgerlijke rechtsvor dering - Regelmatige voorziening van de
beklaagde en van de vrijwillig tussengekomen
verzekeraar - Cassatie op de voorziening van
de verzekeraar - Vernietiging daaruit voort-

vloeiende, van de ten aanzien van de
Voorbeklaagde gewezen beslissing
423
waarden.

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid Middel dat het Hof noopt tot toetsing van
feitelijke gegevens.
701

Cassatiemiddelen
Aard van het middel - Dienstplichtzaken Middel gegrond op een twijfelende bewering.
840

Cassatiemiddelen
Aard van het middel - Dienstplichtzaken Middel gegrond op een loutere veronderstelling.
840

Cassatiemiddelen
Aard van het middel - Dienstplichtzaken 840
Vraag aan het Hof van Cassatie.

Cassatiemiddelen
Onduidelijke middelen - Toelichting.

445

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Vermelding van de geschonden wetsbepaling - Schending die tot cassatie kan leiden.
716

Cassatiemiddelen
Middel niet ontvankelijk wegens niet-vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen
- Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst
- Einde - Wijziging van een wezenlijk
bestanddeel van de overeenkomst.
833

Cassatiemiddelen
Gemis aan feitelijke grondslag - Algemene
begrippen
Middel afgeleid uit een
verschrijving in de bestreden beslissing. 584

Cassatiemiddelen
Nieuwe middelen
Belastingzaken
Middel ten betoge dat er een reden tot
wraking bestaat tegen een rechter die de
bestreden beslissing heeft uitgesproken Middel dat, in de regel, niet voor het eerst
voor het Hof kan worden voorgedragen.
478

Cassatiemiddelen
Nieuwe en !outer juridische middelen Strafzaken - Ontvankelijkheid - Middel uit
miskenning van het recht van verdediging
voor de feitenrechter - Middel niet aangevoerd voor de feitenrechter.
536

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Strafvordering - E€m enkele
straf wegens verscheidene misdrijven - Straf
naar recht verantwoord - Beslissing waarbij
bovendien wegens een van die misdrijven de
bekendmaking van de uitspraak en de terugkeer tot de boedel wordt bevolen - Middel
dat op die beslissing betrekking heeft Ontvankelijkheid.
460
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Dienstplicht

Cassatiemiddelen
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang voor eiser - Strafzaken - Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde Veroordeling tot een enkele straf - Middel
ten betoge dat verschillende straffen hadden
moeten worden uitgesproken.
726

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Strafvordering - enige straf voor verscheidene misdrijven - Straf naar recht verantwoord door een ander misdrijf.
736

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Strafvordering.
815

Cassatiemiddelen
Geen betrekking op de bestreden beslissing
- Dienstplichtzaken.
840

Collectieve

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Door Hoge Militieraad bevolen aanvullend onderzoek - Eindbeslissing over de aanvraag tot uitstel - Geen
vermelding van het aanvu
[ llend onderzoek.
684

Dieren
Vogels - Bescherming - Besluit van 28 juli
1982 van de Waalse Gewestexecutieve, art. 8,
§ 1- Vangst- Kooi- Begrip.
606

Dwangsom
Beslissing houdende veroordeling tot betaling
van een dwangsom in geval van niet-verschijning in persoon - Wettigheid.
786

Dwangsom

arbeidsovereenkoms~

Uitlegging.

Militiegerechten - Herkeuringsraad - Vorm
- Uitspraak bij meerderheid van stemmen 613
Vaststelling.

550

Beslissing houdende veroordeling tot betaling
van een dwangsom in geval van niet-verschijning in persoon - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
786

D
E
Dagvaarding
Strafzaken - Geldigheid van de dagvaarding.
561

Derdenverzet
Strafzaken - Uitspraak over de burgerlijke
belangen door het strafgerecht - Begrip. 730

Dienstplicht
Vrijstelling en voorlopige afkeuring op lichamelijke grand - Tabel als bijlage bij K.B. 5
nov. 1971 - Aandoening met ongeschiktheid
tot gevolg - Beslissing van de herkeuringsraad dat een dienstplichtige aan zodanige
aandoening lijdt - Beslissing dat de dienstplichtige niet dermate aan die aandoening
lijdt dat deze ongeschiktheid tot gevolg heeft.
612

Dienstplicht
Militiegerechten
Herkeuringsraad
Oproeping van een dienstplichtige voor de
herkeuringsraad - Geen bericht dat de
dienstplichtige een memorie of verweerschrift
mag indienen - Gevolg.
613

Dienstplicht
Militiegerechten
Herkeuringsraad
Samenstelling - Secretaris-verslaggever
Geen lid van de raad.
613

Exploot van gerechtsdeurwaarder
Onregelmatigheid in de vermelding van een
vorm - Exceptie van nietigheid - Art. 867
Ger.W. - Vergelijking van verschillende
exploten.
771

F

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Art. 465, eerste lid, Kh. Vonnis ter zake van faillissement - Begrip.
594

-7lFaillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk aklmord

Faillietverklaring - Gefailleerde niet ingeschreven in de bevolkingsregisters in Belgie
of in het buitenland - Gefailleerde die in een
Belgische gemeente verblijft en er zijn
commercHHe hoofdactiviteit uitoefent
Bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waartoe deze
gemeente behoort.
443

Allerlei - Terugkeer tot de failliete boedel
van goederen, rechten of rechtsvorderingen
die bedrieglijk zijn ontvreemd - Art. 579,
eerste lid, 1', Kh.- Toepassingsgebied.
460

G

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Curator - Bevoegdheden Art. 448 Kh. - Rechtsvordering gegrond op
dat artikel - Aard van de rechtsvordering Uitoefening ervan.
594

Faillissement, iaHiissementsaltkoord en
ge1·echtelijk aklmord
Rechtspleging - Vonnis ter zake van faillissement - Hoger beroep - Termijn.
594

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechte!ijk akkoord
Rechtspleging - Faillissement - Vonnis
over aansprakelijkheidsvordering op grond
van art. 123, tweede lid, 7', Vennootschappenwet - Termijn van hoger beroep.
756

Faillissement, faillissementsa!llioord en
gerechtelijk aklmord
Gevolgen voor personen en goederen
Handelingen of betalingen met bedrieglijke
benadeling van de schuldeisers verricht Nietigheid ·- Art. 448 Kh. - Draagwijdte. 594

Faillissement, faiHissementsalrnool'd en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en goederen - Art.
448 Kh. - Vordering gegrond op dat artikel
- Vonnis dat uitspraak doet over de vordering - Vonnis gewezen ter zake van faillissement.
594

Faiilissement, fail!issementsalffiool'd en
gel'echtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en goederen
Handelingen of betalingen met bedrieglijke
benadeling van de schuldeisers verricht Nietigheid - Art. 448 Kh. - Rechtsvordering
gegrond op dat artikel - Gevolgen.
594

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Allerlei - Ontrouw van de curator in zijn
beheer - Begrip.
460

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Allerlei ~~

Salaris van de curator -

Begro400

Gemeente
Gemeenteverordening - Hernieuwing van
een gemeentelijke belastingverordening door
loutere verwijzing naar een vroegere verordening - Beslissing die de wettigheid van die
werkwijze enkel verantwoordt door loutere
verwijzing naar een ministeriiHe richtlijn Onwettige beslissing.
474

Gemeente
Gemeenteverordening
Belastingverordeningen van de stad Luik, de gemeente Ans en
de gemeente Trooz, waarbij voor het belastingjaar 1984 een directe belasting wordt
geheven van de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen die buiten
het Waalse Gewest worden georganiseerd Wettigheid.
475

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelastingen - Hernieuwing van
een gemeentelijke belastingverordening door
loutere verwijzing naar een vroegere verordening - Beslissing die de wettigheid van die
werkwijze verantwoordt door loutere verwijzing naar een ministeriele richtlijn - Onwettige beslissing.
474

Gemeente- en provinciebelastingen
Gemeentebelasting - Met het patent analoge
belasting - Begrip.
668

Gemeente- en provinciebelastingen
Jaarlijkse en directe gemeentebelasting ten
belope van een eenvormig bedrag op elke
verhuurde gemeubileerde kamer - Bedrag
vastgesteld ongeacht de winsten of baten Met het patent analoge belasting.
668

Geneeskunde
Orden - Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Samenstelling van de raad van
beroep - Afgevaardigd lid van de nationale
raad van de Orde van Geneesheren.
697

Geneeskunde
Orden - Orde van Geneesheren - Tucht Tuchtraad - Samenstelling van het rechtscollege - Beroepen beslissing nietig - Beslissing in boger beroep gegrond op eigen
redenen - Gevolg.
697

-8
Hoger beroep

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Arbeidsongeval - Geschil tussen de werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen Vordering tot terugbetaling van vergoedingen.
486

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken
Sociaal procesrecht Arbeidsongeval - Vordering van de getroffene tegen het Fonds voor Arbeidsongevallen
- Verzekeringsinstelling buiten de zaak
gesteld.
713

Gerechtskosten
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter
- Strafvordering- Verval van de strafvordering door verjaring - Veroordeling van de
beklaagde in kosten van de strafvordering Wettigheid.
616

Grondwet
Art. 11 - Onteigening ten algemenen nutte Bepaling van de billijke vergoeding Waarde van het onteigend goed - In aanmerking nemen van de toekomstwaarde.
608

Burgerlijke zaken - Beslissing vatbaar voor
hoger beroep - Beslissing houdende veroordeling tot betaling van een dwangsom in geval
van niet-verschijning in persoon.
786

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar geschil 523
Begrip.

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep Termijn - Faillissement - Vonnis ter zake
van faillissement.
594

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Termijn - Jacht Vorderingen tot vergoeding van konijnenschade - Termijn van veertien dagen.
693

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Termijn - Faillissement - Beroepen vonnis over aansprakelijkheidsvordering op grond van art. 123, tweede
lid, 7', Vennootschappenwet.
756

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolg
Devolutieve
kracht - Beslissing inhoudende eindbeschikkingen en beschikkingen alvorens recht te
doen - Devolutieve kracht van het hoger
beroep m.b.t. de eindbeschikkingen - Draag542
wijdte van die devolutieve kracht.

H
Hof van assisen
Rechtspleging tot de verwijzing naar het hof
van assisen - Arrest van verwijzing naar het
Hof - Cassatieberoep door de beschuldigde
ingesteld overeenkomstig art. 296 Sv. Toezicht van het Hof.
782

Hof van assisen
Aller lei - Akte van beschuldiging - Onjuiste
of onvolledige uiteenzetting van de feiten. 536

Hof van assisen
Allerlei - Arrest dat de beschikking tot
gevangenneming bevestigt
Misdrijven
waarvoor de beschikking kan worden uitgevaardigd.
782

Hof van assisen
Allerlei - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een wegens een
misdaad en een wanbedrijf uitgevaardigde
beschikking tot gevangenneming bevestigt Gevolgen.
782

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslag - Uitvoerend
beslag op onroerend goed - Beslissingen
waartegen geen hoger beroep openstaat Art. 1624, 2', Ger.W. - Draagwijdte.
696

Hoger beroep
Burger lijke zaken - Gevolg - Devolutieve
kracht - Onbevoegdheid van de appelrechter
- Gevolgen m.b.t. de devolutieve kracht. 544

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Appelrechter onbevoegd
ratione loci - Verwijzing naar de bevoegde
appelrechter.
544

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Devolutieve
kracht - Begrip.
587

Hoger beroep
Strafzaken - Beslissingen en partijen Beschikking houdende verwijzing naar de
correctionele rechtbank
Ontvankelijkheid
- Grenzen.
754

Hoger beroep
Strafzaken - Principaal hoger beroep Termijn - Hoger beroep tegen een verstekvonnis.
733

Hoger beroep
Strafzaken - Principaal beroep - Termijn
- Uitlevering - Beschikking van de raadkamer waarbij het buitenlandse bevel tot
aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard. 750

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen - Hoger beroep van
het openbaar ministerie beperkt tot bepaalde

-9telastleggingen - Bevoegdheid van de appelrechter - Grenzen.
429

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen
Bevoegdheid van
de rechter - Bes!issing van de eerste rechter
dat de strafvordering verjaard is - Enkel
hager beroep van de burger!ijke partij Wijziging van de bes!issing op de strafvordering - Wettigheid.
619

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van
de rechter - Veroordeling van de beklaagde
door de eerste rechter - Geen hager beroep
van het openbaar ministerie en van de
beklaagde - Bes!issing van de appelrechter
waarbij die veroordeling wordt bevestigd
onwettig.
632

Hoger beroep
Strafzaken - Ontvankelijkverklaring door de
appelrechter, enerzijds, van het verzet tegen
zijn eigen bij verstek gewezen beslissing,
anderzijds, van het hager beroep tegen de
bes!issing van de eerste rechter en bevestiging, behoudens zekere aanpassingen, van die
beslissing - Draagwijdte.
724

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van
de rechter - Bij verstek gewezen vonnis
waartegen het O.M. niet in hager beroep is
gekomen - Verzet van de beklaagde Vonnis op dat verzet - Hoger beroep van het
O.M. en van de beklaagde tegen dat vonnis Bes!issing over die hogere beroepen Verzwaring van de bij verstek uitgesproken
straf- Wettigheid.
729

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Arrest op verzet.
466

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Vrijspraak door de
politierechtbank - Wijziging door de correctionele rechtbank.
504

Hoger beroep
Strafzaken - rechtspleging in hager beroep
- Art. 21lbis Sv. - Eenstemmigheid vereist
- Vaststelling door de appe!rechter.
504

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Militair Gerechtshof Arrest dat een vrijsprekend vonnis wijzigt of
530
de uitgesproken straffen verzwaart.

Hoge1· beroe1."'
Strafzaken - Draagwijdte van het hager
beroep - Burgeriijke rechtsvordering - Vrijspraak van de bekla~gde en afwijzing van de
burgerlijke rechtsvordt:ring - Ontvankelijk

hager beroep van de burgerlijke partij aileen
- Wijziging en toekenning van schadevergoeding door de appelrechter - Eenstemmigheid.
569

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid
waarin ze wordt vereist.

Gevallen
718

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Verslag door een van de rechters ter zitting
uitgebracht - SubstantiiHe rechtsvorm Vaststelling.
816

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de
burgerlijke partij - Draagwijdte.
658

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bes!issing van de appelrechter waarbij de
door de eerste rechter afgewezen burgerlijke
rechtsvordering wordt toegewezen -- Geen
hager beroep van de burgerlijke partij 726
Wettigheid.

Hoger beroep
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
{bijzondere regels) - Vonnis bij voorraad
uitvoerbaar verklaard niettegenstaande hager
beroep - Gevolgen.
781

Huur van goederen
Algemene begrippen - Wanprestatie Strafbeding- Forfaitaire vergoeding.
521

Huur van goederen
Algemene begrippen - Huurovereenkomst
waarin sommige bepalingen van de Pachtwet
toepasselijk worden verklaard Draagwijdte.
573

Huur van goederen
Algemene begrippen - Huurovereenkomst Mondelinge huurovereenkomst - Bewijs. 765

Huur van goederen
Algemene begrippen - Huurovereenkomst Schriftelijke huurovereenkomst - Bewijs Onderhandse akte- Geldigheid- Vereiste.
765

Huur van goederen
Huishuur - Verplichtingen van partijen Brand in het onroerend goed - Aansprakelijkheid van de huurder - Begrip.
827

Huur van goederen
Handelshuur
partijen - Bewijs.

Verplichtingen

tussen
634

Huur van goederen
Handelshuur - Overdracht van de huur Niet-nakoming door de huurder van zijn
verplichtingen - Vordering tot ontbinding
van de huur - Langdurig stilzitten van de

-10verhuurder -overnemer - Verslechtering van
de toestand van de overdrager die hoofdelijk
gehouden is tot de verplichtingen van de
huurder - Rechtsmisbruik.
790

Huur van goederen

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep Advies van het openbaar ministerie - Redengeving.
449

Interest

Handelshuur - Opeenvolgende overdrachten
van de huur Overdragers hoofdelijk
gehouden tot de verplichtingen van de
huurder - Overnemer.
790

Compensatoire interest - Onteigening ten
algemenen nutte - Vergoeding toegekend in
het leader van de herzieningsprocedure van
de onteigeningswet.
797

Huur van goederen
Handelshuur Vormen.

Overdracht van de huur 790

.Huwe!ijksvermogensstelsels
Bedongen stelsels - Gemeenschap tot de
aanwinsten beperkt - Uitkering tot levensonderhoud verschuldigd aan de ex-echtgenoot
van een van de echtgenoten - Uitkering
betaald door de gemeenschap - Vergoeding
verschuldigd aan de gemeenschap - Fiscale
vrijstelling zonder invl.oed.
643

J
Jacht
Wanbedrijf- Strafvordering- Termijn. 426

Jacht
Misdrijf - Verbeurdverklaring.

426

Jacht
Jacht en vogelvangst - Vogels
Bescherming- Besluit van 28 juli 1982 van de Waalse
Gewestexecutieve, art. 8, § 1 - Vangst Kooi - Begrip.
606

I

Jacht

lnkomstenbelastingen
Algemene begrippen Draagwijdte.

Werkelijkheid 676

inkomstenbeEastingen
Algemene begrippen Rechtsbeginselen
(Algemene) - Werkelijkheid- Draagwijdte.
676

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering
- Niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag - Verplichting van de belastingadministratie - Nieuwe
aanslag.
445

Vlaams Gewest - Overtreding - Strafvordering - Verjaring- Termijn.
620

Ja cht
Vorderingen tot vergoeding van konijnenschade - Hoger beroep - Termijn van veertien dagen.
693

Jeugdbeschernrlng
Overtreding van de artt. 418, 419 en 420 Sw. Beldaagde meer dan zestien en minder dan
volle achttien jaar oud ten tijde van de feiten
- Bevoegdheid.
582

Inlmmstenbelastingen
Aanslagprocedure
Bewijsvoering
Geschriften
Verplichting boeken en
bescheiden voor te leggen en te bewaren Draagwijdte.
671

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen Vergelijking met eigen bedrijf.
671

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar
heid van de directeur - Grenzen.

Bevoegd822

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep - Vaststelling van de belastingschuld - Voorwaarde.
445

K
Koop
Overdracht van schuldvorderingen - Bewijs
- Bewijs van de verbintenissen en bewijs
van de betaling - Schriftelijk bewijs Tegentarieven - Derde.
481

Koophandel, koopman
Beroepsreglementering - Wet 15 december
1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handelsen ambachtsondernemingen, art. 5, § 1, derde
lid - Draagwijdte.
480

-,
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L

Minder-validen
Tegemoetkomingen
Arbeidsongeschiktheid - Deskundigenonderzoek - Te hoge
bestaansmiddelen.
489

Lastgeving
Verbintenis Lasthebber.

Onverschuldigde betaling 580

Lening
Be grip.

432

Levensonderhoud
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uitkering van levensonderhoud - Rechtsvordering
tot terugbetaling van de bevallingskosten Artt. 340b en 340c B.W. - Vereisten voor het
instellen van die rechtsvorderingen.
665

Levensonderhoud
Natuurlijk kind - Rechtsvordering tot uitkering van levensonderhoud - Rechtsvordering
tot terugbetaling van de bevallingskosten Artt. 340b en 340c B.W. - Vereisten voor het
instellen van die rechtsvorderingen.
665

Loon
Bescherming - Begrip - Opzeggingsvergoe650
ding.

Loon
Bescherming - Rechtsvordering volgend uit
een overtreding van art. 11 Wet Bescherming
Loon- Verjaringstermijn.
650

Loon
Bescherming - Toepassing art. 11 Wet
Bescherming Loon op opzeggingsvergoeding.
650

Loon
Bescherming
Rechtsvordering Uit
hoofde van een overtreding van art. 11 Wet
Bescherming Loon Werlmemers- Verjaring
- Termijn.
835

Loon
Art. 11 Wet Bescherming Loon Werknemers
- Bijzondere vergoeding verschuldigd, in
geval van ontslag van een werlmemer die lid
is van het veiligheidscomite.
835

Minder-va!iden
Tegemoetkomingen - Toekenning - Art. 56,
eerste lid, K.B. 17 nov. 1969 - Niet-uitbetaling - Vereisten.
559

Minder-validen
Recht op gewone en bijzondere tegemoetkomingen - K.B. van 24 dec. 1974 - Art. 36 Draagwijdte.
829

Minder-validen
Recht op gewone en bijzondere tegemoetkomingen - Bedrag van de v66r 1 jan. 1975
toegekende gewone tegemoetkomingen Behoud van dat bedrag - Grenzen.
829

Minder-validen
Recht op gewone en bijzondere tegemoetkomingen - K.B. van 17 nov. 1969 houdende
algemeen
reglement
betreffende
het
toekennen van tegemoetkorningen aan de
minder-validen - Art. 33, eerste lid - Draagwijdte van die bepaling sinc;!s 1 jan. 1975. 829

Minder-validen
Recht op gewone en bijzondere tegemoetkomingen - Recht waarover na 31 dec. 1974
uitspraak wordt gedaan - Toepasselijke
829
regels.

Minder-validen
Gewone en bijzondere tegemoetkomingen Rechthebbende op tegemoetkomingen op 31
dec. 1974 - Recht op tegemoetkomingen
vanaf 1 januari 1975 - Toepasselijke regels.
829

Minder-validen
Recht op gewone en bijzondere tegemoetkomingen - Rechthebbenden op tegemoetkomingen op 31 dec. 1974 - Aanvraag tot
toekenning van nieuwe rechten - Toepasse829
lijke regels.

Misbruik van vertrouwen
Moree! bestanddeel van het misdrijf.

567

M
N
Meineed
Verzegeling en boedelbeschrijving van een
onverdeelde boedel - Begrip.
528

Merken
Benelux-Overeenkomst - Artt. 3, tweede lid,
13, A, 1' en 14, B, 1', Benelux-Merkenwet Overeenstemming - Begrip.
638

Natuurlijk kind
Rechtsvordering tot uitkering van levensonderhoud - Rechtsvordering tot terugbetaling
van de bevallingskosten - Artt. 340b en 340c
B.W. - Vereisten voor het instellen van die
rechtsvorderingen.
665

12Nmtuurlijk kind

Onderzoelt in strafzaken

Rechtsvordering tot uitkering van levensonderhoud - Rechtsvordering tot terugbetaling
van de bevallingskosten - Artt. 340b en 340c
B.W. - Vereisten voor het instellen van die
rechtsvorderingen.
665

Huiszoekingen en beslagleg~ingen - Aanwezigheid van de gehechte verdachte - Niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid. 585

Onderzoek in sirafzaken
Huiszoeking - Aanwezigheid van een medeverdachte - Wettigheid.
585

Onderzoeksgerechten
Handhaving van de voorlopige hechtenis Bevoegdheid - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn,
voorgeschreven door die bepaling - Beoordeling van die termijn.
508

0

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag wegens
economische of technische redenen - Reden
onderworpen aan paritair comite - Gevolg.
525

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermd werknemer - Ontslag wegens
economische of techni sche redenen - Geen
beslissing van het paritair comite- Gevolg.
525

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag wegens
economische of technische redenen - Onderwerping aan paritair comite - Aanwijzing
door het paritair comite van een beperkt
comite om te beraadslagen en te bes!issen
over die aanvraag - Bes!issing van het paritair comite waarbij de bes!issing van het
beperkt comite wordt goedgekeurd - Gevolg.
525

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Oprichting - Aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming - Uitzendkrachten.
547

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Verkiezing - Verkiesbaarheid- Comite voor
veiligheid en gezondheid - Diensthoofd
veiligheid.
555

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Beeindiging van
de overeenkomst door de werknemer Begrip.
683

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag wegens
economische of technische redenen - Raadpleging van het paritair comite - Ontslag van
alle werknemers ingevolge een rechterlijke
beslissing - Begrip.
768

Onderzoeltsgerechten
Strafzaken - Correctionalisering van een
misdaad valsheid in geschrifte - Correctionalisering ook geldend voor de misdaad gebruik
van valse stukken- Voorwaarden.
614

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Kennisneming
door de onderzoeksrechter van bepaalde
feiten - Andere feiten reeds voor het vonnisgerecht gebracht.
725

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis - Bevestiging van het
bevel tot aanhouding - Bevoegdheid.
753

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Hoger
beroep tegen een beschikking tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Ontvankelijkheid - Grenzen.
754

Om;plitsbaarheid
Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Begrip
- Huurgeschil.
523

Onsplitsbaall'heid
Burgerlijke zaken - Begrip - Sociale zekerheid werknemers - Bijdrageplicht.
807

Onteigening ten algemenen nutte
Bepaling van de bil!ijke vergoeding
Waarde van het onteigend goed- In aanmerking nemen van de toekomstvoorwaarde. 608

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Herzieningsprocedure - Definitieve vergoeding - Voorlopige vergoeding
die de definitieve vergoeding te hoven gaat Teruggave van het surplus en betaling van de
interest daarop.
797

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Interest op de provisionele en
voorlopige vergoedingen - Compensatoire
interest.
797

Onteigening ten algemenen nutte
Onteigeningswet 26 juli 1962, art. 5 - Bepa!ing van de onteigeningsvergoeding - Begrip.
824

-13Onverdeeldheid
Verzegeling
en
Meineed - Begrip.

p

boedelbeschrijving
528

Openbaar ministerie
Belastingzaken Successierechten.

Mededeelbare zaken 485

Openbare dienst
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Aannemers die onder het centrum ressorteren - K.B. 5 mei 1952, art. 2
« Aanverwante werken >> - Begrip.
758

Openbare dienst
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Aannemers die onder het centrum ressorteren - K.B. 5 mei 1952, art. 2 - Aannemer
in de zin van die bepaling - Begrip.
758

Oplichting
Kunstgrepen - Begrip.

775

Paritair comite
Door of krachtens de wet opgedragen taak Uitoefening van die taak.
525

Paritair comite
Door de wet aan een paritair comite opgedragen taak - Aanwijzing door het paritair
comite van een beperkt comite om die taak
uit te oefenen - Bekrachtiging van de beslissing van het beperkt comite door het paritair
comite - Gevo!g.
525

Prejudideel gesch.il
Strafzaken - Strafvordering telijk geschil.

Sociaalrech618

Overeenkomst
Toestemming - Geweld ·- Begrip.

758

Overeen!mmst
Huur van goederen - Handelshuur - Huuroverdracht -- Niet-nakoming door de huurder
van zijn verplichtingen - Vordering tot
ontbinding van de huur - Langdurig stilzitten van de verhuurder-overnemer
Verslechtering van de toestand van de overdrager die hoofdelijk gehouden is tot de
verplichtingen van de huurder - Rechtsmisbruik van de verhuurder.
79Q

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen T.a.v. derden - Beding ten behoeve van een
derde - Rechten van de derde··begunstigde.
556

Overeenkomst
Uitlegging
komst.

Collectieve

arbeidsovereen550

Overeenkomst
Verbindende kracht - Wanprestatie - Strafbeding - Forfaitaire vergoeding.
521

Overheidsopdrachten
ringen, dienste!l)

Bepaling van de
611

(werken,

leve-

Verjaring - Toepassing van de artt. 2271 tot
2275 B.W.
440

Overheidsopdrachten
ringen, diensten)

Radio- en relevisieomroep
Art. 11, wet 30 ju!i 1979 betreffende de radioberichtgeving - Art. 22, K.B. 15 okt. 1979
betreffende de private radioverbindingen Bedragen die de « titularissen » van een
ministeriiHe vergunning moeten betalen Aard.
660
Radio~

en televisieomroep

Wet 30 juli 1979, art. 15 - Verbeurdverklaring
- Toepassing van artt. 42 en 43 Sw.
773

Rechtbanken
Burgerlijke zaken
Algemene regels Verbod van uitspraak over niet gevorderde
zaken - Begrip.
629

Rechibnnlten

Overeenkomst
Allerlei - Strafbeding vergoeding.

R

(werken,

leve-

Art. 15, F, M.B. 14 okt. 1964 - Recht van de
aannemer op schadeloosstel!ing- Vereisten.
764

Burgerlijke zaken - Door de partijen aangevoerde redenen Bevoegdheid van de
rechter om de redenen aan te vullen Grenzen.
771

Rechtbanken
Strafzaken - Veroordeiing op grand van een
gewijzigde omschrijving van het misdrijf Wettigheid- Vereiste.
688

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
tot een criminele of correctionele hoofdstraf
- Veroordeling houdende verplichting om

-14een bedrag van vijf frank te betalen als
bijdrage voor het Bijzonder Fonds tot Hulp
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden - Wet va n 1 augustus 1985 houde nde
fiscale e n andere bepalingen, art. 29 - Aard
van de veroordeling - Onmiddellijke toepassing.
724

Rechtbanken
St rafzaken - Strafvorde ring - Vermelding,
in de beschikking op het arrest tot verwijzing,
van de datum waarop het misdrijf is gepleegd
- Bevoegdheid van de rechter om hem te
verbeteren.
775

Rechtbanken
Strafzake n - Strafvordering - Ve roordeling
tot een crimin ele of correctionele hoofdstraf
- Verplichting om ee n bedrag van vijf frank,
ver meer de rd met opdeciemen, te betalen Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en
andere bepalingen - Koninklijk besluit van
18 decembe r 1986, ar t. 58 - Onmiddellijke
toepassing.
815

!Wchtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Rechtsmacht - Omvang - Betwisting uitgesloten door de con clusies van de partijen. 423

Rechten van de Mens
Art. 5.2 Europees Ver drag Rechten van de
Mens - Recht van de gedetineerde om in een
t aal die h ij verstaat, op de hoogte te worden
gebracht van de redenen van zijn ar restatie
en van aile beschuldigingen welke tegen hem
434
zijn ingebracht.

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Toepassingsgebied - Administratieve
procedure.
492

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Hand h aving van de voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Recht om
binnen een redelijke termijn berecht te
worde n of h angende het proces in vrijheid te
worden gesteld - Begrip.
505

Rechten van de Mens
Europees Ver drag Rechten van de Mens,
art . 6.2 - Handhaving van de voorlopige
hechtenis - Onderzoeksge recht - Aanwijzinge n van schuld - Bewijzen van schuld Ver moeden van onschuld.
505

Rechten van de Mens
Europees Ve r drag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Redelijke termijn, voorgeschreven door
die bep aling - Beoordeling van die termijn
- Bevoegdheid - Onderzoeksgerechten Handhaving van de voorlopige hechtenis. 508

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Recht om binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld Begrip.
539

Rcchten van de Mens

Europees Ve~drag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Onafhankelijk en onpartijdig rechterBegrip.
553

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
5.3 - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Recht om binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangende het
proces in vrijheid te worden gesteld Begrip.
690

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Rechtspraak in twee instanties.
736

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens Aanvullend Protocol nr. 7, art. 2.1 - Rechtspraak in twee instanties.
736

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.3.a - Draagwijdte.
736

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke rechtsvordering - Ee rlijke behandeling
van de zaak - Begrip.
811

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten,
politieke rechten, art. 14.2 - Handhaving van
de voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht
Aanwijzingen van schuld
Bewijzen van schuld - Vermoeden van
onschuld.
505

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en
Politieke Rechten, art. 14.5 - Rechtspraak in
twee instanties - Begrip.
736

Recht van verdediging
Strafzaken - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding - Geen inzage van het dossier
door de verdachte of diens advocaat - Wettigheid.
434

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Vonnis bij verstek Vordering afgewezen- Vonnis gegrond op de
onwettigheid van een door eiser aangevoerd
beding van een overeenkomst.
452

15Rechterlijlt gewijsde

Recht van verdediging
Geen meervoudige aanleg - Berechting in
een instantie - Gevolg wat het recht van
verdediging betreft.
469

Recht van verdediging
Miskenning - Begrip - Bestuurshandeling.
492

Recht van verdediging
Strafzaken - Dagvaarding - Vermeldingen
- Geldigheid.
561

Recht van verdediging
Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting - Niet-vermelding van neergelegde
stukken.
565

Recht van verdediging
Strafzalcen
Voorlopige hechtenis
Bevoegdheid van de wetgever.
571

Recht van ven·dediging
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Terinzagelegging van het dossier
aan de raadsman van de verdachte - Miskennil'.g.
571

Recht van verdediging
Huiszoeking - Aanwezigheid van een medeverdachte - Wettigheid.
585

Recht van verdediging
Strafzaken - Veroordeling op grond van een
gewijzigde omschrijving van het misdrijf Wettigheid- Vereiste.
688

Recht van verdediging
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier door de
raadsman van de verdachte - Miskenning.
690

Recht van verdediging
Strafzaken
Voorlopige hechtenis
Bevoegdheid van de wetgever.
690

Recht van verdediging
Strafzaken - Verzwaring van de straf door·
de appelrechter omdat de beklaagde blijft
ontkennen - Schending van het recht van
verdediging.
755

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering
Veroordelende beslissing waarin de datum van de
feiten van de telastlegging is gewijzigd Beklaagde niet verwittigd - Miskenning van
het recht van verdediging.
775

Rechtel'lijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Gezag van de beslissing op de strafvordering - Strafzaken Vrijspraak - Voordeel van de twijfel 515
Gevolgen.

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken - Beslissing van de strafrechter
door tegenstrijdigheid aangetast - Gezag van
het gewijsde op de strafvordering t.o.v. de
burgerlijke rechter.
795

Rechterlijke organisatie
Algemene begrippen - Samenstelling van
het rechtscollege - Rechter verhinderd de
uitspraak van het vonnis bij te wonen Vervanging - Vaststelling.
431

Rechterlijke organisa.tie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Onverenigbaarheid - Ger. W., art.
292, tweede lid - Rechter die in burgerlijke
zaak getuige heeft verhoord en naderhand in
raadkamer kennis neemt van procedureregeling ter zake van vals getuigenis, verhoort een
getuige in burgerlijke zaken - Vals getuigenis - Strafvordering - Samenstelling van
de raadkamer.
553

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Arrest van een hof van beroep
waaraan een raadsheer die vroeger als voorzitter van de raadkamer van de zaak kennis
genomen had, heeft meegewerkt.
721

Rechterlijke tucht
Rechter die tekort is geschoten in de vervulling van de plichten van zijn ambt of door zijn
gedrag afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt - Tuchtvordering Schorsing van een jaar.
46S

Rechtsbeginselen (Algemene)
Be grip.

Recht van verdediging
Strafzaken - Begrip.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsvordering tot
vergoeding van de door een motorrijtuig
veroorzaakte schade, ingesteld voor de strafrechter - Tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Beslissing waarbij die tussenkomst niet ontvankelijk wordt verklaard - Cassatieberoep van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
- Vernietiging - Gevolg hiervan voor de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de getroffenen tegen de beklaagde
en diens verzekeraar.
498'

811

Rechtedijlt gewijsde
Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken Eindvonnis - Onderscheid.
596

469

Rechtsbeginselen (Algemene)
Be grip.

492

Rechtsbeginse!eo (.Algemene)
Be grip.

676

..,.

.
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Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsmisbruik
Overnemer van een
handelshuur die zijn verplichtingen niet
nakomt - Vordering tot ontbinding van de
huur
Langdurig stilzitten van de
verhuurder-overnemer - Verslechtering van
de toestand van de overdrager die hoofdelijk
gehouden is tot de verplichtingen van de
huurder.
790

Rechtsbeginsclen (Aigemene)
«

Het Hof kent h et recht ».

818

Redenen van de vonnissen en arresten
Algeme ne regels - Inkomstenbelastingen Voor ziening voor het hof van beroep Advies van het openbaar ministerie - Redengeving.
449

Redenen van de vonnissen en anesten
Algemene re gels - Belastingzaken - Geen
middel n opens de toepassing van een bepaling van openbare orde - Vermoeden dat de
rechter over d at punt heeft beslist - Impliciete beslissing - Redengeving.
449

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezighe id van conclusie - Bur gerlijke
zaken - Verme lding van de e lementen die de
toepassing van een w etsbepaling verantwoorden.
497

Redenen van de vonnissen en arresten
Afwezigheid van conclusie - Burgerli.jke
zaken - Toep assing van een wetsbepa ling
door een beslissing w aarin niet wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor die toepassing
zijn vervuld.
517

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Dienstplichtzaken - Door Hoge Militieraad bevolen
aanvullend onderzoek - Eindbeslissing over
de aanvraag tot uitstel - Geen vermelding
van het a anvullend onderzoek.
684

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie -- Strafzaken
- Naar r echt met redenen omklede beslissing
- Vereiste.
654

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafmaat - Begrip.

Strafzake n
748

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Keuze van de straf.

Strafzaken
748

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Veroor deling - Straf - Gewoon uitstel.
748

Redenen van de vonnissen en an-esten
Bij afwezigheid van conclusie
- Rede ngeving - Begrip.

Strafzaken
811

Geen antwoord op conclusie - Directe belastingen - Voorziening bij het hof van beroep
- Conclusie waarin wordt verwezen naar een
ter griffie neergelegde nota - Geen antwoord
op een in die nota vervatte weer - Gevolg.
669

Redenen van de vonnissen en ar resten
Op conclusie
Burgerlijke zaken
Beschouwing waaruit geen rechtsgevolg
wordt afgeleid.
716

Redenen van de vonnissen en arresten
Toepassing van de algemene regels bij neerlegging van een conclusie - Strafzaken Handhaving van de voorlopige hechtenis Conclusie gegrond op het Europees Ve rdrag
Rechten van de Mens, art. 6.1 - Conclusie ten
betoge dat de door die bepaling voorgeschreven redelijke termijn is overschreden.
508

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken - Strafvordering
- Conclusie over de strafmaat.
724

Regeling van t·echtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank - Vonnis van
onbevoegdheid - Beklaagde m et voorrecht
van rechtsmacht - Vernietiging van de
beschikking - Verwijzing naar de procur eurgene raal bij het hof van beroep .
734

Registratie (Recht van)
Art. 189 Wetboek van Registratierechten
Gedwongen openbare verkoop - Controle schatting gevorderd door de ontvanger de r
registratie - Wettigheid.
512

Retributie
Art. 11 wet 30 juli 1979 betreffende d e radioberichtgeving - Art. 22 K.B. 15 okt. 1979 betr effende de private radioverbindingen
Bedragen die de • titularissen » van een
ministeriele vergunning moeten betalen Aard.
660

Retributie
Be grip.

660

Retributie
Bedragen gevorderd door de Regie van Telegraaf en Telefoon - Bedragen door de Regie
• rechten » genoemd - Draagwijdte.
660

Retributie
Bedragen gevorderd door de Regie van Telegraaf en Telefoon - Geen vergoeding voor
een bijzondere dienst - Aard van die vordering.
660

Ruilve1·kaveling van landeigemiommen
Opzegging van de pachter door de Nationa le
Landmaatschappij- Voorwaarden.
636

l
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Rust- en overlevingspensioen
Zelfstandigen Gelijkstelling met een
periode van beroepsbezigheid - Ziekte Hoedanigheid van zelfstandige - Bewijs. 454

Rust· en overlevingspensioen
Zelfstandigen Gelijkstelling met een
periode van beroepsbezigheid - Ziekte vereiste.
454

Overlijden van de beklaagde - Verval.

566

Strafvordering
Voorrecht van rechtsmacht - Samenhang Draagwijdte.
623

Strafvordering
Voorrecht van rechtsmacht
voorwaarden.

Toepassings734

Strafvorderiing
Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid
- Voorwaarde.
736

Successiereclltten

s

Art. 52-2, 3', Wetboek van SuccessierechtenGelijkstelling van een geadopteerd kind met
een wettig kind- Vereisten.
517

Samenhang
Strafzaken - Begrip.

623

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - K.B. nr. 111 van
15 dec. 1982 tot tijdelijke vermindering van de
werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid
- Nieuwe werkgever - Begrip.
457

T

Sociale zekerheid
Bijdrage
Algemeen voorrecht op de
roerende goederen van de schuldenaar
Omvang.
808

Stedebouw
Ruimtelijke ordening - Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, art. 43 - Herziening
van de plannen van aanleg - Begrip.
824

Straf
Algemene begrippen - Redenen - Verzwaring van de straf door de appelrechter omdat
de beklaagde blijft ontkennen - Schending
van het recht van verdediging.
755

Straf
Vrijheidsstraffen
Gevangenisstraf
Keuze van die stt·af - Redengeving.
748

Straf
Vrijheidsstraffen - Gevangenisstraf - Strafmaat - Redengeving - Begrip.
748

Straf
Verbeurdverklaring - Toepassing van artt. 42
en 43 Sw.- Radio- en televisieomroep- Wet
30 juli 1979, art. 15.
773

Straf
Allerlei - Wet 1 augustus 1985 houdende
fiscale en andere bepalingen, art. 29 Koninklijk besluit van 18 december 1986, art.
58 - Veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf - Verplichting om een
bedrag van vijf frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen - Aard van die maatregel
en gevolg.
815

Taalgeb:ruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Proceshandeling - Burgerlijke zaken - Nietigheid
- Gevolgen.
645

Telegll'aaf en telefoon
Art. 11 wet 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving - Art. 22 K.B. 15 okt. 1979 betreffende de private radioverbindingen
Bedragen die de « titularissen " van een
ministerii'He vergunning moeten betalen Aard.
660

Teiegrsaf en telefoon
Bedragen gevorderd door de Regie van Telegraaf en Telefoon - Bedragen door de Regie
« rechten •• genoemd - Draagwijdte.
660

Telegraaf en telefoon
Bedragen gevorderd door de Regie van Telegraaf en Telefoon - Geen vergoeding voor
een bijzondere dienst - Aard van die verdering.
660

Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde
Schuldeiser Titel Rechtsvordering
vervallen door verjaring ten gevolge van een
onverschuldigde betaling - Gevolgen.
645

Tussenkomst
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Tussenkomst voor de strafrechter - Ontvankelijkheid- Voorwaarcten,
496
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Tussenkomst
Burgerlijke zaken - Vordering tot schadeverGedwongen tussenkomst
goeding
Ontvankelijkheid.
577

Valsheid in geschrifte - Gebruik van het
valse stuk door de vervalser - Een enkel
misdrijf - Voorwaarden.
614

Verbintenis
Onverschuldigde betaling
Lasthebber.

Verjaring

Lastgeving 580

I

Burgerlijke zaken - Termijnen - Artt. 2271
tot 2275 B.W. - Toepassing.
440

u

Verjaring
Uitlevering
Onregelmatigheden aangevoerd tegen akten
van een buitenlandse regering of gerecht Uitspraak van een Belgisch rechtscollege over
de voorlopige hechtenis - Bevoegdheid Grenzen.
434

Uitlevering
Vernietiging - Omvang - Uitvoerbaarverklaring van het buitenlandse bevel tot
aanhouding - Afwijzing van het verzoek van
de vreemdeling tot voorlopige invrijheidstelling - Vernietiging van de uitvoerbaarverklaring - Gevolg hiervan voor de uitspraak over
uet v·•rzoek tot voorlopige invrijhe>idstelling.
750

Uitlevering
Vernietiging - Omvang - Beschikking van
de raadkamer waarbij het buitenlandse bevel
tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard
- Laattijdig verzet - Arrest dat het verzet
ontvankelijk doch niet gegrond verklaart Voorziening van de vreemdeling - Vernietiging van de beslissing waarbij het verzet niet
gegrond wordt verklaard - Gevolg hiervan
voor de ontvankelijkverklaring van het
verzet.
750

Uitlevering
Beschikking van de raadkamer waarbij het
buitenlandse bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard
Hoger beroep Termijn.
750

Burgerlijke zaken - Termijnen (duur) Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzeggingsvergoeding
Beding ten behoeve van
een derde.
556

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen - Arbeidsovereenkomst - Vordering tot betaling van
een opzeggingsvergoeding.
650

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijn - Arbeidsovereenkomst
Loon
Rechtsvordering
volgend uit een overtreding van art. 11 Wet
Bescherming Loon.
650

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijn - Arbeidsovereenkomst - Rechtsvordering uit hoofde van
een overtreding van art. 11 Wet Bescherming
Loon Werknemers.
835

Verjaring
Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst
voor bedienden - Rechtsvordering tot betaling van de bijzondere opzeggingsvergoeding
die, in geval van ontslag, is verschuldigd aan
de werknemers-leden van het veiligheidscomite - Termijn.
835

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning
van het recht door de schuldenaar - Arbeids550
ongevallenvergoeding.

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen 426
Gecontraventionaliseerd wanbedrijf.

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Jachtmisdrijf- Vlaamse Gewest.
426

v

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering Overtreding - Vlaams Gewest.

Vals getuigenis
Vals getuigenis in burgerlijke zaken art. 220 - Voltooiing van het misdrijf.

Sw.,
553

Vals getuigenis
Strafzaken

~ .Be~tanddelen

658

Termijn
620

Verjaring
Strafzaken - Termijn - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring van de strafvordering
- Gevolg voor de burgerhjke rechtsvorde736
ring.
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Verzekering

Strafzaken
Stuiting - Verscheidene
verdachten - Dagvaarding van een van hen
- Stuiting van de verjaring ten aanzien van
de anderen - Voorwaarden.
431

Verjaring
Strafzaken - Daad van onderzoek of van
vervolging - Nazien van de staat van inlichtingen - Stuiting van de verjaring van de
strafvordering.
563

Verjaring
Strafzaken - Stuiting - Verjaringstuitende
daad - Proceshandeling die aan de vernie736
tigde beslissing is voorafgegaan.

Veroordeling met uitstel en opschorting
van veroordeling
Gewoon uitstel - Redengeving.

748

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vonnis vernietigd in zoverre
het de beklaagde onwettig in de kosten van de
strafvordering verwijst - Cassatie zonder
verwijzing - Voorwaarde.
616

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vonnis vernietigd op grond dat
het de beklaagde onwettig veroordeelt op de
strafvordering - Verwijzing beperkt tot de
beslissing over de kosten op de strafvordering
619
- Vereiste.

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering, wegens verval van die
rechtsvordering - Kosten op die rechtsvordering blijven ten laste van de Staat - Vernietiging zonder verwijzing.
620

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beslissing van de appelrechter vernietigd
omdat de rechter heeft beslist over een
burgerlijke rechtsvordering die niet bij hem
aanhangig was - Vernietiging zonder venv;jzing.
726

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vernietiging van een rechterlijke beslissing- Verwijzing- Toestand van
de partijen voor de aangewezen rechter. 736

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Medewerking van een advocaat bij het Hof.
546

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken - Gewettigde verdenking Vordering tot onttrekking van de zaak aan de
rechter - Verplichte medewerking van een
advocaat bij het Hof van Cassatie.
667

W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt
door een motorrijtuig - Burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van d1e schade, ingesteld voor de strafrechter - Tussenkomst van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
498
- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Schade veroorzaakt
door een motorrijtuig - Burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van die schade, ingesteld voor de strafrechter - Tussenkomst van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
- Beslissing waarbij die tussenkomst niet
ontvankelijk wordt verklaard - Cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vernietiging - Gevolg hiervan
voor de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de getroffenen tegen de
beklaagde en diens verzekeraar.
498

Verzet
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis
waartegen het O.M. niet in hoger beroep is
gekomen - Verzet van de beklaagde Vonnis op dat verzet - Hoger beroep van het
O.M. en van de beklaagde tegen dat vonnis Verzwaring van de bij verstek uitgesproken
straf - Wettigheid.
729

Vonnissen en arresten
Advies
Belastingzaken - Vermeldingen
Successievan het openbaar ministerie
485
rechten.

Vonnissen en aiTesten
Belastingzaken - Directe gemeentebelasting
- Beslissing van de bestendige deputatie Vermelding van de !eden van de bestendige
deputatie - Geen vermelding - Nietigheid.
823

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplichting voor de rechter om de heropening van de
debatten te bevelen alvorens een vordering af
te wijzen op grond van een exceptie die de
partijen voor hem niet hebben aangevoerd 577
Toepassing.

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Heropening van de
debatten - Verplichting - Voorwaarde. 587

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemene begrippen Eindvonnis - Gezag van gewijsde - Onderscheid.
596

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis Vermelding van de partijen in de aanhef van
het vonnis - Draagwijdte.
693

Vonnissen en arresten
Strafzaken -

Strafvordering

Bezoek ter

-20plaatse - Openbaarheid van de terechtzitting
niet vastgesteld.
425

Vonnissen en arresten
Strafzaken Gerechtshof Meerderheid.

Strafvordering
Militair
Vorm van de beslissingen 530

Aanhouding - Handhaving - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Redengeving.
633

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Handhaving - Wet Voorlopige Hechtenis, art. 5 - Reden~eving.
633

Voorlopige hechtenis

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Beschikkend
gedeelte - Begrip.
533

Aanhouding - Bevel tot aanhouding Redenen - Begrip.
753

Voorlopige hechtenis

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting - Niet-vermelding van neergelegde
stukken.
565

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering
Arrest van
een hof van beroep waaraan een raadsheer
die vroeger als voorzitter van de raadkamer
van de zaak kennis genomen had, b.eeft
meegewerkt.
721

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Conclusie Begrip.
814

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bij voorraad uitvoerbaar .rerklaard vonnis Gevolgen.
781

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Nietigheid van de beroepen
beslissing - Beslissing in hager beroep
gegrond op eigen redenen - Gevolg.
697

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Bewijs - Tuchtprocedure voor
de raad van de Orde van Advocaten Tuchtraad van beroep - Getuigenverhoor Vorm.
700

Voorlopige hechtenis
Aanhouding Bevel tot aanhouding Vereiste vermeldingen.
434

Voorlopige hechtenis
Onmiddellijke aanhouding - Begrip.

Voorlopige hechtenis

465

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Veroordelende beslissing Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Geen
daadwerkelijke uitvoering - Cassatieberoep
van de beklaagde tegen de beslissing op de
strafvordering - Ontvankelijkheid.
497

Voorlopige hechtenis
Aanhouding - Handhaving - Wet Voorlo539
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving.

Voorlopige hechtenis
Aanhouding Handhaving - Europees
Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 Recht om binnen een redelijke termijn
berecht te worden of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld.
(539

Aanhouding - Bevel tot aanhouding Geldigheid - Voorwaarden.
753

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Verdachte zonder verblijfplaats in Belgie Redengeving.
434

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Geen inzage van het dossier door de
verdachte of diens advocaat - Wettigheid.
434

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Redenen.
753

Voorlopige hechtenis
Ha ndhaving - Voorziening in cassatie lnvrijheidstelOntvankelijke voorziening
507
ling achteraf.

Voorlopige hechtenis
Handhaving
Onderzoeksgerechten
Bevoegdheid - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 6.1 - Redelijke termijn,
voorgeschreven door die bepaling - Beoordeling van die termijn.
508

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Redengeving
Conclusie
gegrond op het Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 6.1 - Conclusie ten betoge
dat de door die bepaling voorgeschreven redelijke termijn overschreden is.
508

Voodopige hechtenis
Handhaving - Wet Voorlopige Hechtenis,
art. 5 - Bestaan van aanwijzingen van schuld
- Begrip.
571

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Europees Verdrag Rechten
van de Mens, art. 5.3 - Recht om binnen een
redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld - Begrip.
690

Voorlopige hechtenis
Allerlei - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een wegens een
misdaad Em een wanbedrijf uitgevaardigde
beschikking tot gevangenneming bevestigt Gevolgen.
782

21Voorlopige hechtenis
Allerlei - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beschikking tot
gevangenneming bevestigt
Misdrijven
waarvoor de beschikking kan worden
verleend.
782

Voorrechten en hypotheken
Hypotheek - Inschrijving tegen een schuldenaar die geen recht op het goed heeft 788
Gevolg.

Voorrechten en hypotheken
Algemeen voorrecht op de roerende goederen
van de schuldenaar - Voorrecht voor de
bijdragen verschuldigd aan de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen - Omvang.
808

Voorrechten en hypotheken
Werking van de wet in de tijd - Voorrecht Wet tot invoering van een voorrecht Samenloop tussen de schuldeisers - Sociaal
statuut der zelfstandigen.
808

Voorziening in cassatie
Algemene begrippen - Uitlevering - Voorziening van de vreemdeling - Gevolgen. 750

Voorziening in cassatie
Vorm - Belastingzaken - Gemeentelijke
belasting op spelen en weddenschappen Akte van voorziening gericht tegen verschillende afzonderlijke beslissingen - Ontvankelijkheidsvereisten.
475

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Directe gemeente- en provinciebelasting Ontvankelijkheid - Beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over het
bezwaar van een naamloze vennootschap of
een
commanditaire
vennootschap
op
aandelen tegen een aanslag in een met het
patent analoge belasting - Beslissing niet in
laatste aanleg gewezen.
668

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Voorzieningen die bij gemis
aan bestaansreden of belang niet ontvankelijk geworden zijn - Bevestiging van het
bevel tot aanhouding - Invrijheidstelling
achteraf.
507

Voorziening in cassatie
Vorm - Burgerlijke zaken - Middel van
niet-ontvankelijkheid - Geen aanvoering van
een middel.
762

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare
zaken - Partij wier belang niet strijdig is met
dat van eiser - In de zaak betrekken binnen
de gewone termijnen - Begrip.
807

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep- Algemeen- Vonnis in
eerste aanleg waartegen hoger beroep is ingesteld, waarvan de eiser vervallen is verklaard.
520

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Burgerlijke zaken - Beslissing die tegelijk
eindbeschikkingen en beschikkingen alvorens recht te doen bevat - Cassatieberoep
tegen het geheel van de beschikkingen van de
beslissing - Cassatieberoep niet ontvankelijk
in zoverre het gericht is tegen de beschikkingen alvorens recht te doen.
542

Voorziening in cassatie
Dienstplichtzaken - Vorm - Vereiste.

459

Voorziening in cassatie
Dienstplichtzaken ning.

Vormen

Handteke654

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Strafvordering - Personen
door wie cassatieberoep kan worden ingesteld
- Veroordelend arrest- Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid van de
voorziening- Voorwaarden.
465

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Strafvordering - Personen
door wie cassatieberoep kan worden ingesteld
- Veroordelend arrest - Bevel tot aanhouding - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep - Vereisten.
497

Vool'ziening in cassatie
Strafzaken - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien - Werknemer die bij de
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst
schade berokkent aan derden - Werkgever
met toepassing van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet aileen aansprakelijk gesteld Cassatieberoep van de werknemer - Ontvankelijkheid.
656

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Strafvordering Voorbarig cassatieberoep - Raadkamer die
een zaak onttrekt aan de onderzoeksrechter
en ze naar de procureur des Konings verwijst
- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het verzet niet ontvankelijk
verklaart
Geen uitspraak over een
bevoegdheidsgeschil - V66r de eindbeslissing ingestelde voorziening.
689

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering
Voorbarig cassatieberoep
Ontvankelijkheid - Arrest dat provisionele
burgerlijke
vergoedingen toekent aan
partijen, een onderzoeksmaatregel beveelt en

-22·de zaak naar de eerste rechter verwijst Geen bevoegdheidsgeschil
Voorziening
v66r de eindbeslissing.
627

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Burgerlijke rechtsvordering - Ontvankelijkheid - Beslissing
die slechts over enkele schadebestanddelen
definitief uitspraak doet
Cassatieberoep
v66r de eindbeslissing.
721

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Aangifte incidenteel in
de voorziening gedaan.
467

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Aangifte incidenteel in
een voorziening gedaan.
468

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Exploot
van betekening - Neerlegging - Termijn.
532

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Memorie tot
staving van het cassatieberoep - Onleesbare
handtekening.
532

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Indiening van memories - Termijn.
729

Voorziening in cassatie
Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep
Bedrijfsrevisor
Commissie van beroep v~n het Instituut der
Bedrijfsrevisoren - Verw~rping van aanvang
van lidmaatschap.
579

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid
van een proceshandeling - Dekking van de
nietigheid - Voorwaarden.
700

Vordering in rechte
Behandeling van de vordering - Conclusie Termijn.
762

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van de buitenvervolgingstelling
Cassatieberoep van
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij
zij jegens de verdachte tot schadevergoeding
wordt veroordeeld - Geen betekening aan de
verdachte- Ontvankelijkheid.
617

w

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen de beslissing waarbij
zij in de kosten van de strafvordering wordt
veroordeeld - Betekening aan de procureurgeneraal - Ontvankelijkheid.
617

Voorziening in cassatie
Vorm
Strafzaken
Arrest van
buitenvervolgingstellmg Cassatieberoep
van de burgerhjke partij tegen de beslissing
van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep betekend aan de procureur-generaal en
niet betekend aan de verdachte - Ontvanke617
hjkheid.

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Neerlegging van
memories - Geschrift tot staving - Onleesbare handtekening.
503

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken- Voorziening van
de burgerlijke partij - Memorie neergelegd
ter griffie van het Hof van Cassatie Bijstand van een advocaat bij het Hof van
Cassatie.
530

Wegverkeer
Wegverkeersreglement, artt. 2.6 en 12.3.1,
tweede lid, b - Aardeweg - Begrip.
603

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Art. 12.3.1,
eerste lid- Voorrang rechts- Draagwijdte.
533

Wegverkeer
Wegverkeersreglement
Algemeen
Volgen van de gelijkgrondse berm door de
bestuurders.
602

Werkloosheid
Recht op werklooshe,idsuitkering
Beslissing - Ontzegging of beperking van het recht
- Verhoor van de werkloze.
492

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Jonge werknemers - Buitenlandse werknemers - Marokkanen.
494

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Ontstaan
van het recht.
546

-23
Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Referentieperiode - Verlenging - Werknemer die een zelfstandig beroep uitoefent.
590

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde
- Uitkeringsgerechtigde werkloze die een
beroep uitoefent waardoor hij niet onder de
sociale zekerheid valt - Verlies van de hoedanigheid alvorens op het behoud aanspraak
wordt gemaakt.
70B

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Arbeid
voor zichzelf - Verbouwingswerken aan
eigen woning.
710

beroep uitoefent waardoor hij niet onder de
sociale zekerheid valt- Verlies van de hoedanigheid alvorens op het behoud aanspraak
wordt gemaakt.
70B

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Wet van 1 augustus 19B5
houdende fiscale en andere bepalingen, art.
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.
724

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Voorrecht - Wet tot
invoering van een voorrecht
Samenloop
tussen de schuldeisers.
BOB

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Draagwijdte.

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Langdurige werkloosheid - Criteria - Inkomen van
de echtgenoot.
B04

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Langdurige werkloosheid - Criteria - Werk zoeken.
B04

Werkloosheid
Toekenningsvoorwaarden - Werkloze die uit
eigen wil in een dienstbetrekking met
verkorte werktijd was tewerkgesteld.
B3B

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Opeenvolging van
wetten - Strafzaken - Feiten gepleegd
onder de gelding van de oude wet - Feiten
gekwalificeerd volgens de omschrijving van
de nieuwe wet - Straf uitgesproken met
toepassing van de nieuwe wet die een minder
zware straf bepaalt - Naar recht met
redenen omklede beslissing - Vereiste. 654

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Werkloosheidsbesluit Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde
- Uitkeringsgerechtigde werkloze die een

BOB

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Minder-valide - Recht
op gewone en bijzondere tegemoetkomingen
- Recht waarover na 31 dec. 1974 uitspraak
wordt gedaan - Toepasselijke regels.
B29

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Minder-valide Gewone en bijzondere tegemoetkomingen Rechthebbenden op gewone en bijzondere
tegemoetkomingen - Aanvraag tot toekenning van nieuwe rechten - Toepasselijke
B22regels.

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Minder-valide - Recht
op gewone tegemoetkomingen - Bedrag van
de v66r 1 jan. 1975 toegekende tegemoetkomingen - Behoud - Grenzen.
B29

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Minder-valide - Recht
op gewone en bijzondere tegemoetkomingen
- Rechthebbende op tegemoetkomingen op
31 dec. 1974 - Recht op tegemoetkomingen
vanaf 1 jan. 1975- Toepasselijke regels. B29

Wetten, decreten, besluiten
Allerlei wijdte.

Ministerii!le richtlijnen - Draag474
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