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PUCHTEN EN DIENSTBAARHEDEN
VAN DE LEDEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT

Rede uitgesproken door procureur-generaal E. Krings op de
plechtige openingszitting van het Hoi van Cassatie op
1 september 1988
1. In een opmerkelijk proefschrift over het vrij beroep, waarop
hij voor de Katholieke Universiteit Leuven promoveerde (1),
heeft Koen Geens geprobeerd de grondslagen van een dergelijk
beroep te omschrijven, meer bepaald van het beroep van advocaat, geneesheer (2), architect en bedrijfsrevisor.
Uitgaande van de vaststelling dat de burger zich noodzakelijk
tot die beroepen dient te wenden - niet aileen omdat deze bij
de wet zijn geregeld, maar ook omdat wie niet aan de wettelijke
vereisten voldoet de specifieke handelingen van die beroepen
niet mag stellen - toont de heer Geens aan welke hoedanigheden onmisbaar zijn om ze uit te oefenen, en hij noemt :
bekwaamheid, loyauteit, objectiviteit en een absolute discretie
(3).

Waarom zijn dit wezenlijke vereisten? Omdat de burger in
geval van nood niet anders kan dan een beroep doen op advocaten, geneesheren, architecten en bedrijfsrevisors. Wil een
zieke verzorgd worden, dan moet hij noodgedwongen naar de
dokter toe!

(1) K. GEENS, Het vrij beroep (proefschrift voorgedragen tot het behalen van de
wettelijke graad van doctor in de rechten, Leuven, september 1986).
(2) Een doctoraal proefschrift over de Orde van Geneesheren en het tuchtrecht,
voorgedragen door E. De Groot, aan de Rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit
Brussel, tot het behalen van de wettelijke graad van doctor in de rechten, is in
voorbereiding.
(3) De heer Geens gebruikt de term " confidentialiteit •· Deze term komt niet
voor in het Groot Nederlands Woordenboek van Dale. Het woord « confidentialite »
komt evenmin voor in de Franse woordenboeken. De uitleg die de heer Geens
geeft aan het woord, dat hij blijkbaar zelf heeft uitgevonden, toont aan dat het de
verplichting betreft het beroepsgeheim op zeer strikte wijze te eerbiedigen.
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de hoven en rechtbanken opkomen, maar indien hij zijn rechten
behoorlijk wil laten verdedigen, kan hij niet anders dan een
advocaat in de arm nemen.
Zo dient ook wie een gebouw wil Iaten optrekken, zich de
diensten van een architect aan te schaffen en zo is ook aileen de
bedrijfsrevisor gemachtigd om, in de bij de wet bepaalde
gevallen, rekeningen voor echt te verklaren.
In al die verschillende omstandigheden, als de wet het
optreden van een bevoegd persoon verplicht stelt, dient die
persoon ook vertrouwen in te boezemen door zijn persoonlijke
hoedanigheden, meer bepaald door de zoeven opgesomde. De
burger die een advocaat raadpleegt, moet ervan op aan kunnen
dat zijn consulent deskundig is, d.w.z. voldoende onderlegd om
zijn client raad te geven; dat hij loyaal is, wat betekent dat hij
de belangen van zijn client met de vereiste eerlijkheid zal verdedigen; dat hij objectief is, in die zin dat hij onomwonden zal
zeggen in hoeverre de stelling die hij zal moeten verdedigen,
kans op slagen heeft; en ten slotte dat zijn client hem in
vertrouwen kan nemen, zonder de vrees dat aan zijn vertrouwelijke mededelingen ruchtbaarheid wordt gegeven.
Pas als die voorwaarden werkelijk zijn vervuld, zal de rechtzoekende volledig vertrouwen hebben in zijn raadsman, en zal
deze de hem toevertrouwde opdracht deugdelijk vervullen.
Die vier hoedanigheden gelden mutatis mutandis voor de drie
andere zoeven vermelde beroepen.
Als die hoedanigheden aanwezig zijn, mag men zeggen dat
het klimaat van vertrouwen, dat aldus tussen de partijen is tot
stand gekomen, ook het beroep in zijn geheel ten goede komt.
Daaruit volgt dat wanneer « zwarte schapen » van een beroep
een van die voorwaarden niet vervullen, zij niet enkel hun eigen
geloofwaardigheid aantasten maar het beroep in zijn geheel
zwaar in diskrediet brengen. Het vertrouwen van het publiek in
dat beroep kan daardoor worden geschokt, wat bijzonder ernstig
is omdat meteen het gehele wettelijke stelsel waarop dat beroep
berust, in gevaar kan worden gebracht.
Met andere woorden, de voor die beroepen wezenlijke hoedanigheden die ik zoeven heb vermeld, leveren voor de beoefenaars van die beroepen even zovele plichten op waarvan de
eerbiediging en de vervulling hun gehele houding moeten
bepalen.
2. Zijn die kenmerken inderdaad van fundamenteel belang
voor de uitoefening van de vrije beroepen, waarvan een trouwens nauw verbonden is met de werking van de hoven en rechtbanken, hoeveel belangrijker zijn ze dan niet voor de leden van
de Rechterlijke Macht, zowel voor de parketmagistraten als voor
de rechters.
De Grondwetgever heeft de onontbeerlijke voorwaarden vastgelegd om de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht te
waarborgen, te weten : de instelling zelve, de onafzetbaarheid
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bij wet, de materiele bevoegdheid van de rechtbanken en enigermate zelfs hun territoriale bevoegdheid.
Haar onafhankelijkheid ten opzichte van de Wetgevende en de
Uitvoerende Macht en, in het algemeen, ten opzichte van eender
welke drukkingsgroep, volstaat evenwel niet om de Rechterlijke
Macht in staat te stellen volledig de opdracht te vervullen die de
Grondwetgever haar heeft toevertrouwd en die de sluitsteen van
elk democratisch staatsbestel vormt. Meer nog dan de pas
vermelde vrije beroepen behoeft de Rechterlijke Macht nog heel
wat meer, opdat zij ten voile het vertrouwen van de rechtzoekenden geniet. Men mag in dat verband niet vergeten dat, voor
de meerderheid van de geschillen een beroep op de rechter
onvermijdelijk zoal niet onontbeerlijk is en dat, inzonderheid op
strafrechtelijk gebied, enkel die weg mogelijk en aanvaardbaar
is om, binnen een democratische samenleving, de eerbiediging,
zowel van de wetten en de instellingen als van de rechten van
de mens te waarborgen.
Daartoe is echter vereist dat bij de rechtzoekenden geen
twijfel kan bestaan over de integriteit van hen aan wie de
geduchte macht is gegeven recht te spreken. Het eminent
karakter van die opdracht kan niet voldoende worden benadrukt, zeker nu sommigen zich daarvan niet altijd ten voile
bewust lijken te zijn. De rechter staat hoven het gewoel en
hoort hoven het gewoel te blijven. Hij mag zich niet in de strijd
mengen. Hij moet zich afzijdig houden. Hij is niet de verdediger
van een sociaal systeem noch van een klasse, noch van een
moraal en zeker niet van een politiek. Hij is noch politieman
noch beul. Hij mag in de regel slechts oordelen overeenkomstig
het geschreven recht, dat voor hem in beginsel de enige leidraad
en de enige referentie is, dat op abstracte wijze is bepaald en
dus vrij van willekeur (4).
Als hij die houding laat varen, die de uitdrukking zelve van
zijn onafhankelijkheid is, verliest hij noodzakelijkerwijze het
vertrouwen van degenen die zich tot hem moeten wenden of die
voor hem verschijnen.
Dat vertrouwen is derhalve pas verantwoord en volledig
verworven als de magistraat blijk geeft van dezelfde hoedanigheden als voor de vrije beroepen werden opgesomd : bekwaamheid, loyauteit, objectiviteit en discretie. Daar hoort echter nog
een hoedanigheid bij, die nog fundamenteler blijkt en wellicht
de voorwaarde zelf vormt voor het vertrouwen dat de rechtzoekende in hem stelt, te weten een zo onberispelijk mogelijk
prive-leven.
3. Sta mij toe de persoonlijkheid van de magistraat even
onder elk van haar aspecten te belichten.

(4) Ganshof van der Meersch, « Overwegingen omtrent de kunst recht te
spreken en de uitoefening van het rechterlijk ambt », plechtige openingsrede voor
het Hof van 3 september 1973, blz. 7; VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, o.m.
blz. 79.
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kennis van het recht dat hij moet toepassen, en ik zou hierbij
twee bedenkingen willen maken : hecht men bij de recrutering
wel voldoende belang aan de rechtskundigheid en de juridische
geschiktheid van de kandidaten? Behoeft hier, bij gebrek aan
een georganiseerde toetsing, zoals die in andere landen bestaat,
geen rekening te worden gehouden hetzij met de praktijk die de
kandidaat al kan doen gelden, hetzij met de universitaire
uitslagen die hij met name bij zijn laatste examens heeft
behaald en op grond waarvan hem een einddiploma is verleend
(5}? Waarmee vanzelfsprekend niet wil gezegd zijn dat alleen de
allerbesten in aanmerking mogen komen, maar wei dat men ook
geen vrede mag nemen met mediocriteit.
Overigens is het de plicht van de magistraat, gelet op de soms
duizelingwekkende ontwikkeling van het recht gedurende de
laatste decennia, die evolutie op de voet te volgen. Deelnemen
aan de talrijke bijscholingsmogelijkheden is een noodzaak
geworden waaraan hij zich niet mag onttrekken (6).
De kennis van het recht is echter niet alleen zaligmakend.
Ook mensenkennis mag de magistraat niet vreemd zijn. De
magistratuur is het beroep bij uitstek dat te maken heeft met de
mens in al zijn aspecten. De magistraat moet het individu, waarover hij moet oordelen of dat hem een vordering voorlegt,
begrijpen. De rechter is geen robot en ook de meest vernuftige
machine zal hem nooit kunnen vervangen. Misschien is, wat de
bekwaamheid betreft, dat aspect van de voor een magistraat
vereiste hoedanigheden het belangrijkste en het meest onontbeerlijke.
4. De loyauteit en de objectiviteit van de magistraat: beiae
hoedanigheden vullen elkaar aan. Zij zijn ook de afspiegeling
van zijn onafhankelijkheid. Hij mag enkel naar geweten
handelen, ongeacht eventuele kritiek op zijn optreden of beslissingen, van wie die ook uitgaat. Het zo objectief mogelijk
achterhalen - met volkomen en onvoorwaardelijke inachtneming van het recht van verdediging - van de waarheid, zodat
hij zijn beslissing kan doen steunen op gegevens die, voor hem,
hoven aile twijfel zijn verheven, dient zijn enige zorg te zijn (7).

(5) Het ware misschien nuttig ook te kijken naar de resultaten behaaid tijdens
de vorige jaren. Die resuitaten zijn eveneens relevant voor de intel!ectueie kwaliteiten van de betrokkenen. Men kan natuurlijk het bezwaar opperen dat de
universitaire resultaten niet steeds een doorsiaggevende aanwijzing bevatten voor
de kwaliteit van de Iatere ambtsuitoefening. Dat staat buiten kijf, zoais de ervaring leert. Hetzelfde geidt voor vergelijkende examens. Dat betekent echter niet
dat men zich kan veroorloven met de aanwijzingen uit deze resuitaten helemaai
geen rekening te houden. Zie in dat verband het versiag van de werkgroep die
door de minister van Justitie is opgericht om de vorming en de aanwerving van de
magistraten te bestuderen, verslag ingediend op 29 maart 1976 en gepubliceerd
door het Ministerie van Justitie.
(6) Ganshof van der Meersch, Joe. cit., biz. 18.
(7) Ganshof van der Meersch, Joe. cit., biz. 21.
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zoals ik reeds zegde, bestaat in een oordeel dat om recht noch
waarheid bekommerd is (8). De partijdige rechter is noodzakelijk deloyaal en ontbeert elke objectiviteit.
5. Een laatste hoedanigheid is de discretie, die ongetwijfeld
een van de fundamentele eigenschappen is van de beroepen
waarvan de beoefenaars door hun clienten in vertrouwen
moeten worden genomen, en we denken hierbij in de eerste
plaats aan de advocaat en de geneesheer; maar geldt dit niet in
nog sterkere mate voor de magistraat? Zijn advocaat, zijn
geneesheer kiest men, maar niet zijn rechter en toch is die de
noodzakelijke vertrouweling van de partijen. Deze dienen noodgedwongen hun problemen, moeilijkheden, ook soms de meest
intieme, aan hem voor te leggen. Is dat trouwens niet een van
de redenen die weleens wordt aangevoerd om een beroep op het
scheidsgerecht uit te leggen, te weten dat het vertrouwelijk
karakter van het geschil aldus beter is verzekerd?
Het hoeft dus geen betoog dat de magistraat zich hoe of waar
dan ook moet onthouden van alle commentaar op zaken die hij
behandelt of behandeld heeft. De terechtzittingen zijn natuurlijk
openbaar, zoals de Grondwet voorschrijft, doch buiten die openbaarheid horen de magistraten de inlichtingen die ze bij het
vervullen van hun opdracht hebben kunnen verkrijgen, niet te
verspreiden, wat ook het doel moge zijn dat zij daarmee beogen
(9).
6, Dit zijn dus de karaktertrekken die mijns inziens van
fundamenteel belang zijn voor de uitoefening van een gerechtelijk ambt. Er zijn er natuurlijk nog andere, die ik in de loop van
deze uiteenzetting zal trachten te belichten.
Eigenlijk dient alles hierop gericht te zijn dat de rechtzoekenden het volste vertrouwen stellen in de instelling die als
voornaamste opdracht heeft hun rechten en vrijheden te doen
eerbiedigen. Dezelfde opmerking werd herhaaldelijk en mijns
inziens terecht gemaakt inzake de ambtenaren (10), maar
hoeveel te meer geldt ze niet ten aanzien van diegenen die recht
moeten spreken. De ambtenaar hangt volledig af van de Uitvoerende Macht, en als hij niet voldoet kan hij naar een andere
dienst worden overgeplaatst of zelfs verwijderd worden. Overigens worden de beslissingen in de regel niet door hem genomen,
maar door zijn hierarchische meerderen of door de minister
voor wie hij werkt.

(8) « Kritische kanttekeningen bij een verjaardag
het Hof van Cassatie, op 1 sept. 1987, biz. 11.

»,

plechtige openingsrede voor

(9) Ganshof van der Meersch, Joe. cit., biz. 20 en 21.
(10) HuBERLANT, « Le devoir de reserve des agents des services publics et des
membres des forces armees », advies voor het arrest van de Raad van State van 4
juni 1970, nr. 14141, R.J.D.A., biz. 209.
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zijn volledige onafhankelijkheid regelt en waarborgt - en we
denken hier inzonderheid aan zijn onafzetbaarheid - maar
bovendien neemt hij en hij aileen de beslissingen. Meer bepaald
de rechter is niet onderworpen aan enig toezicht noch aan enige
injunctie of hierarchie. Zelfs het aanwenden van de rechtsmiddelen vormt hoegenaamd geen inmenging van een hogere autoriteit in zijn beslissingen.
Hoeft het verder nog beklemtoond te worden dat het
vertrouwen de wezenlijke voorwaarde is waarop het bestaan en
de uitoefening van de Rechterlijke Macht berusten?
7. Dit werd trouwens overduidelijk bevestigd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, toen het in een reeks
opmerkelijke arresten de inhoud van het begrip onpartijdigheid
nader heeft bepaald, die onpartijdigheid namelijk die het wezenlijke kenmerk is van elke rechtbank, van ieder rechter. Het is
niet voldoende, zo zegt het Europees Hof, dat de rechter inderdaad onpartijdig is. Er mag bovendien zelfs geen schijn van
partijdigheid zijn. Dat bij het publiek ook maar het vermoeden
zou kunnen ontstaan dat de rechter niet volledig onpartijdig is,
volstaat om deze af te wijzen (11).
Die - ten volle verantwoorde - rechtspraak berust op de
overweging dat in een echt democratische Staat, de rechter het
onbeperkt vertrouwen van de rechtzoekenden moet genieten. En
een dergelijk vertrouwen zal onvermijdelijk in het gedrang
komen zodra daaromtrent enige twijfel kan bestaan.
Het Europees Hof heeft trouwens van het begrip onpartijdigheid, zoals dat voorkomt in het Verdrag van 1950, eem ongemeen
ruime omschrijving gegeven, een omschrijving die men ook niet
anders kan dan beamen waar zij, althans impliciet, stelt dat het
begrip onpartijdigheid ook dat van onbevooroordeeldheid omvat
(12).

Zoals ik vorig jaar voor het Hof heb uiteengezet (13), hebben
verscheidene arresten van het Hof van Straatsburg betrekking
op toestanden die geen eigenlijke schijn van partijdigheid opleveren maar niettemin de vrees overlaten dat de rechter bevooroordeeld is. Wanneer men de onderzoeksrechter of de rechter
van de raadkamer verbiedt mede over de grond van de zaak te
beslissen, dan is dat zeker niet omdat er redenen zijn om te
vrezen dat die partijdig is, maar enkel omdat hij over de zaak
mogelijk in de ene of andere zin bevooroordeeld zou kunnen
zijn.
Bij de rechtzoekenden nu leeft misschien nog meer de vrees
voor vooroordeel dan voor partijdigheid. Bij vrees voor partijdigheid is namelijk de intellectuele eerlijkheid van de magistraat in
(11) Zie het arrest van het Hof voor de Rechten van de Mens, in zake Piersack,
1 okt. 1982, Publikatie Raad van Europa, 1982, reeks A, dee! 53, biz. 14, § 30.
(12) Arrest Piersack, voormeld.
(13)

«

Kritische kanttekeningen bij een verjaardag

», Joe.

cit., biz. 11 en 12.
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die eerlijkheid niet in twijfel trekt, maar toch een wantrouwen
uitdrukt dat in de eerste plaats het recht van verdediging
betreft. Zal de bevooroordeelde rechter voldoende aandacht
besteden aan de verweermiddelen die de partij voor hem zal
aanvoeren? Is verweer nog zinvol als de rechter zijn mening
reeds heeft gevormd nog v66r hij de betrokken partij heeft
gehoord?
De partij die voor haar rechter verschijnt moet ervan overtuigd zijn dat deze haar aanhoort, niet enkel uit wellevendheid
doch in de eerste plaats omdat hij zo volledig mogelijk ingelicht
wil zijn, zodat hij alle argumenten aan bod kan laten komen en
aandachtig kan overdenken, zonder enig vooroordeel.
Hoeft het nog gezegd : dat is precies de grondslag van het
ambt van magistraat. Persoonlijk wil ik daar nog aan toevoegen
dat zulks zowel voor de leden van het openbaar ministerie als
voor de rechters geldt. Allen dienen dezelfde strakke geestelijke
discipline aan de dag te leggen, zonder enige toegeving, van
welke aard ook! Niets van wat enigerwijze afbreuk kan doen of
zou kunnen doen aan het vertrouwen dat de rechtzoekenden in
hen moeten kunnen stellen, kan worden geduld.
Die overweging, te weten dat de uitoefening van de Rechterlijke Macht berust op het vertrouwen dat de rechtzoekenden
stellen en moeten kunnen stellen in diegenen die het rechterlijk
ambt uitoefenen, zal het vertrekpunt vormen van mijn onderzoek naar de plichten die op de magistraten rusten. Met andere
woorden : ik wil aantonen dat geen enkel lid van het gerechtelijk korps dat vertrouwen onder enig beding mag aantasten.
Niemand betwist, meen ik, dat de magistraten aanzienlijke
bevoegdheden hebben, maar om die ten volle en doeltreffend uit
te oefenen, dienen zij zich bewust te zijn van hun plichten en
derhalve alles in het werk te stellen om die in alle opzichten te
vervullen.

..

..

..

8. Toen ik deze uiteenzetting de titel « plichten en dienstbaarheden » meegaf, dacht ik natuurlijk aan de verplichtingen, maar
ook aan de verboden die inherent zijn aan de gerechtelijke
ambten. Eigenlijk kunnen de verplichtingen op tweeerlei wijze
worden opgevat: enerzijds, de verplichtingen die ik positieve
verplichtingen zou willen noemen, omdat zij tot een bepaalde
handeling verplichten, en, anderzijds, die welke de magistraat
opleggen zich van deelname aan of bijdrage tot bepaalde activiteiten te onthouden, of die hem verbieden ter gelegenheid van
een of andere gebeurtenis bepaalde houdingen aan te nemen.
Dat zijn verplichtingen in negatieve zin. Die gedragingen in hun
geheel vormen in feite plichten, welke term hier een veel
grotere morele inhoud heeft dan het woord verplichting, dat
duidelijk tot de juridische sfeer behoort.
Het begrip plicht komt in het recht vrij weinig voor. De
burgerlijke wet heeft het wel over de rechten en verplichtingen
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omschrijving wordt gegeven van de gevallen waarin tuchtmaatregelen kunnen worden opgelegd en waarbij ook sprake is van
de « ambtsplichten » (15).
In feite is de vergelijking tussen de plichten van de echtgenoten en de amtsplichten niet oninteressant, omdat daarbij
duidelijk blijkt dat die woorden een aantal toestanden dekken
die niet op uitputtende wijze te omschrijven zijn en die, naar
gelang van de omstandigheden, zullen moeten beoordeeld
worden door de rechter, wanneer het de uit het huwelijk
ontstane plichten betreft, en door de tuchtoverheid, ingeval het
de ambtsplichten betreft.
Dat de tuchtregel tegelijk ruim genoeg en vrij soepel moet
zijn, vindt daarin zijn verklaring en verantwoording.
De regel moet het namelijk mogelijk maken alle gevallen te
beoordelen waarin het vertrouwen van de rechtzoekende in de
Rechterlijke Macht gevaar kan lopen of zelfs gewoon geschokt
kan worden.
Hij laat aldus aan de tuchtoverheid een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid, in tegenstelling tot de regel van het strafrecht
die strikt moet worden uitgelegd en toegepast.
Om die reden meen ik me niet te kunnen aansluiten bij
diegenen die die regel tot een strakke wettekst zouden willen
terugbrengen. Ik meen namelijk dat daardoor het begrip
« ambtsplicht » van zijn werkelijke inhoud zou worden ontdaan,
wat zou kunnen leiden tot het gedogen van handelingen of
toestanden die het vertrouwen van de rechtzoekenden totaal
zouden kunnen teniet doen.

"

"

..

9. Doorgaans neemt men aan dat de regel inzake de plichten
van de magistraten in artikel 404 van het Gerechtelijk Wetboek
is neergelegd. Luidens die bepaling kunnen, op diegenen die
hun ambtsplichten verzuimen of door hun gedrag afbreuk doen
aan de waardigheid van hun ambt, de tuchtstraffen, bepaald in
dat wetboek, worden toegepast.
In werkelijkheid bevat die bepaling in de eerste plaats een
aanwijzing nopens de gevolgen van het verzuim van de plichten
van de magistraat.
Zij is evenwel ook belangrijk met betrekking tot de omschrijving van die plichten doordat zij aangeeft dat die plichten uit
twee afzonderlijke reeksen bestaan : in die wetsbepaling is
namelijk sprake, enerzijds, van het verzuim in de eigenlijke
ambtsuitoefening en, anderzijds, van alle andere gedragingen,
zelfs, en misschien vooral, buiten die uitoefening.
(14) Artt. 212 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (boek I, titel V, hoofdstuk VI).
(15) Art. 404 van het Gerechtelijk Wetboek.
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wordt aangegeven hoe die plichten inderdaad kunnen worden
verzuimd, noch welke de plichten zijn waarvan het verzuim in
aanmerking moet worden genomen.
Met het gedrag waardoor afbreuk wordt gedaan aan de waardigheid van het ambt is zowel het gedrag in het prive-leven als
het gedrag in de uitoefening van het ambt bedoeld.
In beide gevallen betreft het in feite miskenning van de
plichten, in een ruime betekenis, miskenning die alle het geloof
van de rechtzoekenden in de eerlijkheid van de genomen beslissingen en de gewezen vonnissen aan het wankelen kan brengen.
Wij zullen pogen zulks aan te tonen .

..

..

*

10. Laat ik beginnen met de eerste reeks plichten: de eigenlijke ambtsplichten.
In onze wetten, voornamelijk in die welke betrekking hebben
op de rechterlijke organisatie en op het burgerlijk en het strafprocesrecht, vindt men een aantal bepalingen die, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, de plichten van de magistraten vaststollen.
11. In de eerste plaats zijn er de bepalingen van de artikelen
297, 298 en 299 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens welke de
leden van de hoven en rechtbanken, parketten en griffies
mondeling noch schriftelijk de verdediging van de partijen
mogen voeren noch hun consult mogen geven (art. 297}; zij
mogen evenmin tegen bezoldiging in een scheidsgerecht
optreden (art. 298), noch hetzij persoonlijk, hetzij door een
tussenpersoon enige handel drijven, als zaakwaarnemer
optreden of deelnemen aan de leiding of het beheer of aan het
toezicht op handelsvennootschappen of nijverheids- of handelsinrichtingen (art. 299).
Die bepalingen leggen regels vast die nauw verband houden
met de zoeven vermelde hoedanigheden en kenmerken, die
betrekking hebben op het feit dat de rechtzoekende zeker moet
zijn van de volkomen rechtschapenheid van de rechter. De in
die artikelen bedoelde activiteiten zijn hoofdzakelijk die welke
bezoldigd kunnen worden en daardoor bij het publiek vragen
kunnen doen rijzen nopens de integriteit van de betrokken
magistraten. Dergelijke overwegingen vooral hebben de
wetgever ertoe gebracht de magistraten te verbieden tegen
bezoldiging in een scheidsgerecht op te treden (16).
(16) Wet 3 januari 1925, § III, betreffende de referendarissen en de toegevoegde
refendarissen bij de handelsrechtbanken. In de memorie van toelichting wordt
gezegd : « Les magistrats en activite ne peuvent faire des arbitrages renumeres;
cette interdiction n'a pas eu besoin d'etre formuh)e par aucun texte, elle resulte de
ce que !'acceptation et l'accomplissement de pareils arbitrages sont contraires a
des regles primordiales de haute convenance professionnelle ». (Pasinomie, 1925,
blz. 6).
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fortiori voor degene die in een vennootschap als bestuurder zou
optreden.
12. Ook de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake
wraking moeten als regels van plichtenleer worden aangemerkt.
Artikel 831 bepaalt namelijk dat ieder rechter die weet dat er
een reden van wraking tegen hem bestaat, zich van de zaak
moet onthouden. Dezelfde regel geldt voor de magistraten van
het openbaar ministerie, tenzij zij als hoofdpartij optreden. En
eigenlijk zouden ook in dat geval de !eden van het openbaar
ministerie zelf moeten vermijden in de zaak op te treden.
We weten dat de redenen tot wraking zijn opgesomd in de
artikelen 828 en 829. Zeer opmerkelijk is dat aile daarin
vermelde gevallen van dien aard zijn dat zij bij een betrokken
partij argwaan kunnen wekken omtrent de loyauteit van de
magistraat. Ook hier gaat het alweer om het vertrouwen dat aan
het wankelen kan worden gebracht: als de rechter bij het
geschil persoonlijk belang heeft, als hij bloed- of aanverwant
van de partijen of van een hunner is, als hij een geschil heeft
over een gelijksoortige aangelegenheid als waarover de partijen
in geschil zijn, enz. Aile in artikel 828 opgesomde gevallen
komen neer op hetzelfde probleem.
Ik voeg daaraan toe dat, hoewel die opsomming beperkend
(17) is wat de redenen tot wraking betreft, er nog andere
redenen zijn, die daarin niet worden vermeld maar die toch door
de rechter in aanmerking moeten worden genomen omdat zij bij
de partijen dezelfde vrees en verdenking kunnen doen ontstaan.
Zo onder meer het geval van de magistraat die, v66r zijn benoeming, de belangen zou hebben verdedigd van een partij die voor
hem verschijnt. Ook al is de bepaling van artikel 828 als
dusdanig niet op hem toepasselijk en kan de beslissing tot
wraking niet op die grondslag worden genomen, toch moet die
magistraat zich onthouden van een zaak waarin die vroegere
client partij is. Doet hij dat niet, welk vertrouwen kan de tegenpartij dan nog in zijn onpartijdigheid hebben?
13. In dezelfde zin bepaalt artikel 304 van het Gerechtelijk
Wetboek dat in aile zaken de rechter, de ambtenaar van het
openbaar ministerie of de rechter in sociale zaken of in handelszaken, op straffe van tuchtsanctie als naar recht, zich moet
onthouden indien hij echtgenoot, bloed- of aanverwant in de
rechte lijn of in de tweede graad in de zijlijn is van de advocaat
of van de gemachtigde van een der partijen (18).
14. Op dezelfde grondslag berusten ook de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek inzake gewettigde verdenking (artt. 648,
2°, en 650 van het Gerechtelijk Wetboek).

(17)

FETIWEIS, «

Manuel de procedure civile "• biz. 427, nr. 605.

(18) Rep. prat. dr. beige, Compl. dl. IV, v" Discipline judiciaire, nr. 10.
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(19}, voor het Hof heeft uiteengezet, bedoelen die bepalingen aan
het Hof de mogelijkheid te bieden de zaak aan een rechtbank of
een hof te onttrekken, op grond dat een voor dat rechtscollege
gedingvoerende partij terecht zou kunnen vrezen dat haar
proces niet met de vereiste onpartijdigheid zal worden gevoerd.
In werkelijkheid, zo betoogde de h. Delange, vraagt de partij de
onttrekking wegens gewettigde verdenking omdat zij geen
vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de rechter, daar
er feiten of omstandigheden bestaan die kunnen doen geloven
dat het kennisnemende gerecht zich bij zijn uitspraak zal laten
leiden door gevoelens die niets uit te staan hebben met het
recht (20}.
15. Artikel 770 van het Gerechtelijk Wetboek bevat bepalingen
die de rechters en de leden van het openbaar ministerie
verplichten de termijnen voor de uitspraak van de vonnissen en
de daaraan voorafgaande adviezen na te leven. Die bepalingen
dienen samengelezen te worden met die van de artikelen 652 tot
659 luidens welke, wanneer de rechter gedurende meer dan zes
maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad
genomen heeft, het Hof van Cassatie kan bevelen dat de zaak
aan die magistraat onttrokken wordt.
Sta mij toe in dat verband erop te wijzen dat, al bepaalt
artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek dat het Hof pas na zes
maanden kan optreden om de zaak aan die rechter te
onttrekken, zulks niet betekent dat die nalatigheid pas na het
verstrijken van die termijn kan worden vastgesteld. Zoals het
Hof weet moet de rechter, in de regel, uitspraak doen binnen
een maand na het in beraad nemen en als hij zonder gegronde
reden nalaat dat te doen, schendt hij een wettelijke regel en
moet hij daarvan verantwoording afleggen. Het staat aan
degenen die belast zijn met de leiding en de verantwoordelijkheid voor de goede werking van de gerechten daarop toe te zien
en de nodige maatregelen te nemen. Er hoeft helemaal niet
gewacht te worden tot de in artikel 652 bepaalde zes maanden
zijn verstreken. De heer Van Honstt~. procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Brussel, heeft in zijn openeningsredevoering
van 1 september 1986 en 1 september 1987 terecht beklemtoond
dat '' de onaanvaardbare vertraging in de uitspraak van de
vonnissen te wijten is aan enkele zeldzame magistraten, wier
handelwijze jammer genoeg niet anders kon dan de publieke
opinie dermate be'invloeden dat het beeld van de rechter in het
algemeen in een ongunstig daglicht kwam te staan » (21). Beter
kon het niet worden verwoord.
(19) R. Delange, « Optreden van het Hof van Cassatie bij onttrekking van de
zaak aan de rechter en verwijzing van een rechtbank naar een andere », plechtige
openingsrede voor het Hof van Cassatie, op 2 september 1974.
(20) R. Delange, Joe. cit., nr. 7.
(21) VAN HoNSTE, £'administration deJa justice dans Je ressort de la Gaur d'appel
de Bruxelles, 1987, biz. 56.
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16. Bestaan er dus al een aantal geschreven regels, de meeste
zijn niettemin niet schriftelijk vastgelegd. Dat houdt in dat de
tuchtrechter voor elk geval afzonderlijk moet beslissen of de
betrokken magistraat door zijn gedrag zijn ambtsplichten heeft
verzuimd (22).
In dat verband dient rekening te worden gehouden met een
grondbeginsel van onze rechterlijke organisatie. Ten aanzien
van de rechters bestaat er geen eigenlijke rechterlijke hierarchie. Bii het vonnissen van de voor hem aan~tebrachte zaken is
de rechter volkomen onafhankelijk. Op dat punt heeft nie!lland
hem bevelen te geven, niet de voorzitter van zijn rechtbank,
noch de eerste voorzitter van een hof. Alle rechters zijn gelijk
en hun beslissingen kunnen slechts gewijzigd worden door
aanwending van de bij de wet ingestelde rechtsmiddelen.
Ook hier zijn er evenwel grenzen die niet mogen overschreden worden. Een rechter kan zich, zelfs op de zitting of in
zijn vonnissen, niet om het even wat veroorloven. Zo zou hij in
zijn vonnissen niet mogen aanzetten tot het schenden van de
wet noch een dergelijke schending goedkeuren. Hij dient zich te
onthouden van elke commentaar en van elke houding die nodelaos of ten onrechte kwetsend zouden kunnen zijn voor een
partij.
Evenzo moet hij in zijn vonnissen elke polemiek vermijden.
Een rechtbank is nu eenmaal geen tribune.
De rechter moet in de uitoefening van zijn ambt steeds blijk
geven van bezadigdheid en van de meest volstrekte onpa:rtijdigheid. Hij moet ook zorgzaam zijn en zich scherp bewdst zijn van
zijn verantwoordelijkheden.
17. Ik zou in dat verband even sommige vermeldenswaardige
aspecten van het onderzoek in strafzaken willen aanstippen.
Procureur-generaal Van Honste heeft ernaar verwezen in zijn
rede van 1 september 1986 wanneer hij het meer speciaal had
over de plichten van de magistraten van parket en rechtbank
(23).
Bedoeld zijn met name onderzoeken die blijkbaar om hun
spectaculair karakter worden ingesteld, waarbij de overdreven
ontplooiing van de openbare macht hoegenaamd niet door de

(22) CAMBIER, Droit judiciaire civil, dl. I, blz. 582.
Het valt te betreuren, in sommige opzichten is het zelfs onaanvaardbaar, dat er
steeds meer vorderingen tot regeling van rechtsgebied aanhangig worden gemaakt
bij het Hof van Cassatie omdat de verwijzing naar de correctionele rechtbank
wegens misdaden is gevorderd en bevolen, zonder aan te duiden dat verzachtende
omstandigheden in aanmerking dienden genomen. Dat heeft niet enkel tot gevolg
dat er lange en kostelijke procedures moeten worden gevolgd, maar vooral dat er
heel wat tijd verloren gaat. Zowel de parketmagistraat die de vordering tot verwij·
zing heeft opgesteld, als de magistraat van het gerecht die de verwijzing beveelt,
maken zich aldus schuldig aan nalatigheid in de uitoefening van hun ambt.
Hetzelfde verwijt geldt bij laattijdige verschijning op de zitting of zelfs ongerechtvaardigde afwezigheid. Dergelijke nalatigheden kunnen niet worden geduld.
(23) VAN HONSTE, Joe. cit., blz. 5 en 6.
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beginsel, voor onschuldig wordt gehouden en het in onderzoek
nemen van een zaak geenszins impliceert dat de bedoelde
persoon ook schuldig is; dat onderzoek bedoelt enkel de waarheid aan het licht te brengen.
Justitie vereist sereniteit en hoort, het weze nogmaals
herhaald, onpartijdig en onbevooroordeeld te zijn. Ziet men niet
in dat het « ophefmakend » karakter van sommige politieinvallen een ongeoorloofde schending van het recht van verdediging oplevert, doordat er ten onrechte wordt van uitgegaan dat
de betrokkenen bij zo'n buitenissig optreden schuldig zijn? Wat
meer is, de justitiabelen worden in hun waardigheid aangetast
door dergelijke maatregelen en kunnen daardoor, vooral
wanneer zij achteraf onschuldig worden verklaard, aanzienlijke
materii:He en morele schade lijden.
Ret staat buiten kijf dat de onderzoeksrechter die machtiging
geeft tot dergelijke maatregelen, of ze althans gedoogt, daarvoor
in hoge mate verantwoordelijk is (24) en zijn ambtsplicht
verzuimt. Vandaag de dag vergeten sommigen al te gemakkelijk
dat het tot de « essentie zelf » (ik benadruk die woorden) van
het ambt van onderzoeksrechter behoort een totale neutraliteit
te bewaren. Hij is de afgevaardigde van de rechtbank om een
zaak te onderzoeken in volle onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zonder enig vooroordeel in de ene of de andere zin (25}.
Hij dient dus nauwkeurig te omschrijven op welke wijze de politiediensten de door hem uitgevaardigde rechterlijke bevelen
zullen uitvoeren, en erop toe te zien dat zij die overeenkomstig
zijn richtlijnen uitvoeren (26).
Men mag niet vergeten dat de politiediensten, zowel de rijkswacht, als de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie, de
bevelen van de magistraten naar de letter horen op te volgen bij
het uitvoeren van de onderzoeksverrichtingen die deze hen
hebben opgedragen. De vorderende magistraten moeten
derhalve het verloop van die onderzoeken op de voet volgen en
tegen elk misbruik ingrijpen.
Evenzo moeten de procureurs des Konings, en in voorkomend
geval de arbeidsauditeurs, de verschillende politiediensten
instructies geven om dergelijke misbruiken te voorkomen.

18. Ik wil in dit verband zeer duidelijk de misbruiken veroordelen die bij sommige ondervragingen plaatsvinden, wanneer
(24) FAUSTIN HELIE, dl. II, nr. 2047.
(25) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5372 (A.C., 1986-87, nr. 48). FAUSTIN HELIE, dl. II,
nr. 2009.
(26) Ret zou in dat verband wenselijk zijn dat de onderzoeksrechters de onderzoeksverrichtingen omschrijven d!e zij door de politiediensten willen laten
uitvoeren. Al te vaak ontbreken die verduidelijkingen; daaruit volgt dat de politiediensten zelf beslissen over de wijze waarop zij het onderzoek zullen voeren en
zelfs, wat erger is, over hetgeen zal worden onderzocht.
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voortgezet tot laat in de nacht en soms zelfs tot in de morgen
(27).
In een tijd waar men, overigens zeer terecht, bijzonder
begaan is met de eerbiediging van de rechten van de mens,
aarzel ik niet te zeggen dat dergelijke politiemethodes een zeer
ernstige schending van die rechten opleveren. Ook hieraan dient
de onderzoeksrechter streng de hand te houden. Aileen in
uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij op heterdaad ontdekt
misdrijf, kunnen onderzoek en ondervraging buiten de normale
uren worden voortgezet.
Zeker, alles dient in het werk te worden gesteld om met de
grootst mogelijke doeltreffendheid recht te spreken en de openbare veiligheid te waarborgen, doch niet tot elke prijs. Onze
Staat is geen politiestaat en blijft diep verknocht aan zijn democratische vrijheden. Laten we dat steeds voor ogen houden.
Zowel de parketmagistraten als de rechters hebben aldus de
dwingende plicht ervoor te zorgen dat elke misstap achterwege
blijft. Nalatigheid, toegeeflijkheid en, a fortiori, goedkeuring op
dat gebied dienen als onaanvaardbare fouten te worden aangezien.
Ik hoef er allicht niet aan toe te voegen dat dergelijke
wanpraktijken niet aileen felle kritiek uitlokken in de openbare
opinie maar bovendien bij degenen die er het slachtoffer van
zijn, wantrouwen wekken ten aanzien van de magistraten die de
verantwoordelijkheid ervoor dragen. En zo wordt nog maar eens
h'et vertrouwen in de Rechterlijke Macht neergehaald.
Degenen die belast zijn met de leiding van de gerechten
moeten met de vereiste strengheid optreden wanneer dergelijke
fouten worden begaan.
19. Uit die paar voorbeelden blijkt dat ambtsplichten niet nog
meer in precieze teksten te vatten zijn.
Justitie is een grote, zeer grote dienst, met als drijvende
kracht het ideaal van vrede en broederschap tussen de mensen
(28). Veeleer dan voor zijn rechten hoort de magistraat dus oog
te hebben voor zijn plichten.
Voor de magistraat is het zo dat zijn plichten hem op ieder
ogenblik en bij al zijn activiteiten voor ogen moeten staan. Hij
moet kunnen beoordelen en vaststellen hoe recht dient
(27) Men mag niet vergeten dat die laattijdige en nachtelijke ondervragingen tot
gevolg hebben, wat soms precies de bedoeling is, dat de ondervraagden vermoeid
geraken, zodat zij verklaringen af!eggen waarvan zij de draagwijdte of zelfs de
waarachtigheid niet meer ten voile beseffen. Die werkwijze werd tijdens de nazibezetting vaak gebruikt.
(28) Zie het algemeen verslag op het He Congres van de Internationale Unie van
Magistraten, te Den Haag, op 10 juni 1963 (akten van het congres gepub!iceerd
onder de auspiciiin van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 1963,
biz. 193). Tijdens dit congres werd erop gewezen dat de nietigheden van de procedure niet tot dilatoire middelen mogen verworden, waardoor de uitspraak ten
gronde kan worden ontlopen. Hetzelfde geldt voor ongerechtvaardigde of lichtzinnige verdagingen.
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belast zijn met de leiding van de rechtscolleges. Verre van
afstand te doen van zijn onafhankelijkheid en waardigheid zc;tl
hij daardoor des te meer zekerheid hebben zijn opdracht deugdelijk te vervullen.
20. Aldus blijkt dat zowel de wet als oude tradities en ongetwijfeld ook algemene rechtsbeginselen vereisen dat alles wordt
gedaan om te beletten dat de magistraten, bij ,de uitoefening van
hun ambt, het vertrouwen kunnen schokken, dat de rechtzoekenden in hen moeten stellen.
Vertrouwen is ontegensprekelijk de wezenlijke grondslag
waarop de gehele inrichting van de Rechterlijke Macht berust.
Daarzonder gaan alle rechtsprekende instellingen ten onder, en
inzonderheid diegene die uitspraak doen over de rechten en
verplichtingen van de burgers en aldus de hoeksteen van elk
waarlijk democratisch regime vormen.

*

*

*

21. We komen aldus tot het tweede onderdeel van de bepaling
van artikel 404 van het Gerechtelijk Wetboek, zijnde: « het
gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van het ambt ».
Meer nog dan het eerste, dat we zoeven hebben besproken en
dat, zeals we konden vaststellen, zowel door uitdrukkelijke wetsbepalingen als door ongeschreven regels wordt beheerst, laat dit
tweede deel ruimte voor beoordeling, nu hier vrijwel geen
geschreven regels bestaan. Hier geldt, althans ten dele, een
soort gewoonterecht, waarvan de oorsprong soms in een ver
verleden ligt, maar dat niettemin ten volle gegrond blijft.
Hier rijst de zeer belangrijke - en tot nog toe verre van eensluidend beantwoorde - vraag : dient enkel gelet te worden op
het professioneel gedrag of moet ook het prive-leven in aanmerking worden genomen?
Sommigen stellen dat het prive-leven van de magistraat
niemand aangaat en dat daarmee derhalve, wat de plichtsvervulling betreft, geen rekening mag worden gehouden.
In feite moet bij de beantwoording van die vraag ook teruggegrepen worden naar de grondslag zelf van de instelling : de
magistraat moet oordelen over zijn medeburgers, zijn gelijken.
Is het dan niet vanzelfsprekend dat, in die omstandigheden, zijn
eigen gedrag, als burger hoven alle verdenking verheven dient
te zijn? Hoe kan hij vertrouwen inboezemen, hoe kan hij het
onontbeerlijk prestige verwerven, als hij zelf gecompromiteerd
is? Ret antwoord ligt voor de hand : zijn prive-leven moet, net
zoals zijn professioneel leven, onberispelijk zijn. De voorbeelden
zijn legio en niet vatbaar voor codificatie.
Daarbij komt nog dat de magistraat zich in talloze omstandigheden zeer terughoudend moet opstellen, of elke tussenkomst of
deelname uit de weg moet gaan. Ik denk hierbij bijv. aan het
verbod om speelzalen te betreden, dat aan de magistraten is
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speelzalen betreft (wier bestaan wettelijk gezien trouwens zeer
betwistbaar is, wat voor de magistraat een reden te meer moet
zijn om er buiten te blijven), doch ook ten aanzien van de
buitenlandse. Een gokker boezemt nu eenmaal geen vertrouwen
in en het is dus niet meer dan normaal dat op de magistraat
zelfs niet de verdenking mag kunnen wegen dat hij aan kansspelen deelneemt.
Ook de deelname aan bepaalde soorten van << vermaak » is
vanwege magistraten onaanvaardbaar. Zelfs in zijn dagelijkse
levenwandel moet de magistraat erover waken geen aanleiding
tot kritiek te geven.
Zelfs de gebeurtenissen uit de intieme levenssfeer vragen van
de magistraten een uiterst omzichtige benadering. lk denk hier
met name aan problemen die verband houden met het gezinsleven. Zeker, dergelijke problemen kunnen uitermate kies zijn,
doch ook hier dient rekening gehouden met de invloed ervan op
de publieke opinie.
22. Die paar overwegingen tonen aan dat het onmogelijk is de
feiten, die de waardigheid van het ambt aantasten, in teksten
vast te leggen. Geen regel heeft overigens een absolute inhoud.
En de beoordeling van de feiten is nu eenmaal tijd- en plaatsgebonden. Zo spreekt het vanzelf dat wat nauwelijks vijftig jaar
geleden nog laakbaar en zelfs strafbaar was, thans niet meer op
dezelfde wijze kan worden beoordeeld.
Zo kunnen feiten ook verschillend beoordeeld worden naargelang ze werden begaan in een dorp dan wel in een grootstad,
waar ze allicht minder ruchtbaarheid zullen krijgen.
De tuchtrechter moet dus steeds rekening houden met de
evolutie van de samenleving en met de eigen omstandigheden
van de zaak.
Die overwegingen mogen aantonen dat de beslist zeer ruime
en qua inhoud zelfs vaag te noemen regel van artikel 404 van
het Gerechtelijk Wetboek betrekking heeft op en strekt tot vrijwaring van het vertrouwen dat het publiek in zijn rechters moet
kunnen stellen. Op die basis is het dat elke tuchtoverheid de
voor haar aangebrachte feiten dient te beoordelen.
· Dienaangaande moge beklemtoond worden dat het tuchtrecht
in de rechterlijke macht niet enkel een professioneel recht is.
Het is ook een recht van goed gedrag, en dat is precies het
fundamentele onderscheid met de vrije beroepen, of althans met
sommige daarvan. Van een geneesheer, een architect verwacht
het publiek dat hij de geneeskunde, resp. de architectuur kent.
Zijn prive-gedrag doet daardoor minder ter zake, ook al wordt er
in sommige opzichten rekening mee gehouden.
Van de rechter, van de magistraat echter verwacht men dat
hij rechtvaardig, evenwichtig is, en natuurlijk ook dat hij de wet
kent en toepast. Dat is dus tegelijk iets meer en iets anders.
23. Het ligt derhalve voor de hand dat aan magistraten die
strafrechtelijk werden veroordeeld voor feiten die hun eerlijk-
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moeten worden opgelegd.

Uw Hof is de jongste jaren op tuchtgebied streng moeten
optreden tegen magistraten en plaatsvervangende magistraten
die misdrijven hadden gepleegd waardoor het vertrouwen werd
aangetast dat de rechtzoekenden in hen moeten kunnen stellen.
Die tuchtvorderingen zijn het onontbeerlijk uitvloeisel van de
wezenlijke grondslag van de uitoefening van de rechterlijke
ambten. De rechtzoekenden moeten weten dat de tuchtoverheid,
wanneer dergelijke feiten zich voordoen, niet aarzelt om in te
grijpen zoals het hoort.
Ik zal ermee volstaan in dit verband een kenmerkend voorbeeld aan te halen.
Dronkenschap aan het stuur, of zelfs alcoholintoxicatie, is in
onze samenleving een ware plaag en blijkt een van de zwaarste
misdrijven te zijn, met op menselijk vlak helaas al te vaak katastrofale gevolgen. Terecht zijn daarop in de wet zeer zware
straffen gesteld. Ik aarzel niet om te zeggen dat dergelijke
feiten onvergeeflijk zijn. Het is derhalve onduldbaar dat magistraten de enorme aan dat misdrijf verbonden risico's nemen.
Onlangs heeft Uw Hof van dergelijke feiten kennis moeten
nemen en het heeft de betrokkene voor een jaar geschorst,
welke straf inhoudt dat tijdens die periode geen wedde wordt
uitbetaald.
Er wordt soms opgeworpen dat dronkenschap het onverwachte gevolg kan zijn van een receptie, een middagmaal, een
avondmaal en dat de betrokkene zich van zijn toestand geen
rekenschap heeft gegeven. Het antwoord moet zijn dat de
magistraat, die weet dat hij eventueel zal moeten sturen, zich
dient te onthouden van dranken die een dergelijke kritieke
toestand kunnen teweegbrengen.
In deze, zoals in heel wat andere omstandigheden, hoort de
magistraat blijk te geven van omzichtigheid, gematigdheid en
voorzichtigheid. Hij mag niet uit het oog verliezen dat zijn
daden, woorden en gedragingen, wegens zijn ambtelijke hoedanigheid, door de rechtzoekenden zullen worden beoordeeld en
besproken en dat hij, wanneer hij zijn plicht verzuimt, niet
enkel zijn waardigheid en het vertrouwen dat hij 1>ersoonlijk
moet inboezemen, aantast, maar ook, wat erger is, het krediet
van de Rechterlijke Macht in haar geheel.
24. Dat brengt mij tot de bespreking van een ander zeer
belangrijk probleem, te weten de plicht tot terughoudendheid
die, zoals het Hof weet, heden ten dage zeer omstreden is of
waarvan althans de inhoud niet algemeen wordt erkend.
Ik hoef allicht niet te zeggen dat de regel van terughoudendheid ook voor de ambtenaar bestaat. Artikel 8, tweede lid, van
het statuut van 2 oktober 1937 bepaalt namelijk uitdrukkelijk
dat « rijksambtenaren, zowel in de dienst als in hun particulier
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publiek kan schaden » (29).
Spreekt het dan niet vanzelf dat dezelfde gedragsregel om nog
meer redenen door de magistraten moet worden nageleefd?
Die plicht tot terughoudendheid vertoont vele aspecten
waarvan ik er enkele zal onderzoeken. Algemenerwijze dient de
magistraat elke nadrukkelijke publiciteit rond zijn naam te
vermijden. De Rechterlijke Macht moet in aile sereniteit en
kalmte worden uitgeoefend en zoveel mogelijk - ik leg hier de
nadruk op - buiten elke controverse. We weten allen dat het in
deze tijden, waar zowat alles op de helling wordt gezet, contraverses of discussies bezwaarlijk te vermijden zijn. Reden te
meer voor de magistraat om er zelf geen aanleiding toe geven.
De magistraat over wie allerhande commentaar de ronde doet,
Ioopt het gevaar het krediet te verliezen dat noodzakelijk is voor
het vervullen van zijn opdracht (30).
Een van de aspecten van die plicht tot terughoudendheid
bestaat erin dat de magistraat zoveel mogelijk moet vermijden
zijn persoonlijke mening over een probleem inzake de uitoefe- ·
ning van het ambt of over enig ander onderwerp dat al dan niet
de aandacht van het publiek kan trekken, in het openbaar te
verkondigen.
Dat is zeker een probleem waarover de meningen zowel
binnen de magistratuur als in de publieke opinie verdeeld zijn.
Het lijdt geen twijfel dat de oplossing ervan in velerlei
opzichten een hachelijke onderneming is.
Een objectief en weloverwogen antwoord is slechts mogelijk
als de grondslagen ervan eerst worden verduidelijkt.
Bij de op dat probleem te geven antwoorden zijn er twee
onderliggende beginselen : het eerste is constitutioneel, nl. de
vrijheid van meningsuiting gewaarborgd door artikel 14 van de
Grondwet; het tweede is het reeds herhaaldelijk beklemtoond
beginsel, nl. dat de uitoefening van de Rechterlijke Macht
berust op het vertrouwen dat de justitiabelen in haar leden
moeten kunnen stellen.
Dat de magistraten dezelfde vrijheden en prerogatieven
genieten als de andere burgers in dit land kan geen schijn van
twijfel lijden en wordt trouwens door niemand betwist.
De vrijheid van meningsuiting is een veel te kostbaar goed
dan dat enige inkrimping ervan in overweging zou kunnen
worden genomen.

(29) Huberlant, verslag v66r het arrest van de Raad van State van 29 maart
1968, R.J.D.A., 1969, blz. 48; idem voor het arrest van 4 juni 1970, R.J.D.A., 1971, blz.
297 e.v.; idem voor het arrest van 12 juli 1972, R.J.D.A., 1972, blz. 296; in zake de
plicht tot terughoudendheid van de titularissen van openbare ambten vindt men
een zeer volledige bibliografie in de noten gepubliceerd bij de conclusie van de
heer advocaat-generaal Velu, voor het arrest van 14 mei 1987, inzonderheid noot 56
in Bull. en Pas., 1987, I, 1092.
(30) Ganshof van der Meersch, Joe. cit., biz. 21.
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beperkt door algemene beschikkingen, of dit nu een wet (31),
een decreet, een besluit of een administratieve omzendbrief zou
zijn. Eminente auteurs zoals emeritus procureur-generaal
Dumon en wijlen Staatsraad Huberlant hebben dezelfde mening
uitgesproken (32) (33).
De heer eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel
heeft in zijn beschikking van 3 maart 1986 eveneens terecht
beslist dat : « de plicht tot terughoudendheid en discretie die op
een magistraat rust bij het uiten van zijn mening vanzelfsprekend niet gegrond (is) op de ministeriele omzendbrief van
15 juli 1984 ».
26. Moet daaruit worden besloten dat de magistraat gelijk
welke mening mag uitspreken, hoe, waar en wanneer hem dat
uitkomt?
Hier geldt het tweede grondbeginsel : de geloofwaardigheid
van de Rechterlijke Macht, het vertrouwen van de justitiabele in
diegenen aan wie die macht is toevertrouwd en die ze in naam
van de Natie uitoefenen.
Als men zou aannemen dat een magistraat naar goeddunken
om het even welke mening mag uiten over allerlei onderwerpen,
juridische, economische, politieke, ethische of andere, zal hij
dan niet door een groot aantal medeburgers worden afgekeurd,
ook al wordt hij door anderen bijgetreden (34)? Alle medeburgers, zonder uitzondering, zijn evenwel verplicht (ik leg hier de
nadruk op) op hem een beroep te doen om hun geschillen op te
lossen of om uitspraak te horen doen over de hun ten laste
gelegde schendingen van de wet. Welk nochtans onontbeerlijk
vertrouwen kunnen zij in hem stellen als zij het niet eens zijn

(31) Er dient niettemin op gewezen dat artike110.2 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden de
beperking van de vrije meningsuiting toestaat, als die beperking uitdrukkelijk bij
wet is geregeld. Het Europees Hof is op dat vlak echter zeer strikt. Zie met name
de arresten van 26 april 1979, Sunday Times; 7 december 1979, Handyside; 25
maart 1985, Barthold; 8 juli 1986, Lingus.
(32) DUMON, « De Ia protection de l'Etat contre Ia subversion •, Rev. Adm., 1954,
biz. 221 tot 226 en 245 tot 251, inz. biz. 250.
(33) Huberlant, Joe. cit., noot 10.
(34) Op politiek vlak, bijvoorbeeld, kan men in een periode waar de hervorming
van onze instellingen grote problemen doet rijzen, begrijpen dat sommige in het
strijdperk willen treden en hun mening in het openbaar willen uitdrukken. Kan
zulks van een magistraat worden gedoogd? Ik herinner me dat een minister van
Justitie, die zeker niet als een conservatief kon worden bestempeld, niet had
aanvaard dat een magistraat, die weliswaar op rust was gesteld, doch die door hem
met een hoge opdracht was belast, een manifest zou hebben ondertekend dat een
politieke draagwijdte had.

-22met de meningen die deze magistraat in het openbaar, en
misschien zelfs op ongelegen wijze, heeft uitgesproken (35).
Dienaangaande kan trouwens worden vastgesteld dat,
wanneer een magistraat aldus wordt ge1nterviewd voor een televisieuitzending of een persartikel, er op zijn hoedanigheid van
magistraat en lid van de rechterlijke orde speciaal wordt
gewezen. Het ligt voor de hand dat de ondervragers aldus pogen
het daarin weergegeven standpunt meer gewicht te geven wat hun niet kwalijk kan worden genomen - zodat de uitzending of het artikel een grotere impact bij het publiek krijgt,
terwijl meestal het magistraatschap helemaal geen rol zou
mogen spelen!
De kritiek geoefend op de politieke benoemingen is zeker
terecht, maar men voegt daaraan vaak toe dat de magistraat
eenmaal benoemd, volledig onafhankelijk moet zijn van de
partijen en dat zijn beslissingen niet zijn persoonlijke meningen
mogen weergeven, maar op objectieve en onpartijdige wijze zijn
oordeel over de feiten en toepassing van de wet moeten
uitdrukken. Is dit echter ook nog het geval wanneer de magistraat in het openbaar zijn mening heeft kenbaar gemaakt en
een standpunt heeft ingenomen over een of ander onderwerp
dat in het brandpunt van de publieke belangstelling staat?
Is het niet evident dat, als men dat zonder enige beperking
aanneemt, de geloofwaardigheid van de Rechterlijke Macht
onherroepelijk in het gedrang kan geraken?
Wij kunnen dus de uiting van gedachten en meningen niet
volledig vrijlaten, zoals dat voor elke andere burger wel kan.
Degene die het ambt van magistraat aanvaardt, moet weten dat
hij van bepaalde activiteiten en van de onvoorwaardelijke uitoefening van sommige vrijheden afziet.

27. De vraag is derhalve hoe die beperkingen moeten worden
omschreven en toegepast.
Op dat punt rijst het ontegensprekelijk kiese probleem van
het optreden van de gerechtelijke overheid, die de leiding over
de gerechten heeft.
Zoals ik net zegde : er kan geen algemene regel worden vastgelegd.
Overigens is en werd er, in de regel, nooit een algemene
beperking opgelegd.

(35) De heer procureur-generaal Ganshof van der Meersch heeft daarover het
volgende geschreven en gezegd : « De betrekkingen van magistraat en politiek
blijven echter steeds gevaarlijk, en dat niet aileen omdat de magistraat plichtshalve de meest volstrekte onpartijdigheid moet betrachten en partijlidmaatschap
hem hierin kan bei:nvloeden, maar oak omdat hij bovendien alles dient te
vermijden wat bij de justitiabelen de indruk zou kunnen wekken dat hij in nag zo
geringe mate politiek gebonden is. Allen wier lot van zijn beslissing kan afhangen
moeten hem gelijkelijk kunnen vertrouwen », Joe. cit., biz. 12.
In dezelfde zin, het arrest van het Hof van 15 maart 1951 dat uitspraak doet op
de vordering van procureur-generaal Cornil (Bull. en Pas., 1951, I, 476 e.v.).
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voor.
In de praktijk zijn er in feite twee soorten problemen te
onderkennen: enerzijds, die welke ik, misschien wat al te kort
samengevat, het geheel van de professionele eisen zou willen
noemen, en, anderzijds, alle andere problemen die met de uitoefening van het ambt niets of weinig te maken hebben.
Kan men redelijkerwijze betogen dat een dergelijk optreden
de hierarchische overheid niet aanbelangt en dat zij daarover
geen oordeel mag vellen?
Senator Lallemand heeft daarover zeer wijs het volgende
geschreven (36) : « de magistraat die twijfelt aan de juistheid
van zijn optreden moet zijn korpschef raadplegen, en ook
wanneer hij in naam van een ambt spreekt, kan hij onderworpen worden aan voorschriften die moeten worden nageleefd
alvorens hij het woord neemt ».
Men lette erop dat niet de louter formele vraag van de voorafgaande raadpleging van de korpschef hier immers aan de orde
is, doch de plicht tot terughoudendheid, die het voorwerp zelf
van het publiek optreden betreft, en de kwalijke gevolgen die
daaruit voor het ambt zelf kunnen voortvloeien. Niet enkel de
betrokken magistraat zelf is in het geding, ook het korps
waartoe hij behoort in zijn geheel. De korpschef moet bij de
beoordeling van dat standpunt uitgaan (37).
Meestal zijn het trouwens jonge, weinig ervaren en, het dient
erkend, soms zeer zelfgenoegzame magistraten die menen
buiten de raadgevingen van hun oudere collega's te kunnen. Een
dergelijke houding lijkt mij des te verwerpelijker daar zij een
systematische weigering kan inhouden raad te vragen en bijgevolg tot betreurenswaardige dwalingen kan leiden.
(36) R. LALLEMAND,
aire, biz. 36.

«

Independance et discipline

»,

in Les pouvoirs du judici-

(37) Aan een lid van de Gentse balie werd de straf berisping opgelegd omdat hij
in een weekblad een artikel had gepubliceerd over financiiHe transacties en
bedrieglijke verrichtingen. In hoger beroep is hij door de raad vrijgesproken, op
grond dat betrokkene dat artikel in zijn hoedanigheid van journalist had
geschreven en geen gebruik had gemaakt van zijn hoedanigheid van advocaat.
Pe nederlandstalige balie te Brussel heeft dienaangaande besluiten opgesteld
luidens welke, met name een advocaat, die gebruik maakt van zijn professionele
hoedanigheid in een artike! dat in de pers moet verschijnen en dat handelt over
een juridisch onderwerp of geval, de stafhouder daarover vooraf moet inlichten, die
zich kan verzetten tegen het gebruik van diens hoedanigheid van advocaat. (Zie D.
VOORHOOF, « De vrijheid van meningsuiting van de advocaat >>,in Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 2e trimester 1988, blz. 4).
Het kan interessant zijn erop te wijzen, zonder natuurlijk te gewagen van de
eventuele weerslag ervan, dat, in de maand juli van dit jaar, de minister van
Landsverdediging van Frankrijk, die deel uitmaakt van de regering Rocard,
verschillende generaals, die tot het mi!itaire reservekader behoren, heeft terecht
gewezen omdat zij een manifest ten voordele van een presidentskandidaat hadden
ondertekend. De minister heeft hen gewezen op de plicht van terughoudendheid
die op de militairen rust, en heeft hen, wegens hun miskenning van die plicht, met
afzetting bedreigd als zij nogmaals een dergelijke misstap zouden begaan.
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een al te fel individualisme en een weigering enig gezag te
erkennen, verraadt.
In een echt democratisch regime als het onze is de voornaamste taak van de magistraten en van het gerechtelijk korps
in zijn geheel te waken over het behoud van de Rechtsstaat. Dat
kan zeker niet gebeuren door anarchistische methodes te
gebruiken.
Zoals de heer eerste voorzitter de Smedt in zijn reeds
vermeldde beschikking van 3 maart 1986 trouwens heeft gezegd,
is de voorafgaande raadpleging van de korpschef « noodzakelijk
ten einde, in het belang van het rechterlijk ambt, te vermijden
dat het algemeen belang onherroepelijk wordt geschaad door
een louter persoonlijke beoordeling (zelfs in het kader van een
vereniging); dat de tuchtsanctie die (achteraf) wordt uitgesproken die schade niet ongedaan kan maken ».
Dat is de ware grondslag van de tussenkomst van de hierarchische overheid.
Die regel zou zelfs niet schriftelijk hoeven te worden vastgelegd - en het is ongetwijfeld verkeerd geweest hem in een
ministerii:He omzendbrief te vermelden -. omdat hij een lange
traditie heeft, zoals het Hof in zijn arrest van 14 mei 1987 heeft
beklemtoond.
De magistraat, die werkelijk bezorgd is om de waardigheid
van zijn ambt en dit niet wil blootstellen aan kritiek van buitenuit, als zou blijken dat zijn optreden slecht zou kunnen worden
onthaald, zal steeds uit eigen beweging zijn korpschefs
inlichten, zodat zij kunnen oordelen of hun optreden vereist is.
Zij moeten dit optreden echter niet als het uitoefenen van een
macht beschouwen, doch in de eerste plaats als het verstrekken
van raadgevingen.
28. Een ander aspect van die essentiele plicht tot terughoudendheid vindt men in het wetenschappelijk werk van de magistraten.
Ik geef grif toe dat ook dit een kies probleem is en dat het
derhalve een uitermate genuanceerde benadering vergt.
Allereerst dient het onderwerp omschreven te worden. Men
denkt natuurlijk in de eerste plaats aan de juridische activiteit,
maar het spreekt vanzelf dat andere wetenschappelijke activiteiten mogelijk en ongetwijfeld geoorloofd zijn. Ik denk hier met
name aan het werk van de historicus, de wijsgeer, de filoloog,
de socioloog of de economist, om slechts die te vernoemen welke
tot de humane wetenschappen behoren, waarvan ook het recht
deel uitmaakt.
In werkelijkheid lijkt er een onderscheid te moeten gemaakt.
Wanneer het gaat om geschiedenis, zelfs rechtsgeschiedenis,
economie en andere aktiviteiten van wetenschappelijke aard zal
in de meeste gevallen het magistraatschap geen rol spelen, of
zal het slechts zeer bijkomstig zijn omdat de behandelde onderwerpen slechts van zeer ver, of helemaal niet, verwant zijn met
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zullen dus in beginsel niet van die aard zijn dat zij het
vertrouwen van de rechtzoekenden aan het wankelen kunnen
brengen.
Geldt dit ook voor de rechtsgeleerdheid?
Velen onder onze collega's doceren, hetzij aan onze universiteiten, hetzij in gespecialiseerde onderwijsinstellingen. Vaak
gaan die opdrachten gepaard met wetenschappelijke publikaties
van hoog niveau.
Bovendien verlenen talrijke magistraten een deskundige
medewerking aan tijdschriften of publiceren zij ongetwijfeld
zeer nuttige studies, zowel op wetenschappelijk gebied als op
het vlak van de rechtspraktijk.
Daarop kan geen kritiek worden geoefend. Die werken geven
overigens blijk van een diepgaande studie van de rechtswetenschap door hun beoefenaars, die de vervulling van de rechterlijke ambten slechts ten goede kan komen.
De rechtzoekende kan er slechts baat bij hebben dat zijn
rechters optimaal op de hoogte zijn van de rechtsvraagstukken
die zij moeten beoordelen.
In de meeste gevallen, waarin het aldus gaat om een actieve
deelname aan rechtskundige studies en werkzaamheden, maakt
de magistraat gebruik van zijn hoedanigheid van lid van de
Rechterlijke Macht. Die hoedanigheid wordt bij zijn naam
vermeld en meestal wordt daarvan gewag gemaakt in de
toespraken of de refer.aten.
29. Toch zijn hier reserves nodig, precies omdat deze materie
genuanceerd moet worden benaderd.
Wanneer een magistraat kennis neemt van een geschil waarin
een (al dan niet controversieel) rechtspunt tussen de partijen
rijst, valt niet aan te nemen dat hij, terzelfder tijd, een werk
publiceert of meewerkt aan een studie over dat probleem. Hoe
kan hij anders ontsnappen aan het verwijt te prejudicieren, als
hij partij kiest zonder acht te slaan op hetgeen de gedingvoerende partijen hem kunnen meedelen.
30. Een ander probleem: mag hij, na uitspraak te hebben
gedaan, deelnemen aan seminaries, colloquia, congressen of
andere vergaderingen, of nog aan publikaties over het probleem
dat aan de orde was in het geschil waarover hij uitspraak heeft
gedaan.
Ook hier moet een genuanceerd antwoord worden gegeven.
Er is steeds aangenomen dat het niet betaamt dat een rechter
zijn beslissing zelf van commentaar voorziet. Het hoort immers
niet dat hij de overwegingen waarop zijn beslissing is gegrond,
aanvult, en evenmin dat hij eventuele kritiek op zijn beslissing
beantwoordt.
Dit gezegd zijnde dient er evenwel gelet te worden op
verschillende omstandigheden waardoor het probleem hetzij
gevoeliger, hetzij niet meer pertinent kan worden.
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ingetreden, of die enkel nog leidt tot academische discussies,
zonder verstoring van de sereniteit van de rechtsbedeling, dan
kan er geen bezwaar bestaan tegen de deelname van een
rechter of van een parketmagistraat aan dergelijke werkzaamheden, waarvan het wetenschappelijk of academisch karakter
buiten betwisting staat.
Dat is evenwel niet meer het geval wanneer het problemen
betreft die op juridisch, of zelfs op politiek vlak actueel zijn,
wanneer de geschillen tussen de partijen nog helemaal niet
bijgelegd zijn en sommige aspecten daarvan nog bij de rechtbanken aanhangig zijn. In werkelijkheid mengt de magistraat
zich dan in een contentieuze toestand waarop zijn beslissing
heeft ingewerkt en zijn tussenkomsten kunnen het latere vonnis
over de litigieuze en nog onopgeloste problemen be'invloeden.
Bovendien mag de hoedanigheid van de betrokkene en de rol
die hij speelt in het rechtscollege of de rechtscolleges die nog
uitspraak zullen moeten doen, niet over het hoofd worden
gezien.
Ongeacht de wetenschappelijke schijn die men aan de gedachtenwisselingen wil geven die aldus kunnen gebeuren, staat het
buiten kijf dat zij, aangezien het probleem in het brandpunt van
de belangstelling staat, niet !outer academisch kunnen zijn. De
magistraat moet derhalve terughoudendheid in acht nemen en
het zou trouwens onbegrijpelijk zijn dat hij dat niet zelf beseft.
Men merkt dat de problematiek zeer genuanceerd is. Aan een
magistraat het recht te ontzeggen om aan colloquia of wetenschappelijke activiteiten deel te nemen, is ondenkbaar, maar er
zijn omstandigheden waarin de betrokkene verplicht is tot de
terughoudendheid waarvan hij te allen tijde blijk moet geven..
Terughoudendheid betekent derhalve geenszins een onvoorwaardelijke en algehele verplichting tot stilzwijgen. Zij mag niet
verworden tot een afzondering die er de verdorde karikatuur
van is, zoals de heer procureur-generaal Gan.shof van der
Meersch op uitmuntende wijze heeft gezegd (38). Zij vereist
aileen veel doorzicht, gematigdheid, een objectieve beoordeling
van de omstandigheden, feiten en opportuniteiten.
Zij vereist dat de betrokken magistraat niet zijn eigen
persoon op de voorgrond wil brengen, zonder oog te hebben voor
zijn ambt en het korps waartoe hij behoort.
Welnu, de ervaring toont aan dat die open.bare manifestaties
en publiciteit, die van de magistraat een vedette voor de frontpagina willen maken, al te vaak aangeven dat de betrokkene,
buiten de uitoefening van zijn ambt, zijn persoon naar voren wil
schuiven. Dat politici, industrii:Hen, han.delaars, financiers, ja
zelfs !eden van vrije beroepen de media gebruiken om hun
ideeen, activiteiten en hun persoon.lijkheid te propageren, ligt in

(38) Ganshof van der Meersch, Joe. cit., biz. 20.
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geen melding horen te maken van hun ambt, dat geen publiciteit verdraagt.

*
*

*

31. Uit de zoeven geopperde overwegingen moge blijken dat
het ambt van magistraat - rechter of parketmagistraat - aan
degenen die de last ervan dragen, veelvuldige plichten oplegt,
die op geheel hun levenssfeer, prive zowel als professioneel, hun
stempel drukken. Ik wens hier geen vergelijkingen te maken,
maar ik meen dat het ambt van magistraat, meer dan enig
ander beroep, vereist dat de bekleder ervan ten volle beseft,
enerzijds, dat hij over buitengewone machten ten aanzien van
de rechtzoekenden beschikt, en, anderzijds, dat de uitoefening
van die machten noodzakelijk plichten behelst.
De Grondwetgever en de wetgever hebben de onafhankelijkheid van de leden der Rechterlijke Macht steeds willen waarborgen. Die onafhankelijkheid is een wezenlijke waarborg voor
hun ambtsuitoefening. Een ieder die het belang van die noodzaak inziet zal dit niet tegenspreken.
Als tegenprestatie voor die onafhankelijkheid en het daaruit
voortvloeiende zeer bijzonder statuut van de magistraat moet
deze zich een zelftucht, een nauwgezetheid en een nimmer
verzwakkende rechtlijnigheid opleggen.
In dat verband dient opgemerkt dat de kandidaten voor een
gerechtelijk ambt duidelijk moeten weten welke plichten op hen
zullen rusten, en dat degenen die advies over de kandidaturen
moeten geven, er moeten over waken dat zij in dit opzicht alle
gewenste waarborgen hebben.
Vaak betreurt men, zoals werd gezegd, het politiek karakter
van sommige benoemingen; ik kan daar inkomen maar ik vind
het nog veel erger dat niet voldoende rekening wordt gehouden
met de geschiktheid van de kandidaten om de plichten te
vervullen die op hen zullen rusten.
Die controle v66r elke benoeming lijkt mij onontbeerlijk.
32. Toch blijft ook tijdens de uitoefening van het ambt een
controle even noodzakelijk. Men moet kunnen voorkomen dat
sommigen door hun gedrag het vertrouwen aantasten dat de
rechtzoekenden in de Rechterlijke Macht moeten stellen.
Hier dient echter een belangrijke opmerking te worden
gemaakt : de aldus uitgeoefende controle mag op generlei wijze
aan de onafhankelijkheid der magistraten raken.
Die controle, die onvermijdelijk op het naleven van een
bepaald gedragsmodel berust, impliceert noodzakelijk een
subjectieve beoordeling die bijgevolg - dat dient te worden
erkend - een bepaalde druk zou kunnen teweegbrengen en diP
onafhankelijkheid aantasten.
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welomschreven regels die, enerzijds, doeltreffend zijn en, anderzijds, elke mogelijk druk uitsluiten {39).

*
*

*

33. In die gedachtengang wens ik het Hof in 't kort te onderhouden over een laatste punt dat betrekking heeft op de
organen die, enerzijds, de regels moeten vaststellen voor de
ambtsuitoefening en, anderzijds, op de toepassing daarvan
moeten toezien.
Het feit zelf dat die regels grotendeels ongeschreven zijn en ik meen te hebben aangetoond dat dit zo hoort - betekent
dat de organen die belast zijn met de vaststelling en de toepassing ervan een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid hebben, in
de eerste plaats wat de omschrijving van de inhoud van de
regels betreft, en verder inzake de beoordeling van de ernst van
de schending ervan.
Het is derhalve essentieel dat de grondslagen van die regels
degelijk zijn vastgelegd. Ik heb gepoogd in deze uiteenzetting
aan te tonen dat het vertrouwen dat de rechtzoekende moet
hebben in allen die recht moeten spreken, de grondslag van de
hele problematiek vormt. Is dat vertrouwen geschokt, ontbreekt
het, dan loop het mis met de instelling.
Het is dus onontbeerlijk dat al diegenen die een ambt uitoefenen bij de hoven en rechtbanken zich volledig inzetten om dat
vertrouwen waar te maken. Zoals ik reeds heb gezegd : men kan
niet genoeg benadrukken dat elke zware schending van die
regels, ook maar door een persoon, het hele korps treft. Daar
komt trouwens nog bij dat niet weinig justitiabelen met soms
vuige middelen dat vertrouwen zoeken te ondermijnen en
daarbij helaas door sensatiespecialisten uit eigenbelang
gesteund worden.
Hoe dan ook, het is van wezenlijk belang de grondslag van de
gedragsregels strak te bepalen en daaruit de toepassingen af te
leiden op de veelvuldige gevallen die zich kunnen voordoen.
Zodoende kan de inhoud van de regels worden bepaald zonder
gevaar voor willekeur en zo dat de rechtszekerheid gewaarborgd
is (40).
34. Daaruit volgt dat degenen die met deze delicate opdracht
in de Rechterlijke Macht zullen worden belast noodzakelijk een
grote ervaring moeten hebben, verworven in een lange onberispelijke loopbaan, en blijk moeten geven van veel sereniteit,

(39) R. LALLEMAND, Joe. cit., biz. 37.
(40) CAMBIER, Droit judiciaire civil, dl. I, biz. 588 e.v.; K. BAERT en PH. LEROY,
Een tuchtrechtelijk procesrecht in dienst van het tuchtrecht "• R. W., 1977-1978,
kol. 2317 e.v.

«
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integer zijn, beseffen dat een zware verantwoordelijkheid op
hen rust en deze ten voile aanvaarden.
De wet heeft voor de rechters, voornamelijk de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven met die macht
bekleed, en, voor de parketmagistraten, de procureurs-generaal.
Dat zijn immers doorgewinterde magistraten die derhalve a
priori de evengenoemde vereisten vervuilen.
Niettemin wordt opgeworpen dat zij die opdrachten aileen
uitoefenen en dat hun beslissingen niet vatbaar zijn voor
beroep, behoudens in voorkomend geval, cassatieberoep.
Zulke kritiek is begrijpelijk, precies wegens het belang van de
problemen waarover geoordeeld moet worden. Is die vrees
echter niet overdreven? Op een paar zeldzame princiepskwesties
na, die soms tot betwisting leiden, zijn de eerste voorzitters en
voorzitters steeds opgetreden met veel gematigdheid, mildheid
en zelfs misschien al te grote clementie. Hun rechtspraak is
vaderlijk, in de eigenlijke betekenis van het woord, d.w.z. dat zij
bestaat of zou moeten bestaan in raadgevingen die zij
verstrekken aan hun collega's die een beroep op hen doen. In
die vorm is hun optreden het belangrijkst en wordt het
misschien te vaak verwaarloosd. Ik moge er in dit verband op
wijzen dat hun contacten met de leden van de gerechten van
eerste aanleg vlotter, informeler en met minder plichtplegingen
zouden moeten verlopen. Ook de voorzitters van die rechtbanken oefenen die prerogatieven uit, maar hun positie ten
opzichte van hun naaste medewerkers blijkt dikwijls kieser.
Wat overigens de rechters betreft mag men niet vergeten dat
de toepassing van tuchtstraffen, ook de lichtste, in beginsel
behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de
hoven van beroep en van de arbeidshoven, die zitting houden
met de elf oudstbenoemde raadsheren van het hof. Niets belet
dat de magistraat die voor de eerste voorzitter moet verschijnen,
vraagt om voor die algemene vergadering te verschijnen en dit
verzoek zou, in de regel, ingewilligd moeten worden.
Het evenbedoelde bezwaar zou aldus gemakkelijk kunnen
opgeheven worden.
Er is bovendien een bijkomende waarborg ingebouwd : het
verplicht advies van de procureur-generaal, voordat enige
sanctie wordt opgelegd. Het zou een grove vergissing zijn te
menen dat een dergelijk advies noodzakelijk in repressieve zin
gaat. De ondervinding leert dat zulks niet altijd het geval is.
Ik meen in elk geval dat het niet wijs zou zijn een tuchtorgaan in te stellen waarvan de leden niet respectievelijk tot het
hof van beroep of het arbeidshof zouden behoren. De rechterlijke tucht is een materie die op zeer hoog niveau en in totale
sereniteit moet worden behandeld. Niets wijst er trouwens op
dat dit thans niet het geval is.
Het is overigens vrij paradoksaal dat, precies nu de wetgever
heeft beslist grotendeels af te stappen van de regel van de coilegialiteit, zowel in de hoven van beroep als in de rechtbanken
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van een alleenzetelende rechter wordt gelegd, die oplossing die,
in tuchtzaken, meer vaderlijk dan jurisdictioneel is, thans wordt
gekritiseerd. Men kan zich afvragen of die kritiek niet in de
eerste plaats bedoeld is als een contestatie van elk gezag.

35. Dit gezegd zijnde, moeten beslissingen in tuchtzaken, zoals
alle rechterlijke beslissingen, met redenen omkleed zijn als bij
artikel 97 van de Grondwet voorgeschreven. In het belang van
het ambt zelf, moeten zij laten blijken dat zij vrij zijn van elke
willekeur in de toepassing van de regels die het uitoefenen van
de ambten moeten regelen.
Bovendien moet alles in het werk worden gesteld opdat het
recht van verdediging maximaal in acht genomen wordt. Evengoed als iedere andere burger heeft de magistraat daarop recht.
Die regel geldt, hoe licht de op te leggen tuchtmaatregel ook
moge wezen. De gesommeerde magistraat moet precies weten
wat tegen hem wordt ingebracht, hij moet inzage kunnen nemen
van alle procedurestukken, hij heeft het recht om een aanvullend onderzoek te verzoeken, hij mag vragen dat met name de
door hem aangewezen getuigen worden gehoord en, zoals
uitdrukkelijk in de wet is bepaald, hij mag zich door een
raadsman laten bijstaan (41). Kortom, elke tuchtzaak moet de
grootst mogelijke waarborgen bieden, zodat elke willekeur is
uitgesloten.
Er dient overigens op gewezen dat dienaangaande geen wijzigingen in de wetgeving nodlg zijn. Het geheel van de bepalingen
inzake de tuchtrechtspleging in het Gerechtelijk Wetboek berust
op het algemeen grondbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging en een schending van dat beginsel kan tot
vernietiging leiden, niet alleen van een arrest van een hof, maar
ook van een beslissing van een eerste voorzitter of een voorzitter van een rechtbank (42).
36. Dat is de toestand wat de rechters betreft; we moeten
echter toegeven dat de toestand van de parketmagistraten voor
terechte kritiek vatbaar is.
Terwijl voor de rechters collegialiteit, gemilderd door het
vaderlijk optreden van de eerste voorzitters en voorzitters, zoals
is uiteengezet, de regel is, hebben de parketmagistraten geen
enkele mogelijkheid om zich tot een collegiaal rechtscollege te
wenden. Aileen de procureurs-generaal zijn bevoegd om de
straffen van waarschuwing, enkele censuur, censuur met berisping uit te spreken; de zwaarste straffen, schorsing en afzetting,
worden uitgesproken door de Koning op voorstel van de
minister van Justitie.

(41} Art. 422 van het Gerechtelijk Wetboek.
(42} Verslag var de Koninklijk Commissaris, uitg. Belgisch staatsblad, blz. 200.
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zeer uitzonderlijk toegepast, maar dat neemt niet weg dat de
parketmagistraten, zelfs voor de zogeheten lichtere straffen
geen mogelijkheid hebben om, zoals hun collega's rechters, te
vragen dat hun geval aan een college van magistraten wordt
voorgelegd.
Ik wens dienaangaande geen suggesties te doen want het
probleem vergt diepgaande overdenking, en bovendien lijkt mij
het ogenblik daartoe niet geschikt. Ik mag ermee volstaan, denk
ik, het probleem hier te vermelden en de wens uit te spreken
dat er iets aan gedaan wordt.

37. Mag ik nog een procedureprobleem dat moeilijkheden doet
rijzen onder uw aandacht brengen?
Ik vraag mij af, of de rechtspraak van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens, die kennelijk tot doel heeft het
vermijden van elke partijdigheid, elke verdenking van partijdigheid of zelfs van vooroordeel bij de rechters die een geschil
moeten beslechten, en die, ik heb het reeds beklemtoond, zonder
enig voorbehoud moet worden beaamd (43), ook niet in tuchtzaken moet prevaleren?
Ik erken dat dit probleem in de praktijk moeilijkheden oplevert; zij lijken mij echter niet onoverkomelijk en de korpschefs
hebben reeds herhaaldelijk het onderzoek van de bij hen
aanhangig gemaakte tuchtzaken aan een magistraat van het
bevoegde hof toevertrouwd, zodat een onderscheid wordt
gemaakt tussen het onderzoek enerzijds en het vonnis anderzijds.
Legaal bestaat er trouwens te dien aanzien geen beletsel,
aangezien het probleem niet bij de wet is geregeld.
38. Er blijft niettemin een punt, dat overigens niets uitstaande
heeft met het probleem van de onpartijdigheid en dat van het
vooroordeel, en waaromtrent de nationale wet een bepaling
bevat die strijdig is met die van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Ret betreft de openbaarheid van de zittingen in tuchtzaken.
Artikel 419 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk
dat de procedure in raadkamer wordt gevoerd en dat het arrest
in openbare zitting wordt uitgesproken. Die tekst zegt dat hij
toepasselijk is op het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en
de arbeidshoven. Strikt genomen kan men zich dan ook
afvragen of hij van toepassing is op de eerste voorzitters, voorzitters en procureurs-generaal?
Mgezien van laatstgenoemd probleem lijkt de tekst in strijd
te zijn met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens, welke bepaling luidt dat de debatten over
een geschil over burgerlijke rechten in openbare terechtzitting
moeten worden gehouden.

(43) Zie nr. 7.
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disciplinaire rechtsvordering al dan niet burgerlijke rechten
betreft, waarop artikel 6 van voormeld verdrag van toepassing
is. De zogeheten lichtere straffen, te weten de waarschuwing en
de enkele censuur, hebben geen gevolgen op materieel vlak.
Daaruit werd soms afgeleid dat hun toepassing bijgevolg niet
behoort tot de behandeling van de burgerlijke rechten, in de zin
van voornoemd artikel 6.1.
Ret staat mijns inziens vast dat dit criterium niet doorslaggevend is.
Advocaat-generaal Velu heeft in zijn conclusie voor uw arrest
van 14 mei 1987 (44) een zeer volledig overzicht gegeven van de
rechtsspraak van de Europese Commissie voor de Rechten van
de Mens en van de Raad van State (45), en uw Hof heeft beslist
dat « nu de tuchtprocedures ten laste van leden van de rechterlijke orde betrekking hebben op rechten en verplichtingen uit
niet contractuele rechtsbetrekkingen die door het publiek recht
tussen de Staat en zijn organen zijn vastgelegd, zij niet kunnen
worden aangemerkt als procedures betreffende burgerlijke
rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag » (46).
Aangezien het Hof aldus heeft beslist dat voornoemd artikel
6.1 niet van toepassing is in zake rechterlijke tucht, volgt
daaruit dat die materie wordt geregeld bij artikel 419 van het
Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de procedure in raadkamer wordt gevoerd, en dat die bepaling, die van openbare
orde is, dus moet worden toegepast.
Die regel lijdt alleen uitzondering wanneer de tuchtrechter
een beslissing moet nemen over de gegrondheid van een
beschuldiging in strafzaken, d.w.z. wanneer het aan de betrokkene verweten feit niet enkel een schending van een
beroepsplicht uitmaakt, doch bovendien in de strafwet wordt
omschreven. Een dergelijk geval komt betrekkelijk zelden voor,
omdat de tuchtrechter meestal wacht tot over de ingestelde
strafvordering een einduitspraak is gedaan (47). In dat geval
hoeft de tuchtrechter geen uitspraak meer te doen over de
gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, nu daarover
erga omnes een einduitspraak is gevallen. Slechts voor zover de
strafvordering niet werd ingesteld, is dit probleem dus van
belang. Dan is immers artikel 6.1 van het Verdrag van toepassing en, aangezien de supranationale rechtsnorm voorrang heeft

(44) A.C.., 1986-87, nr. 538.
(45) Bull. en Pas., 1987, biz. 1084.
(46) Bull. en Pas., 1987, biz. 1103.
(47) Rev. prat. droit beige, compl. dl. IV, vo Discipline judiciaire, nr. 5; artikel 417
van het Gerechtelijk Wetboek en Verslag van de Koninklijk Commissaris, uitg.
Belgisch Staatsblad, biz. 184.
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dat de debatten in die hypothese in openbare zitting moeten
worden gehouden.
.
Die tegenstrijdigheid, zelfs met een beperkte draagwijdte,
zoals pas is uiteengezet, tussen de regel van supranationaal
recht en de regel van intern recht zou moeten worden opgeheven. Ik meen dat niets belet dat de debatten altijd in openbare zitting worden gehouden. De rechterlijke tucht moet in
volle openheid haar beslag krijgen. Men kan echter begrijpen
dat de betrokken magistraten de wens uitdrukken dat de behandeling met gesloten deuren plaatsheeft. Het gaat ons bijgevolg
niet aan zich ertegen te verzetten dat de wet het inwilligen van
hun verzoek toestaat (49). In de praktijk komt dat het meeste
voor.
39. Ten slotte wil ik nog een probleem aileen maar vermelden,
dat zich tot op heden niet heeft gesteld, maar dat beter zou
worden geregeld vooraleer het tot onoverkomelijke moeilijkheden leidt.
Ik heb in deze uiteenzetting gezegd dat de arbeidshoven ook
bevoegd zijn om tuchtstraffen op te leggen aan de leden der
arbeidsgerechten. Hetzelfde geldt voor de eerste voorzitter van
een arbeidshof en de voorzitter van een arbeidsrechtbank.
Luidens artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek nemen de
hoven in algemene vergadering kennis van de tuchtvervolgingen. Artikel 348, tweede lid, bepaalt evenwel dat, wanneer de
hoven in algemene vergadering kennis nemen van tuchtvervolgingen, die vergadering bestaat uit de elf naar rangorde eerste
leden van het hof of degenen die hen vervangen.
Die tekst is vatbaar voor twee uitleggingen. Ofwel betekent
hij, bij tuchtvervolgingen, dat, met afwijking van het eerste lid,
dat bepaalt dat de algemene vergadering niet kan beraadslagen
of stemmen als niet de meerderheid van de leden tegenwoordig
is, de meerderheid van de leden niet hoeft tegenwoordig te zijn;
het volstaat dat de elf oudstbenoemde of hun vervangers de
zitting bijwonen. Bijgevolg, wanneer het hof minder dan elf
leden telt, volstaat het dat de meerderheid van de leden in
oneven aantal tegenwoordig is. Bestaat het hof uit tien leden,
dan moeten zeven leden de zitting bijwonen (de meerderheid is
dan zes, zodat zeven leden vereist zijn om tot een oneven getal
te komen).
Ofwel betekent die tekst dat, hoe dan ook, er elf magistraten
nodig zijn om in tuchtzaken uitspraak te doen.

(48) Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971, 959) en de conclusie van de heer procureurgeneraal Ganshof van der Meersch, in Bull. en Pas., 1971, 886.
(49) Hof voor de Rechten van de Mens, arrest van 30 november 1987, in zake H.
t. Belgie, nr. 54.
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geen zitting houden in tuchtzaken, tenzij ook de raadsheren in
sociale zaken zitting nemen.
Deze oplossing lijkt aanneembaar, ook al roept zij enkele
bedenkingen op omdat de raadsheren in sociale zaken niet of
weinig op de hoogte zijn van de regels der beroepsplichten.
Wat er ook van zij, de wet zou moeten bepalen hoe de raadsheren in sociale zaken, die tot drie afzonderlijke groepen
behoren, worden aangewezen om zitting te nemen in algemene
vergadering in tuchtzaken. Ook hier wens ik geen suggesties te
doen, aangezien het probleem in de arbeidshoven aan een diepgaand onderzoek moet worden onderworpen .

..

..

..

40. Tot besluit van dit overzicht van een voor de Rechterlijke
Macht uitermate belangrijke vraag kan samenvattend worden
gezegd dat, hoewel zijn bevoegdheden inderdaad zeer uitgebreid
zijn en hij over de rechten moet beschikken die zijn onafhankelijkheid in de uitoefening van die bevoegdheden doeltreffend
waarborgen, de magistraat tevens de plichten moet kennen die
op hem rusten, en zulks des te meer omdat hij slechts geloofwaardig is indien hij ze naleeft. Het weze mij geoorloofd te
herinneren aan de lijfspreuk toegeschreven aan de Koning van
een bij uitstek democratisch land, waarmee wij door de herinnering aan Koningin Astrid verbonden zijn, de leuze namelijk
toegeschreven aan Gustav VI Adolf : « Plicht voor alles ».
Sommigen menen wellicht dat zulke dienstbaarheid helemaal
uit de tijd is. Anderen - ik ben er een van - denken dat zij
een van de bestanddelen vormt van de verhevenheid van ons
ambt.
*

*

..

Een magistraat die deze hoedanigheden ten voile belichaamde
was raadsheer Roger Vingotte, die ons in het voorbije gerechtelijk jaar ontvallen is.
Met de hem kenmerkende bescheidenheid had hij gevraagd
dat geen lijkrede zou worden gehouden. Het Hof heeft die wens
geeerbiedigd. Op zijn uitvaart werd zijn nagedachtenis evenwel
in innige bewoordingen opgeroepen.
Ik mocht hem leren kennen toen hij nog advocaat-generaal bij
het Hof van Beroep te Brussel was. Gaarne breng ik in herinnering dat hij verslaggever was in een zeer belangrijk arrest
inzake internationaal privaatrecht, nl. het arrest van 9 oktober
1980 (50), waarin het Hof besliste dat de rechter, bij het

(50) A.C., 1980-81, nr. 90.

-35toepassen van de vreemde wet, haar draagwijdte moet nagaan
overeenkomstig de uitlegging die de rechtspraak in haar land
van herkomst eraan heeft gegeven.
Raadsheer baron Vin~otte was een groat magistraat. Wij
zullen zijn nagedachtenis pieteitsvol bewaren.

Voor de Koning vorder ik dat het den Hove moge behagen te
verklaren dat het heden zijn werkzaamheden van het nieuw
gerechtelijk jaar aanvat.
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wet van 24 februari 1978.
wet van 10 maart 1900.
wet van 8 april 1965.
wet van 16 maart 1971.
wet van 26 juni 1963.
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967.
wet van 24 juli 1973.
wet van 20 september 1948.
wet van 30 juni 1969.
gecoordineerde wetten van 3 juni 1970.
wet van 7 augustus 1974.
wet van 5 december 1968.
wet van 1 maart 1961.
Verdrag van 7 februari 1970.
Verdrag van 19 mei 1956.
gecoordineerde wetten van 30 april 1962.
gecoordineerde wetten van 18 juli 1977.
besluitwet van 14 november 1939.
Verdrag van 25 maart 1957.
verordening van 14 juni 1971.
verordening van 21 maart 1972.

-40Executieverdrag
Faillissementswet
Feestdagenwet
Financieringshuurwet
Geluidshinderwet
Geneeskundewet
Gewetensbezwaardenwet
Gezinsbijslagenwet Zelfstandigen
Gezondheid en Veiligheidswet
Handelshuurwet
Handelspraktijkenwet
Handelsvertegenwoordigerswet
Huurwet
Hypotheekwet
IJkwet
Jachtwet
J eugdbeschermingswet
Kinderbijslagwet Werknemers
Krankzinnigenwet
Leurhandelwet
Luchtvaartwet
Mijnwet
Minder-validenwet Sociale Reclassering
Minder-validenwet Tegemoetkomingen
O.C.M.W.-wet
Onteigeningswet
Onteigeningswet Autosnelwegen
Pachtwet
Pensioenwet Werknemers
Pensioenwet Zelfstandigen
Programmawet 1976
Programmawet 1978
Sluitingswet
Sluitingsfondswet
Sociale Documentenwet
Sociale-Zekerheidswet
Mijnwerkers
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969
Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen

Verdrag van 27 september 1968.
wet van 18 april 1851.
wet van 4 januari 1974.
koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967.
wet van 18 juli 1973.
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.
gecoordineerde wetten van 20 februari 1980.
wet van 29 maart 1976.
wet van 10 juni 1952.
wet van 30 april1951.
wet van 14 juli 1971.
wet van 30 juli 1963.
wet van 10 april 1975.
wet van 16 december 1851.
wet ve.n 16 juni 1970.
wet van 28 februari 1882.
wet van 8 april 1965.
gecoordineerde wetten van 19 december 1939.
wet van 18 juni 1850.
koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939.
wet van 27 juni 1937.
gecoordineerde wetten van 15 september 1919.
wet van 16 april 1963.
wet van 27 juni 1969.
wet van 8 juli 1976.
wet van 26 juli 1962.
wet van 26 juli 1962.
wet van 4 november 1969.
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967.
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967.
wet van 5 januari 1976.
wet van 22 december 1977.
wet van 28 juni 1966.
wet van 30 juni 1967.
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978.
besluitwet van 10 januari 1945.
wet van 27 juni 1969.
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.

-41Taaldecreet
Taalwet Bestuurszaken
Taalwet Gerechtszaken
Uitleveringswet
Vakantiewet
Vakbondswet Overheidspersoneel
Vennootschappenwet
Verdrag Benelux-Gerechtshof
Verdrag Rechten van de Mens
Vervoerwet
Verzekeringswet
Vreemdelingenwet
W.A.M.-wet
Wapenwet
Wegverkeersreglement
Wegverkeerswet
Werkloosheidsbesluit
Wet Administratieve Geldboeten
Wet Bescherming Loon
Wet Bescherming Maatschappij
Wet Economische Herorientering
Wet Gerechtelijk Akkoord
Wet Giftige Afval
Wet Kleine Nalatenschappen
Wet Prestaties Algemeen Belang
Wet Prive-milities
Wet Raad van State
Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw
Wet Sociale Promotie
Wet Voorlopige Hechtenis
Wisselbriefwet
Zeewet
Z.I.V.-wet

decreet van 19 juli 1973.
gecoordineerde wetten van 18 juli 1966.
wet van 15 juni 1935.
wet van 15 maart 1874.
gecoordineerde wetten van 28 juni 1971.
wet van 19 december 1971.
gecoordineerde wetten van 30 november 1935.
Verdrag van 31 maart 1965.
Verdrag van 4 november 1950.
wet van 25 augustus 1891.
wet van 11 juni 1874.
wet van 15 december 1980.
wet van 1 juli 1956.
wet van 3 januari 1933.
koninklijk besluit van 1 december 1975.
gecoi:irdineerde wetten van 16 maart 1968.
koninklijk besluit van 20 december 1963.
wet van 30 juni 1971.
wet van 12 april 1965.
wet van 1 juli 1964.
wet van 4 augustus 1978.
gecoi:irdineerde wetten van 29 september 1946.
wet van 22 juli 1974.
wet van 6 mei 1900.
wet van 19 augustus 1948.
wet van 29 juli 1934.
gecoordineerde wetten van 12 januari 1973.
wet van 29 maart 1962.
wet van 1 juli 1963.
wet van 20 april1874.
wet van 10 augustus 1953.
wet van 21 augustus 1879.
wet van 9 augustus 1963.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
GERECHTELIJK JAAR 1988-1989

Nr. 1

worden onderworpen (1). (Artt. 299 en
416 Sv.)
2•

KAMER -

1 september 1988

1° HOF VAN ASSISEN -

ARREST VAN
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP
VAN DE BESCRULDIGDE BINNEN VIJF:rlEN
VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING VAN RET
ARREST EN BINNEN DE TERMIJN VAN VIJFTIEN DAGEN NA DE ONDERVRAGING DOOR
DE VOORZITTER VAN RET ROF VAN ASSISEN
- TOETSINGSBEVOEGDREID VAN RET ROF.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJNEN- ARREST VAN
DE J{..AMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING
DAT BIJ DE VERWIJZING NAAR RET ROF VAN
ASSISEN DE GEVANGENNEMING VAN DE BESCRULDIGDE BEVEELT.

2° De beschuldigde kan zich tot het ver-

strijken van de termijn van vijftien
vrije dagen na de betekening van de
beslissing in cassatie voorzien tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij, ter gelegenheid van de verwijzing naar het
hoi van assisen, zijn gevangenneming
wordt bevolen (2). (Impliciet.)

(CREVOLET, CARETTE, SASSOYE)
ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. 6993)

HET HOF; - Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter waardigde tegen het arrest van verwijzing bij de zaak op de terechtzitting van
naar het hoi van assisen heeit inge- vandaag wordt vastgesteld;

10 Op het cassatieberoep dat de beschul-

steld binnen de termijn van vijftien 1. . : . . . . - - - - - - - - - - - - - - - vrije dagen na de betekening en bin(1) Cass., 16 sept. 1986, A.R. nr. 768
nen de termijn van art. 296 Sv., kan
(A.C., 1986-87, nr. 27), en 8 maart 1988, A.R.
het Hoi enkel uitspraak doen over de nr.
(ibid., 1987-88, nr. 4~6); Cass., 11 aug.
schending van de wetten inzake be- 1988,2172
A.R. nr. 2603 (ibid., 1987-88, nr. 689), met
voegdileid van de onderzoeksgerechten voetnoot A.T.
en van het hoi van assisen en over de
het cassatieberoep dat is ingesteld na
nietigheden die bepaald zijn in art. 299 hetOpverstrijken
van de termijn van vijftien
Sv. of voortvloeien uit het niet in acht vi'ije dagen na de betekening van het arrest
nemen van de wetten tot invoering van verwijzing, maar binnen de in art. 296 Sv.
van een debat op tegenspraak voor de gestelde termijn van vijftien dagen, neemt het
kamer van inbeschuldigingstelling en Hof geen kennis van de geschillen inzake betot regeling van het gebruik der talen voegdheid van de kamer van inbeschuldigingvoor die kamer; niet ontvankelijk is stelling of van bet hof van assisen.
het middel dat geen van de onwettig(2) Zie Cass., 24 juni 1968 (A.C., 1968, 1303);
heden aanvoert die, in die stand van 23 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1116) en cone!. adv.de rechtspleging, aan het Hof kunnen gen. Colard, Rev. dr. pen., 1979, biz. 690.
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Gelet op het bestreden arrest, op
1 juli 1988 door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Brussel gewezen, waarbij
de eisers naar het Hof van Assisen
van de provincie Brabant worden
verwezen en de tegen hen uitgevaardigde beschikkingen tot gevangenneming worden bevestigd,

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen van
het arrest waarbij de eisers naar
het hof van assisen worden verwezen:
Overwegende dat de voorziening,
die door de beschuldigde tegen het
arrest van verwijzing naar het hof
van assisen is ingesteld v66r het
verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen sedert de betekening ervan en van de in artikel 296
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalde termijn, enkel voor het
Hof brengt de schending van de
wetten betreffende de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten en van
het hof van assisen, en het onderzoek van de nietigheden die opgesomd zijn in artikel 299 van het
Wetboek van Strafvordering, of die
volgen uit het niet naleven van de
wetten die het tegensprekelijk debat
voor de k;amer van inbeschuldigingstelling hebben ingesteld en er het
gebruik der talen hebben geregeld;
Overwegende dat het arrest geen
enkele schending van de wet bevat
en niet lijdt aan een nietigheid
waarvan het onderzoek, in de huidige stand van de zaak, aan het Hof
is voorgelegd;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen van
het arrest waarbij de beschikkingen
tot gevangenneming worden bevestigd:

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt elke eiser
in de kosten van zijn voorziening.
1 september 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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KORT GEDING -

ART 584 GER.W. - RF.VOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - SPOEDEISENDE MAATREGEL - BEVESTIGING VAN EEN FElT DAT REEDS WERD
VASTGESTELD DOOR EEN GERECHTELIJKE
OF SCHEIDSRECHTERLIJKE BESLISSING.

De omstandigheid dat een feit reeds
werd vastgesteld door een gerechtelijke of scheidsrechtez·lijke beslissing
heeft op zich zelf niet tot gevolg dat de
rechter in kort geding onbevoegd zou
zijn om dit feit te bevestigen, en om
de doo1' de eisende partij gevorderde
voorlopige maatregel te treffen in de
gevallen die hij spoedeisend acht, en
in aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren (1).

(BATAILLE E.A. T. DEVREESE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5785)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 854 en 774, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging,

Overwegende dat de substantii~le
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsregels in acht zijn l--(=l=)~A-.-F-EITWE-.
~-.18-.-R-an-d~b-o-ek_v;_o~or-ge-r=e-ch_t_e_liJ-.k
genomen en de beslissing overeen- recht, dee! II, bevoegdheid (1971), nr. 465; D.
komstig de wet is gewezen;
LINDEMANS, Kart geding, Kluwer 1985, nr. 216).
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doordat het arrest het hoger beroep
van de eisers strekkende tot het voor
recht horen zeggen dat de aandelen op
naam nummers 1 tot 500 toebehoren aan
tweede, derde en vierde eiser tot eventueel anders ten grande zou worden beslist, ongegrond verklaart op grond van
de beschouwing dat de rechter in kort
geding niet bevoegd is om een feit (te
weten het feit dat vermelde aandelen behoren aan tweede, derde en vierde eiser)
te bevestigen, dat reeds op rechtstreekse
of onrechtstreekse wijze werd vastgesteld door een andere, weliswaar aangevochten maar toch bestaande gerechtelijke of arbitrale beslissing,
terwijl, ...
tweede onderdeel, het feit, dat een
aangevochten gerechtelijke of arbitrale
beslissing op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze vaststelt dat de kwestieuze aandelen toebehoren aan tweede, derde en vierde eiser, niet de onbevoegdheid van de rechter in kort geding
meebrengt om in gevallen die hij spoedeisend acht, voorlopige maatregelen te
bevelen of bij voorraad uitspraak te doen
met betrekking tot het eigendomsrecht
op deze aandelen, totdat de rechter ten
grande, voor wie de gerechtelijke of arbitrale beslissing wordt aangevochten, een
beslissing zal hebben geveld, zodat het
arrest, door het tegenovergestelde te beslissen, artikel 584 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers, volgens de vaststellingen van het arrest, vroegen, eerst « voor recht te
zeggen dat de aandelen (... ) toebehoren aan (...)tot eventueel anders ten
gronde zou worden beslist », en
daarna « te horen bevestigen een
evident feit (,.) ten einde te vermijden dat verschillende aandeelhouders met dezelfde 500 aandelen op
naam zouden verschijnen op algemene vergaderingen (... ) »;
Overwegende dat de eiseres aldus
een voorlopige maatregel vorderden,
gebaseerd op door hen aangevoerde
rechten en feiten;
Overwegende dat het arrest oordelt dat : « De kort-gedingrechter
(... ) niet bevoegd (is) om een feit te
bevestigen dat reeds op rechtstreek-
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se of onrechtstreekse wijze werd
vastgesteld door een andere, weliswaar aangevochten maar toch bestaande, gerechtelijke of arbitrale
beslissing »;
Ove:rwegende dat luidens artikel
584, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de voorzitter van de recht"
bank van koophandel uitspraak kan
doen in alle gevallen die hij spoedeisend acht, in aangelegenheden die
tot de bevoegdheid van die rechtbank behoren;
Overwegende dat de door het arrest vastgestelde omstandigheid op
zichzelf niet tot gevolg heeft dat de
rechter in kort geding onbevoegd is
om de gevorderde maatregel te treffen;
Dat het arrest, door te oordelen
als hiervoren aangehaald, artikel
584, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de eisers er belang bij hebben dat het arrest bindend wordt verklaard voor de N.V.
In ex;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel van het eerste middel en van het eerste onderdeel van
het tvveede middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het, met bevestiging van de beroepen beschikking, de vordering van
de eisers ongegrond verklaart en die
van de verweerders gegrond en beslist dat het hof van beroep, als
rechter in kort geding, ten deze niet
bevoegd is om voor recht te zeggen
« dat de aandelen op naam nummers 1 tot 500 toebehoren aan mevrouw Magda Schockaert, mejuffrouw Kaatje Pycke en de heer
Herman Pycke tot eventueel anders
ten gronde zou worden beslist »; beveelt dat van dit arrest melding zal
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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' de N.V. Inex; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
2 september 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en van
Heeke.
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LEVENSONDERHOUD -

UITKERING TOT
LEVENSONDERHOUD - ART. 209 B.W. - ONTHEFFING OF VERMINDERING VAN UITKERING
TOT LEVENSONDERHOUD- AANVANGSPUNT.

Nr. 3

ging van het bedrag van de uitkering tot
levensonderhoud toestaan over een tijdspanne van v66r de dag van de vordering tot wijziging? De rechter zegt ten
deze dat dit niet kan.
Wat was de stelling van eiser? Als
krachtens artikel 209 van het Burgerlijk
Wetboek ontheffing of vermindering van
het onderhoudsgeld kan worden gevorderd wegens een wijziging in de bestaansvoorwaarden van de schuldenaar,
die niet meer in staat is het levensonderhoud te betalen, moet die ontheffing of
die vermindering logischerwijze van toepassing kunnen zijn vanaf het ogenblik
waarop de gewijzigde toestand is ontstaan, dus v66r het vonnis dat de ontheffing of de vermindering toekent, en zel_fs
v66r de inleiding van het verzoekschr1ft
daartoe.
Het recht op wijziging van de uitkering tot levensonderhoud bestaat inderdaad onafhankelijk van de vordering, die
slechts de uitvoering van de onderhoudsverplichting kan betreffen.
Een aanpassing van die uitkering op
basis van artikel 209 van het Burgerlijk
Wetboek moet mitsdien kunnen terugwerken tot het tijdstip waarop de oorzaak van de wijziging is ontstaan.
Eiser betoogt dat artikel 209 van het
Burgerlijk Wetboek geschonden werd
door de beslissing dat de toegekende vermindering principieel niet kan worden
toegestaan voor een tijdspanne die de
datum van de aanvraag voorafgaat.

Noch art. 209 B. W:, noch enig rechtsbeginsel, noch de rechtspreuk « onderhoudsgeld laat geen achterstallen_ »
staan eraan in de weg dat ontheffll!_C
of vermindering van een rechterllJk
•
vastgestelde uitkering tot levensont!_er*
*
houd wordt toegestaan over een tlJdsspanne die is verlopen v~6r de dag v~n
De vraag naar het aanvangspunt van
de vordering tot ontheffmg of vermm- de onderhoudsverplichting of van de wijdering (1).
ziging ervan moet vanuit een bredere
gezichtshoek beoordeeld worden, op
grand namelijk van de ontleding van de
(X ... T. Y...)
grondslag van de onderhoudsverplichting
zelf.
Advodaat-generaal du Jardin heeft in
Vanaf wanneer is de uitkering tot lesubstantie gezegd :
vensonderhoud verschuldigd? Drie antEiser vorderde, wegens een wijziging woorden zijn theoretisch mogelijk :
in zijn financiele toestand, vermindering
- vanaf de rechterlijke beslissing die
van zijn alimentatieschuld, op grond van ze toekent;
artikel 209 van het Burgerlijk Wetboek.
- vanaf de datum waarop de vordeZijn vordering werd gedeeltelijk ingewil- ring daartoe wordt ingediend;
ligd. (...)
- vanaf het moment waarop de beMet het tweede onderdeel van het hoefte-toestand is ontstaan.
tweede middel wordt de volgende rechtsMeestal wordt aanvaard dat het recht
vraag gesteld : mag de rechter een wijziop onderhoudsgeld en de correlatieve
verplichting dit te betalen niet ontstaan
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
uit en door een rechterlijke beslissing,
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maar rechtstreeks uit de wet, d.w.z. zo- lijk Wetboek geen wijziging of ontheffing
dra de wettelijke voorwaarden verenigd heeft « verkregen », zijn met die zienszijn, en, nog beter uitgedrukt, uit een fei- wijze niet in strijd. Zij betreffen immers
telijke toestand aan dewelke de wet juri- enkel het strafrechtelijk aspect .van de
dische gevolgen verbindt. De vordering aangelegenheid : het vonnis dat onderwordt dan ook enkel ingesteld ten einde houdsgeld toekent, moet worden uitgede uitvoering te verkrijgen van een ver- voerd totdat een nieuw vonnis de schulbintenis, die evenwel bestaat, afgezien denaar van die uitvoering ontlast, en de
van elke vordering.
door de strafwet gesanctioneerde verIn dit opzicht heeft de rechterlijke be- plichting houdt enkel verband met de
slissing geen attributief of creatief maar uitvoering van een uitvoerbare beslissing : de regel die het Hof in strafzaken
enkel een declaratief karakter (2).
hieruit heeft afgeleid betreft aileen de
Hieruit volgt ook dat de beslissing een procedure; zij raakt de grond van het
beperkt gezag van gewijsde heeft (3) omrecht niet (4).
dat zij op grond van artikel 209 van het
Burgerlijk Wetboek vatbaar is voor wijziging.
<>
..
Op basis van die principiiHe stelling,
en nu het recht op uitkering tot levensZou het e.anvangspunt van de onderonderhoud, de verplichting die te betalen
en het recht op ontheffing of verminde- houdsverplichting en - mutatis mutanring ex art. 209, door hun betrokkenheid dis - van de wijziging ex. art. 209 van
met hetzelfde probleem - de uitkering : het Burgerlijk Wetboek de dag van de
tot levensonderhoud - ontegenspreke- i vordering lmnnen zijn?
lijk in nauw correlatief verband staan,
Men zou geneigd zijn dit te aanvaarkan men reeds stellen dat het aanvangs- den op grand van de ovenveging dat zopunt van een wijziging van die uitkering lang niets wordt gevraagd, de rechter uit
op grand van art. 209 zeker niet in de het uitblijven van zulke vordering mag
rechterlijke beslissing die de wijziging afleiden dat de onderhoudsgerechtigde in
toestaat, kan gelegen zijn, in zoverre aan staat is om in zijn onderhoud te voordie beslissing slechts een declaratief ka- zien, of, wat het huidig probleem aanrakter wordt toegekend.
gaat, dat de onderhoudsplichtige in staat
De arresten van het Hof die geoor- is het onderhoudsgeld te betalen.
deeld hebben dat de beslissing waarbij
Die stelJ.ing vindt steun in het arrest
de uitkering wordt toegekend, haar uit- van 2 juni 1978 (5); « Uit de artikelen
werking behoudt zolang de schuldenaar, 205 tot 211 van het Burgerlijk Wetboek
op basis van artikel 209 van het Burger- dient afgeleid te worden dat onderhoudsgelden in principe slechts verschuldigd
(2) « L'obligation alimentaire nait de la con- worden wanneer zij door de schuldeiser
jonction des elements requis par la loi. L'obli- aangevraagd worden. »
gation existe independamment de toute action
Een rechterlijke beslissing die onderen justice ayant pour objet d'en obtenir !'exetoekent zou mitsdien
cution. Par ailleurs la decision de justice ac- houdsgelden
cordant une pension alimentaire ne cree pas slechts uitwerking hebben vanaf de inleide droits nouveaux mais consacre des droits ding van de vordering (6).
preexistants a l'action. Le jugement statuant 1-~~~~~-=~~~~--=-~~
en matiere de pension alimentaire ne fait que
(4) Cass., 20 mei 1942, (A.C., 1942, 61); 4 sept.
mettre en forme une obligation preexistante. "•
M. KRINGS, « La repetition d'arrerages payes 1961 (Pas., 1962, 1); 9 sept. 1975 (A.C., 1976, 49);
5
sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 4).
a un creancier d'aliment », noot sub. RechtZie ook: " Onderhoudsgeld », (collectief
bank Brussel, 6 mei 1980, Rev. trim. dr. tam.,
werk U.I.A.) 21 en de voetnoot 70; J. GERLO,
1980, 328, 329 (voetnoot 19).
Over het declaratief karakter van de beslis- Onderhoudsgelden (Kluwer, 1979), nr. 79, blz.
58.
sing die onderhoudsgeld toekent, zie nog :
- DE PAGE, I, nr. 553, blz. 697; J.L. REN(5) Cass., 2 juni 1978 (A.C., 1978, 1173).
CHON, noot sub. Cass., 2 juni 1978, << L'adage :
Aliments ne s'arreragent pas », Rev. trim. dr.
(6) DE PAGE, 1, nr. 553, 562; KLUYSKENS, VII,
tam., 1979, 79;
361; SWENNEN, " De onderhoudsplicht in het
- VIEUJEAN, « Les personnes, chronique de burgeriijk recht », in Onderhoudsgeld (1978),
20; DELVA, BAETEMAN en BAX, « Personen- en
jurisprudence "• R.C.J.B., 1970, blz. 568.
familierecht, OvGrzicht van rechtspraak »,
(3) Zie de concl. van proc.-gen. R. Leclercq, T.P.R., 1976, m. 134, blz. 487; R.P.D.B., AliCass., 6 maart 1930 (Pas., 1930, 150); DE PAGE, ments, nr. 64; J.L. l:lZNCHON, op. cit., nr. 8,
D. III, nr. 953.
blz. 83.
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M.b.t. het onderhavige probleem
neemt men aan dat de onderhoudsplichtige, die in zodanige staat komt dat hij
het onderhoudsgeld niet meer kan verschaffen, niet wacht om de vordering tot
ontheffing of vermindering in te stellen.
Zolang hij die ontheffing of vermindering niet vraagt, blijft het recht op onderhoudsgeld bestaan. Het aanvangspunt
van de wijziging kan mitsdien niet anders zijn dan de datum van de vordering.
Het declaratief karakter van de beslissingen inzake onderhoudsgeld verschaft
immers een argument, ten gunste van
ci.Je stelling (7).

.

"

"

Het Hof heeft evenwel in datzelfde arrest van 2 juni 1978 zijn principiEHe stelling aanzienlijk genuanceerd :
« Overwegende echter dat de in de artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk
Wetboek vermelde verbintenissen ten behoeve van de kinderen bestaan, afgezien
van elke vordering ingesteld ten einde
uitvoering ervan te bekomen. » Het Hof
Ieidde hieruit af dat die onderhoudsverplichtingen kunnen bestaan over een
tijdspanne die de inleidende vordering
voorafgaat (7 bis).
Een zelfde regel werd reeds toegepast ·
t.a.v. de onderhoudsverplichting tussen
echtgenoten, op basis van artikel 213 van
het Burgerlijk Wetboek (8) omdat « l'article 213 fait naitre !'obligation du seul fait
du mariage (9) ».

----~------------1
(7) DE PAGE, op. cit., nr. 553.

Uit een nauwlettende lezing van het
arrest van 2 juni 1978 blijkt dat het Hof
aileen uitspraak deed over het tijdstip
vanaf hetwelk onderhoudsgeld opeisbaar
wordt, doch niet over het tijdstip vanaf
hetwelk de onderhoudsverplichting bestaat of ontstaat (10).
Op grand van dat arrest is men ook
niet gerechtigd een radicaal onderscheid
te maken tussen de vorderingen ex.
art. 203 of 213 van het Burgerlijk Wethoek enerzijds en de vorderingen ex.
artt. 205 tot 211 anderzijds (11).
Aile wettelijke onderhoudsvergoedingen bestaan inderdaad, afgezien van de
vordering ingesteld om de uitvoering ervan te verzekeren.
Het recht op onderhoudsgeld ontstaat
zodra de wettelijke voorwaarden daartoe
verenigd zijn : de behoeftetoestand van
de gerechtigde en de financii:\le mogelijkheden van de plichtige. Om het tijdstip
te bepalen vanaf wanneer het recht en
de correlatieve verplichting ontstaan of
verdwijnen, kan de dag van de vordering
dus niet doorslaggevend zijn.
Wanneer de rechtbank over zulke vorderingen uitspraak doet, dan doet zij
niet meer dan vaststellen dat de wettelijke voorwaarde voor het ontstaan van
de verplichting, respektievelijk voor de
ontheffing of vermindering ervan, aanwezig zijn. Niets belet de rechter vast te
stellen dat die voorwaarden reeds aanwezig waren tijdens een tijdspanne verlopen v66r de dag van de vordering.
« II ne faut pas confondre le droit aux
aliments et Ie titre qui eventuellement
consacre ce droit » schreef Renchon (12).
Vieujean houdt een gelijkaardige beschouwing: « Les obligations (alimentaires) legales (... ) resultent de la conjonction des elements requis par la loi (...) et
le juge n'a d'autre role que de les sanetionner, au besoin en en constatant
!'existence et en arretant les precisions
necessaires a leur execution » (13).
Nogmaals komt het declaratief karakter van de beslissingen inzake uitkering
tot levensonderhoud die stelling steunen.
De stelling van het arrest van 2 juni
1978, toegepast t.a.v. het onderhoudsgeld

(?bis) « Uit de artt. 205 tot 211 van het Burgerlijk Wetboek kan niet afgeleid worden dat
de onderhoudsgelden "in principe" - zoals
het arrest van 2 juni 1978 het stelt - slechts
verschuldigd worden wanneer zij door de
schuldeiser aangevraagd waren, of slechts
ophouden verschuldigd te zijn wanneer de
schuldenaar de ontheffing heeft gevraagd, ja
zelfs bekomen. Uit art. 209 blijkt eerder het tegendeel. » BAETEMAN en GERLO, « Personen- en
familierecht,
Overzicht van rechtspraak
(1975-1980) », T.D.P., 1981, 919-920, nr. 219; J.L.
RENcHoN, op. cit., nr. 11, blz. 85; VIEUJEAN, op.
(10) J. GERLO, Onderhoudsgelden (Kluwer,
cit., blz. 568-569; J. GERLO, Onderhoudsgelden ·
' 1979), nrs. 78-79, blz. 56.
(Kluwer, 1979), nrs. 161 en 163.

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

(8) Cass., 10 jan. 1958 (Pas., 1958, 478); 20
feb. 1964 (Pas., 1964, 657); R.P.D.B., Aliments,
nr. 64. Raadpl. ook Cass., 25 mei 1984, A.R.
nr. 4127 (A.C., 1983-84, nr. 545, 6').
(9)

VIEUJEAN,

op. cit., blz. 568.

(11) J.L. RENCHON, op. cit., blz. 83,
(voetnoot 16), blz. 84, nr. 9.
(12)

J.L.

(13)

VIEUJEAN,

RENCHON.

ibid.

nr.

ibid., nr. 10, blz. 84.
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ten behoeve van de kinderen, moet kun- · ne fait que mettre en forme une obliganen gelden t.a.v. aile onderhoudsver- tion preexistante. ,, (16)
plichtingen.
Op basis van een logische en correlaDe opeisbaarheid van een rechterlijke tieve redenering moet men dan o'ok aanbeslissing die onderhoudsgeld toekent, nemen dat de rechter die, op grond van
impliceert wellicht dat een van rechtswe- artikel 209 van het Burgerlijk Wetboek,
ge ontheffing van de verplichting niet een ontheffing of een vermindering van
mogelijk zou zijn en dat een rechterlijke het onderhoudsgeld toestaat, zich ertoe
beslissing op basis van artikel 209 van beperkt vast te stellen dat die toestand
het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk is. op een bepaald tijdstip aanwezig is, een
« Mais la variation du droit s'opere in- tijdstip dat niet noodzakelijk de dag van
stantanement du moment ou les besoins de vordering zal zijn.
du creancier subissent une modificaHet bestreden vonnis beschouwt evention. " (14)
wei als een dwingende regel dat de ontOp basis van de regel dat de onder- heffing of de vermindering enkel vanaf
houdsverplichting ontstaat zodra de wet- de vordering daartoe kan worden toegetelijke elementen tegelijk aanwezig zijn staan.
Dit houdt een schending van artikel
- d.w.z. behoeftigheid van de gerechtigde en vermogen van de plichtige - moet 209 van het Burgerlijk Wetboek in.
men tevens aannemen dat de onderIk besluit dus tot cassatie op grond
houdsverplichting ook een « einde » van het tv1eede onderdeel van het midneemt op het ogenblik dat de bestaans- del.
voorwaarden ervan niet meer aanwezig
zijn. De rechter kan dus ontheffing of
vermindering toestaan voor het verleden.
ARREST
Gerlo schreef hieromtrent : « Als de
(A.R. nr. 5826)
onderhoudsschuldeiser onderhoudsgeld
kan vragen voor het verleden, dan moet
de schuldenaar met terugwerkende
HET HOF; - Gelet op het bestrekracht herziening kunnen vragen, indien den vonnis, op 30 juni 1986 in hoger
hij bewijst dat de gewijzigde verhouding beroep door de Rechtbank van Eertussen behoefte en vermogen dergelijke ste Aanleg te Brussel gewezen;
herziening wettigt. » (15)

•

•

*

Ov-er llet tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
203, 205, zoals vervangen bij artikel 3
van de wet van 14 mei 1931, 207, 208,
209, 212 en 221 van het Burgerlijk Wethoek, de drie laatste bepalingen zoals gewijzigd bij de wet van 30 april 1958, onder meer artikelen 1 en 8, en bij de wet
van 14 juli 1976, artikel 1,

M.b.t. de vaststelling van het aanvangspunt van de wijziging van de onderhoudsvergoeding ex. art. 209 van het
Burgerlijk Wetboek, moet men dus tot
het besluit komen dat, indien de plichtige het bewijs levert dat hij vanaf een bepaalde dag niet meer in staat was het
onderhoud te verschaffen, geen enkele
rechtsregel zich verzet tegen het toestaan van die wijziging over een tijdspanne die de dag van de inleiding van
de vordering voorafgaat.
Die oplossing berust op de ruim aanvaarde stelling dat « la decision de justice accordant une pension alimentaire ne
cree pas de droits nouveaux mais consacre des droit preexistants. L'action (...)

------------------=1
(14) M. KRINGS, op. cit., biz. 329 en de geciteerde rechtsleer onder voetnoot 27.
(15) J. GERLO, op. cit., nr. 79, biz. 57.

doordat het bestreden vonnis beslist
dat « het duidelijk is, zoals de eerste
rechter terecht onderstreept, dat de toegekende vermindering van alimentatiegeld niet kan \Norden toegestaan v66r de
datum van de aanvraag, t.t.z. 13 mei
1985 » en de eerste bodemrechter er zich
in het beroepen vonnis toe beperkt heeft
te stellen dat « de vermindering van alimentatiegeld nochtans niet (kan) worden
toegestaan v66r de datum van de aanvraag »,

1--~--~-----------~

(16) M. KRINGS, op. cit., blz. 328, en de voet-

noten 17 en 19.
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terwijl, ...
tweede onderdeel, naar luid van artikel 209 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer hij die het levensonderhoud
verstrekt, of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer
kan verschaffen of de andere het niet
meer nodig heeft, hetzij voor het geheel,
hetzij voor een gedeelte, ontheffing of
vermindering ervan kan worden gevorderd; uit deze wetsbepaling kan worden
afgeleid dat de onderhoudsverplichting
zich wijzigt op het ogenblik dat er een
wijziging in de bestaansvoorwaarden ervan tussenkomt, waaruit volgt dat de
rechter de ontheffing of de vermindering
van deze verplichting kan toestaan vanaf
een ogenblik dat aan de inleiding van de
·, rechtsvordering voorafgaat, ten deze de
ingeroepen wijzigingen in de toestand
der partijen, waarop de vordering is gegrond, dagtekenen van v66r de inleiding
van de eis, te weten van de maand februari 1984; zodat het bestreden vonnis,
met bevestiging van het beroepen vonnis
van de eerste bodemrechter, niet wettig
op grond van de in het middel aangehaalde overwegigen heeft kunnen beslissen tot de vermindering van het onderhoudsgeld vanaf de datum der inleiding
van de eis, dit wil zeggen op 13 mei 1985,
zonder schending van de in dit middel
vermelde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet :

Nr. 4

vermindering van alimentatiegeld
niet kan worden toegestaan v66r de
datum van de aanvraag », de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in
hoger beroep.
2 september 1988 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: m:r. G::dnger.

Nr. 4

Wat het tweede onderdeel betreft :
Ove:rwegende dat de partij die tot
levensonderhoud werd veroordeeld,
maar tot zodanige staat komt dat zij
het voor het geheel of voor een ge- SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEN UITVOERING VAN WERKEN DOOR EEN N!ET
deelte niet meer kan verschaffen,
GEREGISTREERDE AANNEIVIER - OPDRACHTontheffing of vermindering ervan
GEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR
kan vorderen op grond van artikel
DE BETALING VAN DE BIJDRAGEN VOOR SO209 van het Burgerlijk Wetboek;
!
CIALE ZEKERHEID, DE BIJDRAGE-OPSLAGEN
EN
VERWIJLINTERESTEN
VERSCHDLDIGD
Overwegende dat artikel 209 van
AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEimRhet Burgerlijk Wetboek, noch enig
HEID - REGEL NIET TOEPASSELIJK OF DE
rechtsbeginsel, noch de rechtsVERBOUWING VAN EEN BESTAANDE mDIVIspreuk « onderhoudsgeld laat geen
DUELE WOONGELEGENHEID VERBOUachterstallen » eraan in de weg
WINGSWERKEN AAN EEN GEBOUW DAT
staan dat opheffing of vermindering
DEELS VOOR
BEROEPSDOELEINDEN
EN
van een rechterlijk vastgestelde uitDEELS ALS WOONGELEGENHEID VOOR DE OPDRACHTGEVER IS BESTEJVID.
kering tot onderhoud wordt toegestaan over een tijdvak verlopen v66r
grand van § 6 van art. 30 bis Socialede dag van de vordering tot ophef- OpZekerlleidswet
Werknenwrs 1fJ6D, c-:J!fing of vermindering;
gens welke de opdrachtgever Fan de
Ove:rwegende dat het bestreden
hoofdelijke aansprakelijkl1eid ex § 1
van voormeld artikel is vrijge.c;teld
vonnis, dat, blijkens zijn context, als
voor de verbouwings:,verken aan een
rechtsregel stelt dat « de toegekende
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bestaa.nde individuele woongelegenheid, kan geen onderscheid worden gemaakt tussen werken die een niet geregistreerde aannemer uitvoert aan
een gebouw dat deels vooz· handelsdoeleinden en deels als woongelegenheid voor de opdrachtgever dient, en
mogen evenmin de verschuldigde beclragen worden uitgesplitst om de hoofdelijke aansprakelijkheid van zodanige
aannemer te beperken.

(JACQUET T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8352)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1987 door het
Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchateau, gewezen;
Over bet middel: schending van de artikelen 30bis van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, als
ingevoegd bij artikel 61 in de wet van 4
augustus 1978, inzonderheid de §§ 1 en 6,
eerste lid, 1°, en 1354 van het Burgerlijk
Wetboek;
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat eiser een beroep had gedaan op mevrouw Lassence, een aannemer die op 29 maart 1983 was geschrapt,
voor het uitvoeren van verbouwingswerken ten belope van 790.242 frank, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, dat eiser betoogde dat de werken
. werden verricht aan een gebouw dat
deels als woongelegenheid, deels als handelszaak moest dienen, nu hij er een
handel in papierwaren en boeken dreef,
en dat eiser bijgevolg aanvoerde dat hij,
wat betreft de verbouwing aan het gedeelte van het gebouw dat als woongelegenheid diende, onder toepassing viel
van de uitzondering vastgelegd in § 6
van artikel 30bis van de wet van 27 juni
1969 en dat hij bijgevolg was vrijgesteld
van de verplichtingen bepaald bij § 1 van
dB.t artikel 30bis, beslist dat " die argumentering niet ter zake is >>, dat « ( ... ) artikel 30 bis, § 6, aangezien het een uitzonderi:ng vormt op artikel 30bis, § 1, strikt
moet worden uitgelegd », dat " op grand
van artikel 30bis; § 6, geen onderscheid
kan worden gemaakt tussen de werk-

9

zaamheden die onder toepassing vallen
van artikel 30bis, § 1, en die welke uitsluitend zijn bedoeld in § 6 van dat artikel, en de verschuldigde bedragen niet
mogen worden uitgesplitst >>, dat « de uitzondering vervat in artikel 30bis, § 6,
slechts betrekking heeft op de werken
die uitsluitend in die bepaling zijn bedoeld », dat « de rechtsleer overigens ook
die stelling huldigt (...) », en dat « (eiser)
dat overigens besefte, aangezien hij 15 %
van het bedrag van de betaling aan de
aannemer heeft ingehouden, en die inhoudingen (aan verweerder) heeft gestort, overeenkomstig artikel 30bis van
de wet van 27 juni 1969, waarbij hij aldus impliciet erkent dat hij voor alle
werkzaamheden onder toepassing van
dat artikel valt », en besluit dat het hager beroep gegrond is en dat het vonnis
gewijzigd moet worden, en aldus eiser
veroordeelt tot betaling van het bedrag
van 276.585 frank, vermeerderd met de
rente vanaf 24 september 1984,

terwijl artikel 30bis van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn eerste paragraaf, bepaalt
dat een ieder die voor de uitvoering van
de door de Koning te bepalen werkzaamheden een beroep doet op iemand die
niet geregistreerd is als aannemer, hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling
van de bijdragen voor sociale zekerheid
en de verwijlinteresten verschuldigd
door zijn medecontractant aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; die aansprakelijkheid wordt beperkt tot 50 %
van de totale prijs van het werk, exclusief de belasting over de toegevoegde
waarde; § 6 van hetzelfde artikel evenwel
in zijn eerste lid, 1°, bepaalt dat artikel
30bis niet van toepassing is op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het
onderhouden of reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid; de
hoofdelijke aansprakelijkheid, ingesteld
bij § 1 van genoemd artikel 30bis ten laste van de opdrachtgever, derhalve enkel
betrekking heeft op de helft van het aangerekende bedrag, voor de werkzaamheden die niets uitstaande hebben met het
verbouwen, het inrichten, het herstellen,
het onderhouden of het reinigen van een
bestaande individuele woongelegenheid;
wanneer een beroep wordt gedaan op
een niet geregistreerde aannemer om
werken uit te voeren aan een gebouw
dat deels voor handelsdoeleinden deels
als woongelegenheid wordt gebruikt, het
bedrag van de factuur, op grond waarvan
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het bedrag wordt berekend dat hoofde- '
Iijk door de opdrachtgever verschuldigd
zou zijn, uitgesplitst moet worden om
het gedeelte van de kosten van de wer- ,
ken vast te stellen dat niet onder toepassing valt van dit artikel 30bis, § 6, eerste
lid, 1", van de wet van 27 juni 1969; en
terwijl de bepalingen inzake de betaling
of de hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de betaling van de bijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van openbare orde zijn; geen rekening kan worden gehouden met een
« erkenning » door de schuldenaar, dat
hij onder toepassing van het litigieuze
stelsel valt; het enkele feit, overeenkomstig de bepalingen van artikel 30bis, § 3,
van de wet van 27 juni HJ69 bepaalde bedragen aan verweerder te betalen, geen
bekentenis kan zijn, nu die de wil vereist om over een betwisting een verklaring af te leggen bestemd om voor de tegenpartij als bewijs te dienen; zadat het '
arbeidshaf, op grond van de in aanmerking genomen feitelijke vaststellingen,
niet naar recht kan beslissen dat op
grand van § 6 van artikel 30bis van de'
wet van 27 juni 1969 geen anderscheid
kan worden gemaakt tussen de werkzaamheden die onder taepassing van het
beginsel van artikel 30bis, § 1, vallen, en
de werkzaamheden die uitsluitend in de
uitzandering, omschreven in artikel
30bis, § 6, worden bedoeld (schending,
van artikel 30bis van de wet van 27 juni ·
1969, inzonderheid de §§ 1 en 6, eerste :
lid, 1"), en bijgevolg niet wettig kon beslissen dat eiser, op grand van zijn impliciete erkenning, anderworpen was aan
het stelsel bedaeld in artikel 30bis, § 1,
van de voornaemde wet (schending van
aile in het middel aangewezen wetsbepalingen):

Dat een van die werkzaamheden
met name het verrichten is van een
werk in onroerende staat, in de zin
artikel 1, 1", van het koninklijk
i van
besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van genoemd artikel 30bis;
Dat die bepalingen, overeenkomstig § 6 van hetzelfde artikel, niet
toepasselijk zijn « op het verbouwen
(... ) van een bestaande individuele
woongelegenheid »;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser een beroep heeft gedaan op een, wegens schrapping,
niet meer geregistreerde aannemer,
om verbouwingswerken uit te voeren aan een gebouw dat deels als
woongelegenheid en deels voor handelsdoeleinden bestemd was;
Overwegende dat het arbeidshof
uit de bewoordingen van artikel
30bis, § 1, wettig afleidt dat § 6 van
hetzelfde artikel een strikt uit te
leggen uitzondering uitmaakt, op
grond waarvan geen onderscheid
kan worden gemaakt tussen werken
die onder de ene of de andere paragraaf vallen, en de verschuldigde bedragen niet mogen worden uitgesplitst om de hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken van degene die
het risico heeft genomen een beroep
te doen op een dergelijke aannemer;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het een schending aanvoert
van artikel 1354 van het Burgerlijk
Wetboek, gericht is tegen een ten
overvloede gegeven motief en bijgevolg bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
1

1

1

Overwegende dat artikel 30bis van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat een ieder die voor
de uitvoering van de door de Koning
te bepalen werkzaamheden een beroep doet op iemand die niet geregistreerd is op de lijst van degenen
die voldoen aan de ter zake geldende wettelijke en verordenende bepalingen, hoofdelijk aansprakelijk is ~
voor de betaling van de bedragen
die laatstgenoemde aan verweerder :
verschuldigd is, in de mate die het ,
bepaalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 september 1988 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Basly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en De Bruyn.
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KAMER -

5 september 1988

1° TUSSENKOMST -

BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEGEDING - OPROEPING TOT
BINDENDVERKLARING VAN EEN ARREST
DOOR DE VERWEERDER IN CASSATIE OPROEPING TOT BINDENDVERKLARING VAN
EEN PARTIJ DIE DE VERWEERDER IN CASSATIE V66R DE FEITENRECHTER TOT VRIJWARING HAD OPGEROEPEN EN TEGEN WIE DE
VOORZIENING NIET IS GERICHT - VORM.

2° CASSATIE -

RECHTSPLEGING - BURGERLIJKE ZAKEN - OPROEPING TOT BINDENDVERKLARING VAN EEN ARREST DOOR
DE VERWEERDER IN CASSATIE - OPROEPING
TOT BINDENDVERKLARING VAN EEN PARTIJ
DIE DE VERWEERDER IN CASSATIE V66R DE
FEITENRECHTER TOT VRJJWARING HAD OPGEROEPEN EN TEGEN WIE DE VOORZIENING
NIET IS GERICHT.

3'

KAMER -

5 september 1988

DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - MILITIERAAD EN HOGE MILITIERAAD
- BEVOEGDHEID - DIENSTPLICHTIGE BETWIST ZIJN INDELING BIJ EEN LICHTING.

De militieraad en de Hoge Militieraad
zij11 niet bevoegd om kennis te nemen
van de beslissingen van het college
van burgemeester en schepenen of van
de gouverneur van de provincie, waarbij de dienstplichtige bij een lichting
wordt ingedeeld nadat hij door naturalisatie de Belgische nationaHteit heeft
verkregen. (Artt. 25, 30 Dienstplichtwet.)
(TALEB)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. M 460 F)
1° en 2° De verweerder in cassatie kan
een partij die hij v66r de feitenrechter
HET HOF; - Gelet op de bestretot vrijwaring had opgeroepen en tegen wie de voorziening niet is gericht, den beslissing, op 9 mei 1988 door
tot bindendverklaring van het arrest de Hoge Militieraad gewezen;
oproepen bij wege van een dagvaarding tot tussenkomst met het oog op
Over het middel, hieruit afgeleid dat
de bindendverklaring van het arrest, de Hoge Militieraad eisers aanvraag tot
waarbij aan die partij een afschrift vrijlating heeft afgewezen,
van het cassatieverzoekschrift, van de
terwijl eiser, toen hij door naturalisamemorie van antwoord en van het ex- . tie de Belgische nationaliteit heeft verploot van betekening van die stukken kregen, onder toepassing viel van de bewordt betekend (1).
paling van artikel 12, § 1, 6°, van de toen
vigerende gecoordineerde dienstplichtwetten, luidens welke de ingeschrevene
die na de leeftijd van 25 jaar te hebben
bereikt, Belg is geworden, in vredestijd
(VIARDOT, FILEE T. ROYALE BELGE N.V., HELVEkan worden vrijgelaten van dienst, en eiTIA N.V.)
ser enkel door een verkeerde administratieve beslissing, waarbij hij bij de lich(A.R. nr. 8366)
ting 1988 werd ingedeeld, onder de
nieuwe militiewet van 16 juni 1987 is gevallen, krachtens welke de leeftijd van
25 op 32 jaar is gebracht (artikel 12, § 1,
8°, van de gecoordineerde militiewetten,
5 september 1988 - 3• kamer - Voor- gewijzigd bij de wet van 16 juni 1987);
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter zijn 27 jaar oude neef, die in januari
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk- 1987 de Belgische nationaliteit heeft verluidende conclusie van de h. Duchatelet, kregen en bij de lichting 1987 werd ingeeerste advocaat-generaal - Advocaten : deeld, vrijlating van dienst heeft verkremrs: Draps, Simont en Houtekier.
gen, hoewel hij niemand ten laste heeft,
---------~-~------1 terwijl eiser, die gehuwd is en tvvee kin(1) Cass., 18 okt. 1883 (Bull. en Pas., , 1883, I, deren heeft, drie personen ten laste
363) (redenen); H. S!MONT, Pourvoi en cassa- heeft; eiser zijn werk dreigt te verliezen
als hij zijn legerdienst moet ven,-ullen en
tion en matiere civile, nr. 363.
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bijgevolg zijn verplichtingen niet meer
zal kunnen nakomen, zodat zijn vr·ouw
en kinderen in een behoeftige toestand
dreigen terecht te komen;

Nr. 7

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
5 september 1988 - 3• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advo-

Overwegende dat de bestreden beslissing zegt : dat de gouverneur van caat-generaal.
de provincie Henegouwen op 14 oktober 1986, dus v66r de inwerkingtreding van de nieuwe gecoi:irdineerde wetten van 16 juni 1987, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5,
§ 4, van het koninklijk besluit van Nr. 7
30 april 1962 houdende regeling van
de toepassing van de gecoordineerde
2" KAMER - 6 september 1988
dienstplicht<uetten, (eisers) inschrijving op de militielijst van de gemeente Frameries heeft gelast en
BUITEN
hem bij de lichting 1988 heeft inge- AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - OORZAAK - OORdeeld; dat de Hoge Militieraad,
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN EEN FOUT, HET
krachtens de bepalingen van artikel
ONGEVAL EN DE SCHADELIJKE GEVOLGEN
30 van de dienstpichtvvetten, kennis
ERVAN.
neemt van het hoger beroep tegen
de beslissingen van de militieraden; De omstandigheid dat een verkeersongedat die raad derhalve, niettegenval niet gebeurd zou zijn zonder een
staande (eisers) zienswijze dat hij
door een menselijke lout ontstane onniet bij de lichting 1988 had mogen
regelmatige toestand brengt niet noodzakelijk mee dat die lout in oorzakeworden ingedeeld, niet bevoegd is
Jijk verband staat met de totstandkoom te oordelen over de gegrondheid
ming van dit verkeersongeval en de
van een beslissing van de provincieschadelijke gevolgen ervan (1).
gouverneur ));
Overwegende dat, krachtens de {NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN T. MEIRE, ANTIGOON N.V.)
artikelen 25 en 30 van de gecoordineerde dienstplichtwetten, de militieraad en, op hoger beroep, de HoARREST
ge Militieraad, slechts bevoegd zijn
(A.R. nr. 1768)
om kennis te nemen van de aanvragen om uitstel en vrijlating van
HET HOF; - Gelet op het bestredienst van de dienstplichtigen, evenals van de uitsluitingen van dienst, den vonnis, op 19 juni 1987 in hoger
en niet om om kennis te nemen van
de beslissingen van het college van
{1) Ca.ss., 13 jan. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I,
burgemeester en schepenen of van 502); 11 sept. 1984, A.R. nr. 7979 {A.C., 1984-85,
nr. 26); 16 old. 1986, A.R. nr. 7571
de gouverneur van de provincie, (A.C.,
1986-87, nr. 95); 1 maart 1988, A.R.
waarbij het jaar wordt vastgesteld nr. 1632 (A.C., 1987-88, nr. 399).
van de lichting waartoe de dienstZie : M. VAN QUICKENBORNE : De oorzakelijkplichtige behoort;
heid in het 1·echt van de burgerlijke aanspra-

,1-----------------

Dat het middel, in dat opzicht,
niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, eisers morele en sociale beschouwingen geen cassatiemiddel uitmaken;

kelijkheid, biz. 445. CL. GREGOIRE en J. MESSINLa Cour de cassation, le lien de causalite
et !'appreciation souveraine », R.D.P., 1969-70,
42 {46); H. VANDENBERGHE en M. VAN QUICKENBORNE, « Aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad, overzicht van rechtspraak, 1964-1978 »,
T.P.R., 1930, nrs. 170 e.v.; J.L. FAGNART en M.
DENEVE, « La responsabilite civile - chronique
de jurisprudence {1976-1984) », J.T., 1985 {462
e.v.).
NE, "
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over de twee middelen samen,
het eerste : schending van artikel 97
van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing het beroepen vonnis, waarin werd besloten dat
er geen causaal verband stand tussen de
overtreding van de oorspronkelijk gedaagde F. Meire (verweerder) en de door
eiseres opgelopen schade, die, volgens
het vonnis, uitsluitend aan een fout van
eiseres' aangestelden te wijten was, bevestigde op grand : « ... dat de eerste
rechter, op grand van een zeer oordeelkundige motivering, die de rechtbank beaamt en hierbij herneemt, heeft vastgesteld dat er inderdaad geen enkel verband bestaat tussen de inbreuk van
(verweerder) en de schade van (eiseres)
die werd veroorzaakt door de onvoorzichtigheid van haar aangestelden; dat noch
het verbod om stil te staan op treinsporen, noch de strikte voorrang die het
treinverkeer heeft op het wegverkeer voorrang die trouwens hier niet ter zake
dienend wordt ingeroepen - een treinbestuurder ontslaat van de algemene
verplichting van voorzichtigheid, die een
bijzondere vorm van oplettendheid vereist wanneer men met een zwaar treinstel door het havengebied van Antwerpen rijdt, waar de sporen op verschillende plaatsen over drukke rijbanen lopen;
dat in die preciese omstandigheden, temeer waar het treinstel juist vertrok, de
conducteur zijn rijwijze had moeten aanpassen aan de bijzondere omstandigheden, en zonder enige twijfel tekort is geschoten aan zijn plicht van voorzichtigheid, die hem oplegde pas te starten als
hij er zeker van was dat de juist voor
zijn treinstel zijnde oversteek voor het
wegverkeer vrij was »,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar conclusie (p. 2, 7 en 8) liet gelden
dat de afwezigheid van oorzakelijke verband tussen de fout van verweerder en
het ongeval slechts kon worden uitgesproken door vast te stellen dat de schade, zeals ze zich heeft voorgedaan, zich
ook zou hebben voorgedaan zonder die
fout; dat het bij een beoordeling in concreto - zo8Js het hoort - « volledig onmogelijk » is om tot het besluit te komen
dat het ongeval zich ook zou hebben
voorgedaan zonder dat verweerder de bewuste overtreding zou hebben begaan
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omdat indien de tractor niet op de overweg was blijven staan, hij ook niet door
de trein had kunnen worden aangereden
daar hij niet zou zijn binnengedrongen
in het vrije ruimteprofiel van het spoor,
en door eiseres daarenboven werd onderstreept dat de - overigens betwiste zicht- of voorzienbaarheid van de « hindernis » geenszins het oorzakelijk verband uitsluit, en eiseres aldus uitdrukkelijk en op omstandige wijze liet gelden :
« dat bewuste inbreuken ontegensprekelijk de enige oorzaak van het ongeval
zijn vermits het duidelijk is dat het ongeval niet zou plaatsgehad hebben indien (verweerder) zijn voertuig op voldoende afstand of met andere woorden
op reglementaire afstand geplaatst had
wijl zijn voertuig alsdan niet in het vrije
ruimteprofiel het spoor zou binnengedrongen zijn »; en « dat, afgezien van het
feit dat in casu niet van zicht- en voorzienbaarheid van de hinder kan worden
gesproken als men het in zijn juiste
(spoorweg)context beziet, in de eerste
plaats dient te worden verwezen naar de
vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, waarin duidelijk wordt gesteld dat
de loutere omstandigheid dat een op foutieve manier gecreeerde situatie tijdig
zichtbaar is, volstrekt niet insluit dat de
bewuste fout niet in oorzakelijk verband
met het ongeval zou staan (Cass., 12 november 1973, Arr. Cass., 1974, 291; Cass.,
20 mei 1977, Pas., I, 962; Antwerpen 25
februari 1976, R.W., 76-77, 297; Cass., 9
juni 1970, Arr. Cass., 1970, 891; Cass., 18
september 1967, Pas., 1968, I, 80; Cass., 4
maart 1968, Arr. Cass., 1968, 884; Pas.,
1968, I, 835; Cass., 22 september 1969,
Arr. Cass., 1970, 70; Pas., 1970, I, 60;
Cass., 16 november 1972, Pas., 1973, I,
266; Cass., 16 december 1974, Arr. Cass.,
1975, 450; Cass., 15 december 1975, Arr.
Cass., 1976, 467; Cass., 18 februari 1981,
Pas., 1981, I, 681; Cass., 7 november 1979,
Pas., 1980, I, 297) »; en « dat, in aansluiting met de vorige rubriek, het past hier
de aandacht te vestigen op een andere
vaststaande rechtspraak van het Hof van
Cassatie, volgens dewelke de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen fout
en ongeval slechts kan worden uitgesproken door vast te stellen dat de schade,
zoals ze zich heeft voorgedaan, zich ook
zou hebben voorgedaan zonder die fout
(Cass., 25 september 1979, Pas., 1980, I,
111; Cass., 9 januari 1980, Pas., 1980, I,
531; Cass., 21 november 1979, Pas., 1980,
I, 366; Cass., 16 oktober 1979, Pas., 1980,
I, 217; Cass., 2 februari 1982, R.W.,
1982-83, k. 2635 = noot); dat het in casu,
tenminste indien men de fout in concreto
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- zoals het hoort - benadert, volledig
onmogelijk is om tot het besluit te komen dat het ongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder dat verweerder
de bewuste overtreding zou hebben begaan; dat immers, ware de door verweerder bestuurde tractor niet op de overweg
blijven stilstaan, hij ook niet door de
trein had kunnen aangereden worden :
het treinverkeer is immers aan de sporen gebonden en kan dus slechts in aimraking komen met al wat zich op of te
dicht bij de sporen (namelijk binnen het
vrije ruimteprofiel - 1,6 meter aan
weerszijden) bevindt; dat het foutieve karakter van het handelen van de tegenpartij derhalve precies de noodzakelijke
voorwaarde is voor het schadegebeuren,
zodat het oorzakelijk verband dan ook
onomstootbaar vaststaat », zodat het bestreden vonnis, door zich in eigen motivering en in de verwijzing naar de motivering van de eerste rechter te beperken
tot de vaststelling dat de inbreuk van de
oorspronkelijke beklaagde in casu niet
van aard was de ontstane schade te
diens laste te leggen omdat de conducteur van bet treinstel zijn rijwijze
had moeten aanpassen aan de bijzondere omstandigheden en aan de « voorzienbare hindernis », niet antwoordt op het
bovenvermeld verweer van eiseres waarin op omstandige wijze werd aangetoond
dat en waarom het in casu volstrekt onmogelijk was voor te houden, zoals men
bet nochtans zou moeten doen om het
oorzakelijk verband te ontkennen, dat
bet ongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder de fout van (verweerder)
die zijn tractor op de weg had laten
staan; bet vonnis derhalve niet regelmatig is gemotiveerd en schending inhoudt
van artikel 97 van de Grondwet;

tweede onderdeel, eiseres, wat de beweerde - en door bet bestreden vonnis
aangenomen - « zichtbaarheid of voorzienbaarheid van de hindernis betrof, in
conclusie (p. 12-13) op omstandige wijze
(onder meer met verwijzing naar foto's)
aantoonde waarom - onder meer omwille van de plaatsgesteldheid en de constructie van de locomotief van bet treinstel - de tractor niet zichtbaar was
(concl. voor de N.M.B.S., p. 12), zodat het
vonnis, door zich - met verwijzing naar
de motieven van bet eerste vonnis - te
beperken tot de vaststelling dat het een
« voorziene en zichtbare hindernis » betrof zonder te antwoorden op bovenvermeld verweer, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

Nr. 7

het tweede : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis oorspronkelijk beklaagde (verweerder) veroordeelt voor de tenlastelegging, namelijk
een voertuig te hebben Iaten stilstaan of
te hebben geparkeerd op een plaats
waar bet de gemakkelijke doorgang van
de spoorrijtuigen of de normale werking
van de toestellen kan hinderen of bet
zicht op de seinen van de spoorweg belemmert, doch eiseres volledig en uitsluitend aansprakelijk acht voor de door het
ongeval veroorzaakte schade op grand
dat de conducteur van het treinstel zich
bevond voor een « voorziene hindernis »
(motief uit het eerste vonnis); er geen
enkel verband bestond tussen de inbreuk
van verweerder en de aan eiseres veroorzaakte schade die werd veroorzaakt
door de onvoorzichtigheid van haar aangestelde(n) daar « de conducteur van de
trein zijn rijwijze had moeten aanpassen
aan de bijzondere omstandigheden » en
te kort geschoten is aan zijn plicht van
zorgvuldigheid,
terwijl de rechter, wanneer hij slechts
een bestuurder aansprakelijk acht voor
de gevolgen van een wegverkeersongeval, zijn beslissing niet naar recht, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383
van bet Burgerlijk Wetboek, verantwoordt, wanneer hij niet vaststelt dat de
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan,
zich ook zou hebben voorgedaan zonder
de vastgestelde fout van de andere bestuurder, en terwijl in casu de rechtbank
van eerste aanleg niet vaststelt dat de
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan,
zich ook zou hebben voorgedaan indien
verweerder zijn tractor niet op de sporen
zou hebben achtergelaten, en de loutere
vaststelling dat de door verweerder foutief veroorzaakte hindernis « zichtbaar »
of « voorzienbaar » was bet besluit van
afwezigheid van oorzakelijk verband niet
rechtvaardigt, zodat het bestreden vonnis, door op grond van de redenen die
bet inhoudt te besluiten tot afwezigheid
van oorzakelijk verband tussen de fout
van verweerder en de schade, derhalve
het ongeval en de schade uitsluitend ten
laste van de N.M.B.S. te Ieggen, schending inhoudt van het wettelijk oorzakelijkheidsverband en van de desbetreffende artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek :

Overwegende dat de omstandigheid dat een verkeersongeval niet
gebeurd zou zijn zonder een door

Nr. 8
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een menselijke fout ontstane onregelmatige toestand niet noodzakelijk
meebrengt dat die fout in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van dit verkeersongeval en/
of de schadelijke gevolgen ervan;
dat de rechter uit de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens
wettig kan besluiten dat het ongeval ·
wat het totstandkomen en de schadelijke gevolgen ervan betreft, uitsluitend oorzaak vindt in een andere
door hem vastgestelde fout;
Overwegende dat de appelrechters
door hun - deels van de eerste
rechter overgenomen en deels eigen
- redengeving samenvattend vaststellen dat : het door verweerder bestuurde voertuig van verv,reerster
reeds - weliswaar onregelmatig op de sporen stand toen de trein
vertrok; het zware treinstel juist na
vertrek een oversteek voor het wegverkeer in het havengebied van Antwerpen, waar de sporen op verschillende plaatsen over drukke rijbanen
lopen zodat een verkeersbelemmering niet onvoorzienbaar is, opreed;
dit de voerder oplegde pas te starten
als hij er zeker van was dat die
oversteek vrij was; de voerder vergezeld was van tvvee rangeerders,
doch dat geen van hun drieen de
tractor opmerkte die 20 meter verder op de sporen stond, niettegenstaande het voile dag was en niets
hen, mits het aan de dag leggen van
de nodige oplettendheid, belette de
op de sporen staande tractor op te
merken en rijdend aan 5 kilometer
per uur tijdig te stoppen;
Overwegende dat de appelrechters
aldus de feitelijke gegevens vermelden waarop zij hun beslissing laten
steunen en de andere, eventueel
strijdige, door eiseres aangevoerde
gegevens verwerpen, zodoende haar
conclusie beantwoorden, en hun beslissing dat « er geen oorzake!ijk
verband bestaat tussen de schade
geleden door (eiseres) en de telastlegging weerhouden in hoofde van
(verweerder) », waardoor zij aanwijzen dat naar hun oordeel de fout
van ve1weerder, enerzijds, en het

ongeval en de schadelijke gevolgen
ervan zoals deze zich in concreto
hebben voorgedaan,
anderzijds,
geen band van oorzaak tot gevolg
hebben - en dat « de schade van
(eiseres) werd veroorzaakt door de
onvoorzichtigheid van haar aangestelden » regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 september 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Gryse.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN CIVIELRECHTELIJKE VORDE·
RING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE
BESLISSING OP DE CIVIELRECHTELIJKE VCRDERING - SCHENDING VAN ART. 97 GW.

Het is tegenstrijdig enerzijds de beklaagde, met toepassing van art. 400 Sw., op
de strafvordering te veroordelen wegens opzettelijk toebrengen van slagen
of verwondingen die een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, en anderzijds op de civielrechteJijke vordering tegen die beklaagde
een deskundige aan te stellen met een
opdracht die de mogelijkheid openlaat
dat de toegebrachte verwondingen of
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slagen geen blijvende arbeidsongeschiktlleid tot gevolg hebben gehad (1).
(TERCKEN L., TERCKEN R. T. VAN BUNDER,
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST

(A.R. nr. 1800)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Wat de beide voorzieningen betreft:
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering :
A. tegen Leon Tercken :
Over het middel aangevoerd in de memarie ingediend door mr. Delahaye :
schending van artikel 97 van de Grandwet:
doordat het arrest eiser veroordeelt
wegens opzettelijke slagen en venvondingen met blijvend letsel tot gevolg, op
strafgebied tot een gevangenisstraf van
een maand met uitstel gedurende drie
jaar en een geldboete van 200 frank X 60
of twee maand vervangende gevangenisstraf en op burgerlijk gebied tot het betalen van een provisie van 75.000 frank
meer de intresten aan eerste venveerder
met de aanstelling van een geneesheerdeskundige om deze persoon te onderzoeken en tot betalen van een provisie
van 19.748 frank meer de intresten aan
tweede venveerder, op grond van de volgende motieven : « Dokter Lauwaert, als
deskundige aangesteld door de rechtbank om te onderzoeken of de opzettelijke slagen een van de gevolgen vermeld
onder artikel 400 Strafwetboek veroorzaakt hadden, heeft op een nauwkeurige
wijze de kwetsuren en hun gevolgen beschreven. Niet zijn versie van de feiten
is van belang, wel zijn vaststellingen als
deskundige geneesheer. Hij mocht wel
(1) Cass., 11 april 1984 (A.C., 1983-84, nr.
463).
Raadpl.: Cass., 17 dec. 1956 (A.C., 1957, 266);
28 mei 1985, A.R. nr. 9428 (A.C., 1984-85, nr.
588); 16 april 1986, A.R. nr. 4813 (A.C., 1985-86,
nr. 500).
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daarbij steunen op eerste vaststellin<'en
die zijn collega's kort na de feiten ""gedaan hebben en die hij gecontroleerd
heeft aan de hand van zijn persoonlijke
bevindingen. Uit het verslag blijkt duidelijk dat de slagen toegebracht door de
beklaagden een zekere graad van blijvende ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid tot gevolg badden. Aan de beide beklaagden moet ecm
straf opgelegd worden zoals hierna bepaald. Het hof (van beroep) houdt voor
heiden rekening met verzachte:nde omstandigheden voortspruitend uit de afwezigheid van vroegere veroordelingen.
Wat de straftoemeting betreft: De slag
door (tweede eiser) toegebracht had beperkte gevolgen. Daarom is de opgelegde
geldboete een passende beteugeling. 1-ll<ders is het met de slag toegebracht door
(eerste eiser). Gelet op het geweld waarmede de slag werd toegebracht en on de
blijvende gevolgen ervan is het nodig benevens de geldboete een gevangenisstraf
op te leggen. De duur ervan is in evenredigheid met " de zwaanvichtigheid van
het feit "; en verder op civielrechtelijk
gebied : Trekt de zaak aan zich, veroordeelt de beklaagden om solidair te provisionelen titel te betalen : aan de burgerlijke partij (eerste venveerder) de som
van 75.000 frank te vermeerderen met de
vergoedende intrest vanaf 31 oktober
1982, de gerechtelijke intrest vanaf heden; en vooraleer over het meergevorderde te statueren : Stelt aan als deskundige : Dr. P. Goossens, wonende te 9400
Ninove, Pollarestraat 4. Om het slachtoffer (eerste venveerder), wonende te 9190
Sinaai (Sint-Niklaas), Populierenstraat 1,
voornoemd te onderzoeken, de door de
slagen d.d. 31 oktober 1982 veroorzaakte
letsels te beschrijven, het hof van advies
te dienen in een geschreven gemotiveerd
en onder eed bevestigd verslag betreffende de wijze van behandeling, de duur
van de volledige arbeidsongeschiktheid,
de graad van de mogelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, de duur en de
graad van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, alsmede de datum van de
consolidatie, rekening gehouden met de
normale bezigheden van het slachtoffer;
verder alle nadelige gevolgen te bepalen
die uit de slagen zouden voortspruiten
onder meer in verband met de ontsierende schade. Werd gezegd dat de deskundige, naar gelang de noodwendigheden van
het deskundigenonderzoek, het schriftelijk advies zal inwinnen van collega's
specialisten, om te besluiten in elm verslag; zegt dat de deskundige zijn verslag

Nr. 3

HOF VAN CASSATIE

17

uiterlijk binnen de zes maand zal neer- arbeidsongeschiktheid », hetgeen de
leggen ter griffie van het Hof van Be- mogelijkheid openlaat dat de toege:roep te Gent, na het aanvaarden van zijn brachte verwondingen of slagen
opchacht; aan de burgerlijke partij (twee- geen blijvende arbeidsongeschiktde verweerder): de som van 19.748
frank, te vermeerderen met de vergoe- heid tot gevolg hebben gehad;
Dat het middel gegrond is;
dende intrest vanaf 4 februari 1983 op
9.799 frank, vanaf 12 januari 1984 op
5.033 frank, vanaf 6 maart 1985 op 4.182
B. tegen Robert Tercken :
frank en vanaf 25 juni 1985 op 734 frank,
Over het ambtshalve aangevoerde midmeer de gerechtelijke intrest vanaf heden. Reserveert de gedingskosten. Stelt del : schending van artikel 97 van de
de zaken voor verdere afdoening onbe- Grondwet:
paald uit »,
Overwegende dat het arrest wat
terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds,
eiser
betreft door dezelfde tegeneiser op strafgebied te veroordelen
krachtens het ten laste gelegde door het strijdigheid is aangetast als deze die
gevolg gekwaJificeerd misdrijf van arti- door Leon Tercken in zijn gegrond
kel 400, eerste lid, van het Strafwetboek, bevonden middel wordt aangevoerd;
te weten « dat de (slag) toegebracht door
(eiser) een zek.ere graad van blijvende
ongeschiktheid tot het verrichten van · II. In zoverre de voorzieningen gepersoonlijke arbeid tot gevolg (had) », richt zijn tegen de beslissingen op
welke " blijvende gevolgen » het opleg- de civielrechtelijke vorderingen van
gen V&.n de gevangenisstraf mede ver- de verweerders tegen de eisers :
rechtvaar::lgden, en anderzijds op burOverwegende dat de eisers afgerlijk r;ebied een geneesheer-deskundige aan t;;, stellen met als opdracht « ... de stand zonder berusting doen van
door de slagen d.d. 31 oktober 1982 ver- hun respectieve voorziening;
oorzaakte letsels te beschrijven, het hof
Overwegende dat de vernietiging
van advies te dienen ... betreffende ... , de van de beslissingen op de tegen de
graad van de mogelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, ... », omdat hierdoor eisers ingestelde strafvordering de
de mogelijkheid open gelaten wordt dat vernietiging meebrengt van de niet
de opgelopen verwondingen toch geen definitieve beslissingen op de civielletsels van blijvende aard hebben nage- rechtelijke vorderingen van de verlaten, zodat het arrest is aangetast door weerders tegen hen die het gevolg
tegenstrijdigheid en dus niet naar beho- zijn van de eerstgenoemde beslissinren van recht is gemotiveerd (schending gen;
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het tegenstrijdig
is, enerzijds, eiser op de strafvordering, met toepassing van artikel 400,
hveede lid, van het Strafwetboek, te
veroordelen wegens opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen die een ongeneeslijk lijkende
ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijl;;:e arbeid, hetzij het voiledig verlies van h_et gebruik van een
orgaan, hetzij een zware verminking
ten gevoige hebben, anderzijds, op
de civielrechtelijke vorderingen, een
deskundige aan. te stellen met de opdracht het slachtoffer te onderzoeken ten einde" het hof (van beroep)
van 8.dvies te dienen betreffende ( ...)
de gr·aad van de mogelijke blijvende

Om die redenen, ongeacht het
middel aangevoerd in de memorie
ingediend voor de beide eisers door
mr. Houtekier, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders ieder in een
vierde van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
6 september 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal -
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Gelijkluidende conclusie van de h. du ' I. In zoverre de voorziening geJardin, advocaat-generaal - Advocaten: richt is tegen de beslissing op de cimrs. Delahaye, Houtekier en E. Ko- vielrechtelijke vordering van de verslowski, Dendermonde.
weerster Brouwerijen Alken-Kronenbourg N.V. :
Nr. 9
2•

KAMER -

6 september 1988

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - VONN!S - PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITIING - TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT
DE AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN - VONNIS - PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITIING TEGENSTRIJDIGE
VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE
AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERrE.

1• en 2" Nietig is het vonnis wanneer het
Hof, wegens tegenstrijdige vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting en van het vonnis, niet
kan nagaan of de rechtbank, bij de uitspraak van het vonnis, met bijstand
van het openbaar ministerie zitting
hield (1).
(SCHOOFS T. CRETEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 2043)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1987 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;

Over het middel: schending van de artikelen 153, zoals gewijzigd door de wet
van 10 juli 196'7, 189, 190, zoals gewijzigd
door de wet van 10 juli 1967, 190bis, zoals ingevoegd door de wet van 10 oktober 1967, 210, zoals gewijzigd door de
wet van 24 maart 1936, 211 van het Wethoek van Strafvordering, 138, 150 en 151
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser uitsluitend aansprakelijk verklaart voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval
van 28 september 1983,
terwijl het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren van 1 april 1985
vermeldt dat « de rechtbank, in afwezigheid van het openbaar ministerie in
openbare zitting haar vonnis (uitspreekt) »; het beroepen vonnis van 1
april 1985 weliswaar vermeldt dat bij de
uitspraak in openbare zitting op die datum onder meer aanwezig was mevrouw
Schraepen, eerste substituut procureur
des Konings, welke vaststelling evenwel
in strijd is met de geciteerde vaststelling
opgenomen in het proces-verbaal van de
terechtzitting; deze tegenstrijdigheid niet
toelaat uit te maken of een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie
aanwezig was bij de uitspraak van het
beroepen vonnis; deze aanwezigheid
nochtans is voorgeschreven op straffe
van nietigheid; zodat het arrest, dat de
redengeving van he~ nietig_e beroel?en
vonnis bijtreedt en d1t von:ms bevestlgt,
zelf nietig is (schending va~ de in het
middel geciteerde wetsbepalmgen) :

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 1
april 1985 van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren en het beroepen vonnis de vaststellingen bevatten die in het middel worden ver----------------------------; meld:
Overwegende dat het Hof wegens
(1) Cass., 27 nov. 1950 (A.C., 1951, 145); 28
april en 9 jan. 1969 (A.C., 1969, 812 en 986); 5 die tegenstrijdige vermeldingen niet
dec. 1978 (A.C., 1978-79, 397); 19 okt. 1983, A.R. kan nagaan of de correctionele
nr. 2991 (A.C., HJ83-84, nr. 96).
rechtbank, bij de uitspraak van het
Raadpl. : Cass., 6 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr.
beroepen vonnis, met het openbaar
90).
Zie J. MATrHIJS, A.P.R., (1983), v" Openbaar ministerie zitting hield; dat het vonnis nietig is;
Ministerie, nr. 241.
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Overwegende dat het arrest dat,
met aanvulling van de telastlegging,
het beroepen vonnis bevestigt, de
nietigheid overneemt;
Dat het middel gegrond is;
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TEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 14.7 TWEEDE VEROORDELING WEGENS HETZELFDE FElT.

2° CASSATIE -

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET- STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
- ART. 441, SV. - VONNIS HOUDENDE VEROORDELING VAN EEN BEKLAAGDE DIE
REEDS VROEGER WEGENS HETZELFDE FElT
IS VEROORDEELD.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
andere verweerders :
Overwegende dat eiser afstand
zonder berusting doet van de voor1o Wanneer hetzelfde feit tweemaal
ziening;
wordt bestraft, schendt de tweede verOverwegende evenwel dat de hieroordeling art. 14.7 van bet Internationa uit te spreken vernietiging
naal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, opgemaakt op 19 devan de eindbeslissing op de door
cember 1966 te New York en goedgede Brouwerijen Alken-Kronenbourg
keurd bij de wet van 15 mei 1981 (1).
N.V. tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering, de vernieti- 2° Op het cassatieberoep van de procuging meebrengt van de niet definireur-generaal, ingesteld overeenkomtieve en door dezelfde onwettigheid
stig art. 441 Sv., vernietigt het Hof het
aangetaste besiissingen op de door
vonnis waarbij de beklaagde wordt
veroordeeld wegens een feit waarvoor
de andere verweerders tegen eiser
hij reeds vroeger was veroordeeld (2).
ingestelde civielrechtelijke vorderingen;
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE PERFETI'O)

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

ARREST ( vertaling}

(A.R. nr. 6898)

HET HOF; - Gelet op de verdering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie, luidend als
volgt:
6 september 1988 - 2' kamer - Voor« Aan de tweede kamer van het
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitHof van Cassatie,
ter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Hutzler en De Gryse.

Nr. 10

2'

KAMER -

7 september 1988

1° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH-

(1) In tal van arresten heeft het Hof rechterlijke beslissingen waarin de beklaagde werd
veroordeeld wegens een misdrijf waarvoor hij
reeds vroeger was veroordeeld, vernietigd. Tot
op heden was de vernietiging gegrond op de
rniskenning van het beginsel « non bis in
idem » dat als een algerneen rechtsbeginsel
werd beschouwd (zie o.m. Cass., 5 juni 1985,
A.R. nr. 4322, A.C., 1984-85, nr. 603). Het geannoteerde arrest is in zoverre bijzonder dat
voor de eerste maal in de rechtspraak van het
Hof de vernietiging van de tweede veroordeling gegrond wordt op miskenning van art.
14.7 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten.
(2) Zie Cass., 5 juni 1985, A.R. nr. 4322, aangehaald in de vorige noot.
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Nr. 11

De procureur-generaal bij het Hof zoverre het Vittorio Perfetto veroorvan Cassatie heeft de eer hierbij uit- deelt met name wegens overtreding
een te zetten dat de minister van van het koninklijk besluit nr. 22 van
Justitie hem, bij schrijven van 17 24 oktober 1934, voor welk misdrijf
mei 1988, Bestuur voor Burgerlijke beklaagde reeds was veroordeeld; te
en Criminele Zaken, nr. 7/SDP/ bevelen dat van dit arrest melding
CAN/591, opdracht heeft gegeven, zal worden gemaakt op de kant van
overeenkomstig artikel 441 van het het gedeeltelijk vernietigde vonnis
Wetboek van Strafvordering, bij het en de aldus beperkte zaak te verwijHof aangifte te doen van het op 24 zen naar een andere correctionele
oktober 1985 door de Correctionele rechtbank.
Rechtbank te Charleroi in de zaak,
Brussel, 14 juni 1988.
parketnotitienummer
75.96.379/84,
Voor de procureur-generaal,
gewezen vonnis, in zoverre het VitDe advocaat-generaal,
torio Perfetto, geboren op 18 mei
(get.) Liekendael »;
1939 te Vitulazio, tot een enkele
Gelet
op
artikel 441 van het Wetstraf van zes maanden gevangenis
hoek
van
Strafvordering,
met aannemet uitstel gedurende drie jaar en
duizend frank geldboete met uitstel ming van de gronden van de vordegedurende dezelfde periode voor de ring, vernietigt het aangegeven vonhelft van die geldboete veroordeelt nis in zoverre het ten aanzien van
wegens overtreding van de wet van Vittorio Perfetto uitspraak doet in
17 juli 1975 met betrekking tot de de zaak nr. 75.96.379/84; beveelt dat
boekhouding en de jaarrekeningen van dit arrest melding zal worden
van de ondernemingen (eerste te- gemaakt op de kant van het gedeellastlegging) en van het koninklijk telijk vernietigde vonnis; verwijst de
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen.
(tweede telastlegging).
Aileen dat tweede misdrijf verant7 september 1988 - 2• kamer ·- Voorwoordt naar recht de door de correc- zitter en verslaggever : de h. Stranard,
Gelijkluidende
tionele rechtbank opgelegde straf afdelingsvoorzitter
van zes maanden gevangenis en d-c.i- conclusie van mevr. Liekendael, advozend frank boete. De rechtbank had caat-generaal.
echter Vittorio Perfetto wegens hetzelfde misdrijf tot dezelfde straf veroordeeld bij het eveneens op 24 oktober 1985 gewezen vonnis dat ech- .
ter betrekking had op de zaak, nr. Nr. Jl.ll.
75.96.291/82 van de notities van het
parket te Charleroi.
2• KAMER - 1 september 1988
Aldus blijkt dat dezelfde feiten
tweemaal zijn gestraft, hetgeen in
strijd is met artikel 14.7 van het In- 1° RECHTEN VAN DE MENS- E.V.R.M.,
ternationaal Verdrag inzake burgerART. 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP.
rechten en politieke rechten, opgemaakt op 19 december 1966 te New 2° RECHTEN VAN DE MENS
York en goedgekeurd bij de wet van
I.V.B.P.R., ART. 9.3 - REDELIJKE TERMIJN 15 mei 1981;
BEG RIP.
3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het
aangegeven vonnis te vernietigen in

voon.

LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING E.V.R.M.,
ART. 5.3 - I.V.B.P.R., ART. 9.3 - RECHT OM
BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN BERECHT
TE WORDEN OF HANGENDE HET PROCES IN
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD - REDELIJKE TERMIJN - BEGR!P.
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1° en 2° Het begrip « redelijke termijn », worden gesteld zodra de duur van
in de zin van de artt. 5.3 E. V.R.M. en de hechtenis onredelijk wordt; dat
9.3 L V.B.P.R. mag niet in abstracto, de redelijkheid van de hechtenis
maar moet in het Jicht van de gege- niet in abstracto doch in het licht
vens van elke zaak afzonderlijk worvan de gegevens van elke zaak afden beoordeeld (1).
3° De

beslissing dat de in artt. 5.3
E. V.R.M. en 9.3 L V.B.P.R. bedoelde
« redelijke termijn » niet is overschreden, wordt niet naar recht verantwoord door het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelJing verwerpt en daarbij, als antwoord
op de conclusie waarin de beschuldigde aanvoerde dat ten deze een tijdsverloop van acht maanden tussen de
beschikking van verwijzing houdende
bevestiging van de tegen hem verleende beschikking tot gevangenneming en
de opening van de zitting van het hoi
van assisen waarvoor hij moest terechtstaan, bovengenoemde redelijke
termijn overschreed, zich beperkt tot
algemene overwegingen die toepasselijk zijn op aile zaken die naar een hot
van assisen worden verwezen (2).

(GUISSET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6947)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1988 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 5.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 9.3 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten :

Overwegende dat die artikelen
welke een ieder die zich wegens een
misdrijf in voorlopige hechtenis bevindt het recht waarborgen om binnen een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld, bepalen
dat de beschuldigde in vrijheid moet
(1) en (2) Zie Cass., 30 maart 1988, A.R.
nr. 6641 (A.C., 1987-88, nr. 478).

zonderlijk moet worden beoordeeld;
Overwegende dat, wat dat betreft,
het arrest, na te hebben vermeld dat
er voor het verleden geen redenen
meer zijn om nog terug te komen op
de duur van de onderzoeksverrichtingen, zich beperkt tot de opmerking dat voor de toekomst de duur
van de termijn die noodzakelijk zal
verlopen tussen de verwijzingsbeschikking en de berechting van de
zaak veranbNoord kan worden door
de omstandigheid dat de voorzitter
van het hof van assisen bevoegd is
tot het bevelen van aanvullende onderzoeksverrichtingen en dat derhalve « het verloop van een zekere termijn tussen de verwijzing van de
zaak naar het hof van assisen en de
terechtzitting van dat hof van belang is voor de ontdekking van de
waarheid »;
Overwegende dat die consideransen ku:nnen gelden voor aile zaken
die naar het hof van assisen worden
verwezen en dus niet meer zijn dan
een algemene en abstracte beoordeling van de strafrechtspleging; dat
zij geen verband houden met de
concrete gegevens van eisers zaak
en, meer bepaald, niet anbNoorden
op diens conclusie ten betoge dat
ten deze een duur van acht maanden, tusse:n de verwijzingsbeschikking waarbij de tegen hem verleende beschikking tot gevangenneming
bevestigd is en de opening van de
zitting van het hof van assisen dat
hem moet berechten, de door artikel
5.3 van het Verdrag voorgeschreven
redelijke termijn overschreed;

Om die :reuenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
tot staving van de voorziening ingediende memorie die niet kan leiden
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tot cassatie zonder verwijzing, ver-:
nietigt het bestreden arrest; beveelt 1
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.

Nr. 12

eerste en laatste aanleg gewezen
door de vrederechter van het kanton
Quevaucamps;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 85 van de
wet van 24 december 1976 betreffende de
budgettaire voorstellen 1976-1977, 2, § 1,
3 en 6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
7 september 1988 - 2• kamer - Voordoordat het bestreden vonnis zegt dat
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitde vordering van eiseres strekkende tot
ter - Verslaggever : de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie- betaling van de hoofdsom van 4.998
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: frank niet gegrond is, en ze afwijst op
grond dat eiseres haar rechtsvordering
mr. P. Jeanray (Luik).
ook baseert op artikel 85 van de wet van
24 december 1976 dat, volgens haar,
« een soort burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het leven roept ten laste van
vervoerders van giftige en vervuilende
produkten »; dat die bepaling deel uitN.r. 12
maakt van de wet betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 (Belgisch
Staatsblad van 28 december 1976) onder
1• KAMER - 8 september 1988
hoofdstuk VI « Retributies », dat in zijn
eerste afdeling bepaalt dat « een Fonds
wordt opgericht om een beleid inzake fyMILIEU - BESMETIING OF TOEVALLIGE tofarmaceutische produkten te voeren »;
VERVUILING - KOSTEN VEROORZAAKT AAN
(...) dat het eerste lid van artikel 85, ingeDE STAAT EN DE GEMEENTEN - VERHALEN
voegd in afdeling 2 « Stijving van het InVAN DIE KOSTEN TEN LASTE VAN DE EIGEterventiefonds van de civiele bescherNAARS VAN DE GEWRAAKTE PRODUKTENming », a.ls volgt luidt: « In geval van
GEWRAAKTE PRODUKTEN - BEGRIP.
besmetting of van behoorlijk vastgestelde toevallige vervui!ing, en onverminDe woorden " gewraakte pz·odukten » in derd
de bepalingen van de wet van 22 juart. 85, wet 24 dec. 1976 betreffende li 1974 op de giftige afval, zijn de Staat
de budgettaire voorstellen 1976-1977, en de gemeenten gehouden, ten laste
krachtens hetwelk de Staat en de ge- van de eigenaars van de gewraakte promeenten, in geval van besmetting of dukten de kosten te verhalen die uit
van behoorlijk vastgestelde toevallige dien hbofde aan de diensten van de civervuiling, en onverminderd de bepa- viele bescherming en aan de gemeentelingen van de wet van 22 juli 1974 op lijke brandweerdiensten worden veroorde giftige afval, gehouden zijn, ten Jas- zaakt tijdens de interventies door die
te van de eigenaars van die produkten, diensten of op hun verzoek verricht
de kosten te verhalen die uit dien krachtens hun wettelijke en reglementaihoofde aan de diensten van de civiele re verplichtingen »; dat artikel 1 van de
bescherming en aan de gemeentelijke wet van 22 juli 1974 op de giftige afval
brandweerdiensten worden veroor- deze afval omschrijft als « niet gebruikte
zaakt bedoelen aile mogelijke pl'Oduk- en onbruikbare produkten, bijprodukten,
ten die een besmetting of een vervui- overschotten en afval die voortkomen
ling hebben veroorzaakt.
van een nijverheids-, handels-, ambachtelijke, landbouw- of wet~n~c.happelijke
activiteit en die een verg1ftrgmgsgevaar
(GEMEENTE BERNISSART T. WINTERTHUR N.V.)
kunnen inhouden voor de levende wezens of de natuur »; dat zulks niet bet
ARREST ( vertaJing)
geval is; dat de rechtsvorde~ing op die
grondslag evenmin gegrond Is,
(A.R. nr. 7822)
terwijl, eerste onderdeel, de toepassing
van artike! 85 van de wet van 24 decemHET HOF; - Gelet op het bestre- ber 1976 betreffende de budgettaire voorden vonnis, op 5 november 1985 in stellen 1976-1977 geenszins beperkt is tot
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de gevallen van besmetting .of van b~ . 1974 is omschreven, artikel 85 van
hoorlijk vastgestelde toevalhge ve~l 1 voornoemde wet schendt door het
ling door « giftige afval », als bedoeld m toepassingsgebied van die wetsbepaartikel 1 van de wet van 22 juli 1974 op ling te beperken;
·
de giftige afval; ingevolge dat artikel 85
van de wet van 24 december 1976, de
Dat dit onderdeel gegrond is;
Staat en de gemeenten werkelijk gehouden zijn ten laste van de eigenaars van
de « gewraakte produkten » de kosten te
verhalen die aan de diensten van de civiele bescherming en aan de gemeentelijke brandweerdiensten worden veroorzaakt, tijdens hun interventies, in elk
Om die redenen, zonder de andere
geval van besmetting of va~ enige b~ onderdelen te hoeven onderzoeken,
hoorlijk vastgestelde toevalhge vervmling; het bestreden vonnis,. door de toe- dit tot geen ruimere vernietiging
passing van genoemd artikel 85 ~f . te kunnen leiden, vernietigt het bestrewijzen omdat het te dezen geen « g1ftige den vonnis, in zoverre het de op
afval » betrof in de zin van artikel 1 van grond van artikel 85 van de wet van
de wet van 22 juli 1974, niet naar recht 24 december 1976 ingestelde vordeis verantwoord (schending van artikel 85 ring afwijst en uitspraak doet over
van de wet van 24 december 1976 betref- de kosten; beveelt dat van dit arrest
fende de budgettaire voorstellen 1976- ' melding zal worden gemaakt op de
1977);

kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en
' laat de beslissing daaromtrent aan
Wat het eerste onderdeel betreft : de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de vredeOverwegende dat, krachtens arti- rechter van het kanton Ath, zitting
kel 85 van de wet van 24 december ! houdend in laatste aanleg.
1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1976-1977, de Staat en de
8 september 1988 - 1" kamer - Voorgemeenten, in geval van besmetting zitter
: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter of van behoorlijk vastgestelde toe- Verslaggever: de h. Sace - Gelijkluidenvallige vervuiling, onverminderd de de conclusie van de h. Janssens de Bistbepalingen van de wet van 22 juli hoven, advocaat-generaal - Advocaat:
1974 op de giftige afval, gehouden mr. Houtekier.
zijn, ten laste van de eigenaars van
de gewraakte produkten, de kosten
te verhalen die uit dien hoofde aan
de diensten van de civiele bescherming en aan de gemeentelijke
brandweerdiensten worden veroor- 'Nr. 13
zaakt;
Dat onder « gewraakte produk1e Y>.AMER - 8 september 1988
ten » alle produkten moeten worden
verstaan die besmetting of vervuiling hebben veroorzaakt;
AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
Overwegende dat het bestreden
OVEREENKOMST - OORZAAK - OORvonnis, door te oordelen dat de beZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHAsmelling of de vervuiling, om op
DE- INGRIJPEN VAN EEN VERPLICHTING UIT
grond van artikel 85 van de wet van
EEN WET OF EEN REGLEMENT - GEVOLG.
24 december 1976 aanleiding te kunnen geven om de interventiekosten In de regel wordt het oorzakelijk verte verhalen, veroorzaakt moeten zijn
band verbroken wanneer tussen fout
door een produkt dat beantwoordt
en schade een eigen juridische ooraan het begrip giftige afval zoals dat
zaak ingr1jpt, zoals een verplichting uit
cen wet of reglement die op zichzelf
in artikel 1 van de wet van 22 juli
1
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voldoende is om de uitvoering te verantwoorden (1).
(GROEP JOSI N.V. T. GOUVERNEUR)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7860)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep oordeelt
dat er een oorzakelijk verband bestond
tussen het ongeval waarvoor enkel de
aangestelde van de N.V. Betonac, de verzekerde van eiseres, aansprakelijk is
verklaard, en de schade die wijlen Francine Gouverneur heeft geleden doordat
zij de kosten heeft betaald voor de ziekenhuisopnamen na haar val op 23 april
1974, en het hof eiseres bijgevolg veroordeelt om die kosten plus de interest aan
verweerster terug te betalen, op grand :
« dat de schade waarvan vergoeding
wordt gevorderd, te wijten is aan twee
oorzaken samen, de val en de verzorging
ervan, enerzijds, de kosten die verweersters zuster voor die verzorging zelf
heeft gedragen, anderzijds; dat Francine
Gouverneur, het slachtoffer, zelf die kosten niet zou hebben gedragen, indien zij
door een ziekenfonds was aanvaard; dat
de niet-aanvaarding door dat ziekenfonds noodzakelijk hieraan te wijten was
dat de wachttijd v66r de aanvaarding
niet volledig was volbracht; dat de wachttijd niet werd volbracht ten gevolge van
het ongeval; dat met andere woorden, als
er geen ongeval was gebeurd, Francine
Gouverneur, het slachtoffer, de wachttijd
zou hebben volbracht v66r haar aanvaarding door een ziekenfonds, dat haar het
recht zou hebben verleend aanspraak te
maken op de volledige regeling (aile risico's) en dat de latere ziekenhuiskosten
zou hebben gedragen of geen terugbetaling zou hebben gevorderd van de kosten
die het als ziekenfonds had betaald; dat
uit het vorenstaande volgt dat het ongeval een van de oorzaken is waarzonder
(1) Cass., volt. zitting, 13 april 1988, A.R.I
nr. 5839 (A.C, 1987-88, nr. 492), en de cone!.
van het O.M. m Bull. en Pas., 1988, I, nr. 492; 9
juni 1988, A.R. nr 7746 (A.C, 1987-88, nr. 617).

Nr. 13

de schade zich niet zou hebben voorgedaan », en dat « het slachtoffer volledig
gedekt zou zijn geweest door de uitoefening van een bezoldigd beroep, indien
het ongeval niet was gebeurd; dat dit ongeval dus wei degelijk de oorzaak ervan
is dat er geen dekking was >>,

terwijl de oorzaak van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd, in werkelijkheid te vinden is in de wettelijke
bepalingen volgens welke het recht op
de prestaties van het ziekenfonds afhankelijk is van de volbrenging van een
wachttijd (artikel 66, § 1, 1°, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
aangevuld bij artikel 204 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van voormelde wet van 9 augustus 1963); met andere woorden, er zich
tussen de door de aangestelde van de
N.V. Betonac begane fout en de door verweersters zuster geleden schade een eigen rechtsoorzaak heeft voorgedaan
(voormelde
wettelijke
verplichting),
waarvoor de uitgaven noodzakelijk waren waardoor die schade is ontstaan, en
derhalve het oorzakelijk verband verbroken is; daaruit volgt dat het hof van beroep, door eiseres niettemin te veroordelen om verweerster voor die schade te
vergoeden, de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat het bestreden
arrest vaststelt dat de schade waarvan verweerster vergoeding vordert,
te wijten is aan twee oorzaken samen, namelijk, enerzijds, de val van
verweersters zuster op 23 april 1974,
waardoor zij in het ziekenhuis
moest worden opgenomen en twee
operaties ondergaan, en, anderzijds,
de kosten welke wegens die verzorging ten laste vielen van die persoon; dat de getroffene, van wie verweerster de enige erfgename is, die
kosten zelf niet zou hebben gedragen indien zij door een ziekenfonds
was aanvaard; dat de niet-aanvaarding door dat ziekenfonds noodzakelijk hieraan te wijten was dat de
verplichte wachttijd v66r de aanvaarding niet was volbracht en dat
de wachttijd niet was volbracht ,-,-2gens het ongeval waaraan de aangestelde van de vennootschap Betonac,
die bij eiseres ve:rze1L2l"d was, schuld

Nr. 14
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had; dat het dientengevolgen het uit
dien hoofde gevorderde bedrag aan
verweerster toekent;
Overwegende dat verweersters
zusters, inderdaad, ingevolge de artikelen 66, § 1, 1°, van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en 204, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 4 november
1963 tot uitvoering van die wet, onder de voorwaarden van die bepalingen een wachttijd diende te volbrengen om het recht op de in titel III
van voornoemde wet bedoelde prestaties te doen ingaan;
Overwegende dat, in de regel, het
oorzakelijk verband wordt verbroken, als tussen fout en schade een
eigen rechtsoorzaak ingrijpt, zoals
een wettelijke of reglementaire verplichting die op zichzelf voldoende is
om de uitvoering te verantwoorden;
Dat, ten deze, de schade waarvan
vergoeding is gevorderd niet VOOrtvloeit uit de uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting,
maar wel uit het verlies van een bij
de wet toegekend voordeel;
Overwegende dat het hof van beroep, door erop te wijzen dat verweersters zuster, zonder het aan de
schuld van de aangestelde van de
vennootschap Betonac te wijten ongeval, de wachttijd v66r haar aanvaarding door een ziekenfonds zou
hebben volbracht, en door te oordelen dat dit ongeval een van de oorzaken is waarzonder de schade als
gevolg van de door verweersters
zuster betaalde ziekenhuis- en verzorgingskosten niet zou zijn ontstaan, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

8 september 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - STUKKEN
IN EEN ANDERE DAN DE PROCEDURETAAL RECHT VAN DE PARTIJEN ZICH EROP TE BEROEPEN - VOORWAARDE.

I 2° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR-

.

·

'·
1

,

GERLIJKE ZAKEN - MISKENNING - STUKKEN REGELMATIG AAN DE RECHTER OVERGELEGD - STUKKEN IN EEN ANDERE DAN DE
PROCEDURETAAL - STUKKEN NIET IN AANMERKING GENOMEN.

1° De partijen mogen zich, in de loop

van het geding, beroepen op elk stuk
waarvan het gebruik niet is verboden
en zij mogen dit stuk bespreken en, zo
het in een andere dan de proceduretaal is gesteld, het al dan niet vertalen,
onverminderd het recht van de tegenpartij de vertaling ervan te bekritiseren of om een officiiUe vertaling te verzoeken, en onverminderd oak het
recht, voor de rechter, zo hiertoe aanleiding bestaat, de vertaling te gelasten (1).

2• Het recht van verdediging wordt mis-

kend wanneer de rechter stukken, die
hem regelmatig zijn overgelegd, weigert in aanmerking te nemen, op
grand aileen dat die stukken in een
andere taal zijn gesteld dan die van de
procedure (2).
(1) Cass., 17 dec. 1976 (A.C., 1977, 437).
(2) Cass., 10 mei 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 565).

A.R.

nr.

1950
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Nr. 15

Overwegende dat de partijen zich
' in de loop van het debat mogen beroepen op welk stuk ook waarvan
ARREST ( vertaling)
i het gebruik rechtmatig is, zich daar(A.R. nr. 8323)
over uitlaten, het al dan niet vertalen als het in een andere taal dan
HET HOF; - Gelet op het bestre- die van de rechtspleging is opgeden vonnis, op 9 december 1985 in maakt, onder voorbehoud van het
hoger beroep gewezen door de recht van de tegenpartij om de geRechtbank van Eerste .Aanleg te maakte vertaling te betwisten, evenLuik;
tueel een officii:He vertaling aan te
vragen en onverminderd het recht
Over het middel: miskenning van het van de rechter om ambtshalve de
algemeen beginsel van het recht van ver- vertaling ervan te bevelen, mocht
dediging,
dat nodig zijn;
doordat de rechtbank van eerste aan- !
Overwegende dat de appelrechleg, alvorens met bevestiging van de bestreden beslissing de rechtsvordering ters, nu ze twee door eiser regelmavan eiser af te wijzen, bepaalde door ei- tig overgelegde stukken uit de deser tot staving van zijn vordering overge- batten hebben geweerd om de enkelegde stukken ter zijde laat op grond dat le reden die zij aangeven, eisers
« het stuk van 1 september 1983 en een
recht van verdediging en derhalve
van de twee stukken van 12 januari 1984 ook het in het middel aangevoerde
uit de debatten moeten worden geweerd, algemeen rechtsbeginsel miskennen;
aangezien ze niet in het Frans zijn ge- ,
Dat het middel gegrond is;
steld »,
I
(M ... T. B. .. )

terwijl geen enkele wettelijke bepaling
de rechter ontslaat van de verplichting
acht te slaan op stukken die in een andere taal dan die van de rechtspleging zijn
opgemaakt, mits die stukken hem regelmatig zijn overgelegd door de partijen of
een van hen; de rechtbank bijgevolg, nu
ze stukken die eiser haar tot staving van
zijn vordering regelmatig had overgelegd, uit het debat houdt om de enkele
reden die zij aangeeft, eisers recht van
verdediging en aldus het desbetreffende
algemeen beginsel miskent :

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
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aan' leg te Hoei, zitting houdend in hoOverwegende dat het bestreden ger beroep.
vonnis, waarbij de vordering van ei- .
ser tot afschaffing van het onder- ; 8 september 1988 - 1• kamer - Voor: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter houdsgeld na echtscheiding niet ge- I zitter
Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluigrond wordt verklaard, gewezen is ' dende conclusie van de h. Janssens de
in een in het Frans gevoerd rechts-1 Bisthoven, advocaat-generaal - Advogeding;
caat: mr. Van Ommeslaghe.
Overwegende dat eiser zijn vorde- I
ring grondde zowel op de tijdens het I
getuigenverhoor verzamelde verkla- ·
ringen als op stukken waarvan er Nr. 15
twee in een andere taal dan die van
de rechtspleging waren gesteld;
,
1•

9 september 1988

Overwegende dat de appelrechters ~
die geschriften uit de debatten heb-~
ben geweerd op grond dat « ze niet 1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
in het Frans zijn gesteld »;
.
NUTTE - RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRIN-

1
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Nr. 15
GENDE OMSTANDIGHEDEN TOEPASSEL!JKHE!D.

de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte, van de artikelen 2 en
1385bis van het Gerechtelijk Wetboek,
dit laatste ingevoegd door artikel 2 van
de wet van 31 januari 1980, en van artikel 97 van de Grondwet,

DWANGSOM -

2° DWANGSOM -

TOEPASSELIJKHEID ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUITE RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN.

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN - STORTING VAN
DE VOORLOPIGE VERGOEDING IN DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS - OPLEGGING VAN
EEN DWANGSOM.

4° DWANGSOM -

VERBOD VAN OPLEGGING BIJ HOOFDVEROORDELING TOT BETALING VAN EEN GELDSOM- DRAAGWIJDTE.

1o en 2o Geen enkele wettelijke bepaling

staat eraan in de weg dat bij een
hoofdveroordeling ter zake van onteigening ten algemenen nutte een veroordeling tot betaling van een dwangsom wordt uitgesproken. (Art. 5 wet
van 26 juli 1962.)
3° en 4° De starting van de voorlopige

vergoeding die een onteigenaar valgens art. 15, vervat in art. 5 Onteigeningswet 26 juli 1962, niet aan de onteigende, maar in de Deposito- en
Consignatielcas moet verrichten, kan
niet worden aangemerkt als een betaling van een geldsom in de zin van art.
1385bis, eerste lid, tweede zin, Ger.W.
(1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. GOEMINNE-HOUT-BOIS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5687)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van artikel 15, derde lid, van de wet hetreffende
de procedure van onteigening bij hoogdringendheid, opgenomen in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962 betreffende
-------~----------;
(1) Cfr. Benelux-Gerechtshof, zaak A8111, arrest van 9 juli 1981, Geens Y.M.C. t. Scholten
H., Jurispnldentie Benelux-Gerechtshof, 19801981, biz. 102.
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doordat het arrest de door de eerste
rechter uitgesproken veroordeling bevestigt op grond van de volgende overwegingen : « Krachtens de artikelen 1385bis
tot en met 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek mag, wanneer de uitspraak
van de rechter hiertoe strekt dat een
partij wordt veroordeeld tot iets anders
dan de betaling van een geldsom of tot
de nakoming van een arbeidsovereenkomst, aan die uitspraak een veroordeling tot het betalen van een geldsom
worden toegevoegd voor het geval aan de
hoofdveroordeling niet wordt voldaan.
De door de eerste rechter bevolen schorsing is als een herroeping van de door
appellant bekomen inbezitstelling zodat
verder gebruik tijdens de schorsingsperiode, ook al bestaat dit gebruik aileen in
het instandhouden van de voordien geschapen toestand, een onrechtmatig gebruik wordt. Het door de eerste rechter
terecht gegeven bevel houdt derhalve
een veroordeling in van appellant om
geen onrechtmatig gehruik te maken van
het onroerend goed, zodat krachtens
voormeld heginsel deze veroordeling kan
gepaard gaan met de veroordeling tot betaling van een dwangsom, zoals voorzien
hij de artikelen 1385bis tot en met
1385nonies van het Gerechtelijk Wethoek. De in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle
rechtsplegingen, hehoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetshepalingen of door
rechtsheginselen, waarvan de toepassing
onverenighaar is met de toepassing van
de hepalingen van het Gerechtelijk Wethoek. De wet hetreffende de rechtspleging hij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemene nutte
hevat weliswaar een geheel van hijzondere procedureregels die zijn ingesteld
om ieder uitstel hij de onteigening te
vermijden, maar voorziet geen hijzondere procedureregels voor de vordering van
de onteigende in schorsing van het gehruik van het onteigende goed. Deze wet
hevat ook geen rechtsheginselen waarvan de toepassing onverenighaar is met
de toepassing van de hepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de dwangsom. Meer bepaald vormt het feit dat de
wet van openhare orde is geen heletsel
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voor het uitspreken van een dwangsom
in toepassing van de artikelen 1385bis
tot en met 185nonies van het Gerechtelijk Wetboek »;
teiwijl, ...
derde onderdeel, indien de veroordeling uitgesproken wordt wegens het nietverrichten van de wettelijk voorziene
consignatie, de bij artikel 1385bis van
het Gerechtelijk Wetboek beoogde
dwangsom niet kan verbonden worden
aan een hoofdveroordeling strekkend tot
betaling van een geldsom, en bijgevolg
ook niet kan uitgesproken worden wegens het niet-verrichten van de betaling
van een geldsom (schending van deze bepaling);
vierde onderdeel, de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek, en dus ook de
artikelen 1385bis en volgende betreffende de dwangsom, weliswaar in de regel
op aile procedures toepasselijk zijn, doch
met uitsluiting van de procedures die geregeld worden door rechtsbeginselen ,
waarvan de toepassing met die van dit
wetboek niet verenigbaar is; zulks voor
de procedure van onteigening wegens
hoogdringende omstandigheden het geval is; de toepassing van de regeling inzake dwangsom bijgevolg het voorschrift
van artikel 2 van het Gerechtelijk Wethoek miskent en een onjuiste toepassing
maakt van artikel 1385bis van dat wet-·
boek (schending van die bepalingen) :

Nr. 16

dwangsom, welke zin luidt: « Een
dwangsom kan echter niet worden
opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom »;
Dat het onderdeel een vraag van
uitlegging van die bepaling doet rijzen;
Overwegende echter dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 9
juli 1981 in de zaak Geers tegen
Scholten reeds heeft beslist dat onder « betaling van een geldsom » in
die bepaling niet is te verstaan de
betaling van een geldsom aan een
ander dan degene die veroordeling
van zijn wederpartij tot die betaling
vordert;
Dat de starting die een onteigenaar volgens artikel 15, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962,
niet aan de onteigende, maar in de
Deposito- en Consignatiekas moet
verrichten, niet kan worden aangemerkt als een « betaling van een
geldsom » in de zin van artikel
1385bis, eerste lid, tweede zin, van
het Gerechtelijk Wetboek en derhalve niet onder toepassing van die bepaling valt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat geen enkele
wettelijke bepaling eraan in de weg
staat dat bij een hoofdveroordeling
Om die redenen, verwerpt de
ter zake van onteigening een ver- voorziening; veroordeelt eiser in de
oordeling tot betaling van een kosten.
dwangsom wordt uitgesproken voor
9 september 1988 - 1" kamer - Voorhet geval dat aan de hoofdveroordezitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
ling niet wordt voldaan;
- Verslaggever: de h. Caenepeel - GeDat het onderdeel faalt naar Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
recht;
advocaat-general
Advocaat: mr.
Claeys Bouuaert.
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel •
ervan uitgaat dat de consignatie '
waartoe eiser gehouden is, valt onder het begrip « betaling van een Nr. 16
geldsom » als bedoeld in de tweede
zin van het eerste lid van artikel
1" KAMER - 9 september 1988
1385bis van het Gerechtelijk Wethoek en in het daarmee overeenstemmend lid 1 van artikel 1 van de 1° BENELUX
VERDRAG BENELUX-GEeenvormige wet betreffende de
RECHTSHOF
W.A.M.-VERZEKERING

Nr. 16
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W.A.M.-WET, ART. 3, EERSTE LID - VOOR BELGTE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL.

2° VERZEKERING-

W.A.M.-VERZEKERING
- W.A.M.-WET, ART. 3, EERSTE LID - VOOR
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL.

3° BENELUX -

VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF, ART. 3 - PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS
ART. 1 VAN DAT VERDRAG - VRAAG OPGEWORPEN IN EEN BIJ RET HOF VAN CASSATIE
AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTING VAN
HET HOF VAN CASSATIE.

1" en 2" Dat de burgerlijke aansprakelijk-

heid van hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft, van dekking is uitgesloten, zoals bepaald in
art. 3, eerste lid, W.A.M.-wet, is sinds 1
juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg
en Nederland gemeenschappelijke
rechtsregel, die als dusdanig is aa11gewezen krachtens art. 1 van het Verdrag Benelux-Gerechtshof (1}.
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Over het middel: schending van de artikelen 1108, 1121, 1126, 1129, 1134, 1165
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, tweede
en derde lid, 2, § 2, 3, eerste lid, 6, 11, 15,
§ 1, en 16 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
als gewijzigd door de wet van 4 juli 1972
houdende wijziging van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1 van het koninklijk besluit van 5
januari 1957 tot bepaling van de toekenningsvoorvJaarden en van de omvang der
rechten van de benadeelden tegenover
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, bedoeld bij de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
en, voor zoveel nodig, 1, § 1, en 7, § 1,
van de Benelux-Overeenkomst van 24
mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui.gen, goedgekeurd bij de wet van
19 februari 1968, alsmede van de artikelen 1, 2, 3, 6 en 11 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij deze
overeenkomst,

doordat het arrest, vaststaande dat er
zich op 3 december 1978 te Antwerpen
een verkeersongeval voordeed tussen
3" Wanneer een vraag om uitlegging van een voertuig bestuurd door de heer Potz,
een voor BelgUJ, Luxemburg en Neder- eerste verweerder, en een voertuig Ausland gemeenschappelijke rechtsregel, tin Princess, met Britse nummerplaat en
die als dusdanig is aangewezen lrrach- gewone standplaats in Groot-Brittannie,
tens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechts- hetwelk ter plaatse werd gelaten door
hof, voor het Hoi van Cassatie is gere- zijn bestuurder en zijn passagiers, die de
zen, moet het Hoi in de regel die vlucht namen en nooit meer konden worvraag aan het Benelux-Gerechtshof den teruggevonden, alsook dat dit voervoorleggen. (Art. 6 Verdrag Benelux- tuig op 25 september 1978 te Prescot
Gerechtshof goedgekeurd bij de wet (Groot-Brittannie) was gestolen door een
zekere Neville, welke voor de diefstal in
van 18 juli 1969.)
Groot-Brittannie werd vervolgd en eraan
werd schuldig bevonden, zonder de bewering van de door eiseres in hoger be{BELGISCHE BUREAU VAN DE AUTOVERZEKEroep regelmatig neergelegde conclusies,
RAARS V.Z.W. T. POTZ, GEMEENSCHAPPELIJK
volgens welke « haar verzekerde juist inMOTORWAARBORGFONDS)
gevolge deze diefstal nooit meer de beschikking
over het voertuig heeft geARREST
had », tegen te spreken, de vordering
van eerste verweerder, « die de verant(A.R. nr. 5689)
woordelijkheid voor dit ongeval ten laste
legt van de wagen die van links kwam
HET HOF; - Gelet op het bestre- en dus de voorrang van rechts diende te
den arrest, op 3 maart 1986 door het laten » en welke werd uitgeoefend zowel
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- in eigen naam als in naam van zijn minzen;
derjarige dochter en strekte tot herstel
----~-----------~=1 van lichamelijke en materiele schade ingevolge dit ongeval, bij bevestiging van
(1} Zie Cass., 25 jan. 1984, A.R. nr. 2077, de beslissing van de eerste rechter tegen
(A.C., 1983-84, nr. 275).
eiseres gegrond en tegen tweede ver-
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weerder niet gegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot betaling van de gevorderde vergoedingen, op grand : « dat de
uitsluiting, in (... ) artikel (3, eerste lid,
van de wet van 1 juli 1956) vervat, van
de verzekering - burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor diegene die zich
meester heeft gemaakt van het voertuig
door diefstal of geweld, een uitzondering
vormt op de algemene regel waarvan het
bewijs moet geleverd worden door degene die ze inroept (...); dat deze uitzondering bovendien niet kan uitgebreid worden tot gevallen die in de wet niet
voorzien worden; dat de uitsluiting van
dekking, zoals voorzien in artikel 3, eerste lid, niet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het " voertuig" bedoelt, doch van " degene " die zich door
diefstal of door heling de macht over het
voertuig heeft verschaft; dat ten deze
geen bewijs voorligt dat degene die het
voertuig op 3 december 1978 te Antwerpen bestuurde en er een ongeval mee (... )
veroorzaakte, hetzij de dief, hetzij de heler ervan was »;

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2, § 2,
van de wet van 1 juli 1956 eiseres verplicht tussen te komen ten aanzien van
de slachtoffers, binnen de grenzen en
voorwaarden vastgesteld door de eigen
nationale wetgeving; noch de Belgische
wet, noch de Benelux-Overeenkomst van
24 mei 1966 en de bepalingen behorende
bij deze overeenkomst, waarvan de inhoud opgenomen is in de Belgische wetgeving, aan de slachtoffers van verkeersongevallen een onvoor-waardelijk recht
toekent op betaling van schadevergoeding door het toegelaten verzekeringsorgaan, waarmee de eigenaar van het
voertuig waarvan het gebruik het ongeval veroorzaakte, heeft gecontracteerd;
het aangenomen systeem op elk der drie
grondgebieden van de Benelux berust op
het behoud en de veralgemening van de
verzekeringspolissen betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die door
voornoemd gebruik ontstaat, hetzij in de
persoon van de eigenaar, hetzij in de
persoon van de houder, hetzij in de persoon van elke bestuurder voor rekening
van wie de verzekeringnemer heeft gecontracteerd, onder voorbehoud van de
toegelaten gevallen van uitsluiting; het
niet aileen voor deze gevallen van uitsluiting is, maar wel voor de verzekeringsdekking zelf, dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet die is van
het voertuig omschreven in de polis,
maar wel die van een dader, natuurlijke
of rechtspersoon, gehouden wegens zijn
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persoonlijke fout, bewezen of vermoed,
wegens een fout van diegenen voor wie
hij moet instaan, of wegens zijn bewaring van de zaak; het eigen recht van het
slachtoffer tegen de verzekeraar onafhankelijk is van het bestaan van een
verzekeringscontract en van het voorwerp hiervan en het slachtoffer slechts
een eigen recht tegen de verzekeraar
heeft wegens de schuldvordering die hij
zelf bezit tegen de verzekerde, wiens
burgerrechtelijke aansprakelijkheid die
jegens hem in het gedrang werd gebracht, gedekt is door gezegd verzekeringscontract; wanneer de onderschrijver
(in principe de eigenaar van het voertuig) op het ogenblik van het ongeval tegen zijn wil van het voertuig was ontzet
door diefstal, hetgeen noodzakelijkerwijze iedere burgerrechtelijke aansprakelijkheid in zijn persoon uitsluit, en wanneer de bestuurder en de passagiers van
het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, zijn gevlucht en onbekend en niet
determineerbaar zijn gebleven, hetgeen
belet dat het beding ten behoeve van
derden, ingesloten in het verzekeringscontract, zijn uitwerking zou krijgen in
het voordeel van elke houder en elke bestuurder, het slachtoffer geen vordering
tegen een « verzekerde » bezit en bij gebrek aan voorwerp, geen eigen recht tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeraar, voor de schade voortvloeiende uit het gebruik van het omschreven voertuig; door de vordering van
eerste verweerder, uitgeoefend zowel in
eigen naam als qualitate qua en strekkende tot vergoeding van schade veroorzaakt door het in de beschreven omstandigheden gestolen voertuig Austin Princess, gegrond te verklaren, bij gebreke
van het door de verzekeraar geleverde
bewijs « dat degene die het voertuig op 3
december 1978 te Antwerpen bestuurde
en er een ongeval mee veroorzaakte, hetzij de dief, hetzij de heler ervan was »,
het arrest de artikelen 1, tvveede en derde
lid, 2, § 2, 3, eerste lid, 6 en 11 van de
wet van 1 juli 1956, als gewijzigd door de
wet van 4 juli 1972 en, voor zoveel nodig,
de overeenstemmende artikelen onder
dezelfde nummering in de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966,
goedgekeurd bij de wet van 19 februari
1968, en artikel 1, § 1, van deze overeenkomst schendt, alsmede de artikelen
1108, 1121, 1126, 1129, 1134, 1165, 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek miskent; bet
gebrek aan verhaal tegen eiseres nochtans gecompenseerd wordt in het wette-
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te weten « ... wanneer het betrokken rijtuig niet verzekerd is overeenkomstig de
bepalingen van die wet », of « wanneer
iemand (" on " in de Franse tekst) zich
door diefstal of geweldpleging van het
rijtuig heeft meester gemaakt », of
« wanneer is komen vast te staan dat het
ongeval veroorzaakt is door een niet ge'identificeerd motorrijtuig >>; deze bepalingen de inhoud van artikel 7 van de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 hebben opgenomen, hetwelk de gemeenschappelijke memorie van toelichting op
het Aanvullend Protocol bij deze overeenkomst definieert als leggende ten laste van het waarborgfonds van elke Staat,
« de schadeloosstelling - tot op zekere
tweede onderdeel, de uitsluiting van hoogte - van slachtoffers van ongevaldekking van de burgerrechtelijke aan- len die geen verhaal hebben op een versprakelijkheid van hen die zich door zekeraar, hetzij omdat er geen verzekediefstal of geweldpleging de macht over ring was afgesloten, of omdat de verzehet voertuig hebben verschaft, niet keraar insolvent is, hetzij omdat degene
steunt op de beschouwing dat de slacht- die het ongeval heeft veroorzaakt onbeoffers van schade veroorzaakt onder an- kend is gebleven >>; het derhalve voldoendere door gestolen motorrijtuigen niet de is dat, op het ogenblik van het schagerechtigd zijn op enige bescherming, deverwekkend feit, het voertuig dat de
maar wel haar rechtvaardiging vindt in schade heeft veroorzaakt, gestolen was
een verdeling van de tussenkomsten ter en dat bijgevolg de onwettig buiten bezit
vergoeding van de slachtoffers van ver- gestelde eigenaar hierover elk rechtkeersongevallen in Belgie en in de twee streeks of onrechtstreeks meesterschap
andere Benelux-Staten tussen enerzijds heeft verloren en dat de bestuurder of de
de verzekering, onderschreven door de houder onbekend en niet determineereigenaar van het motorrijtuig, en ander- baar bleven, opdat de schadeloosstelling
zijds de waarborgfondsen, opgericht op ten laste van het waarborgfonds valt;
elk grondgebied overeenkomstig artikel niet vereist is, opdat de verzekeraar niet
7 van de Benelux-Overeenkomst van 24 dient tussen te komen, dat hij het onmomei 1966, en welke verdeling door de wet gelijk bewijs levert dat de bestuurder,
en de Overeenkomst georganiseerd per hypothese niet determineerbaar, die
wordt door middel van bepalingen die de het ongeval veroorzaakt heeft, hetzij de
openbare orde raken, althans imperatief dief, hetzij de heler was; het arrest, nu
recht zijn; de strikte interpretatie van op het ogenblik van het ongeval op 3 dehet recht om overeenkomstig artikel 3, cember 1978 het ter plaatse gelaten voereerste lid, van de wet van 1 juli 1956 van tuig met Britse nummerplaat gestolen
verzekeringsdekking uit te sluiten dege- was en alle partijen in de zaak in hoger
nen die zich door diefstal of geweldple- beroep erkenden dat zowel de bestuurging van het motorrijtuig meester heb- der van dit voertuig als de passagiers onben gemaakt, niet tot gevolg heeft, zoals middellijk na het ongeval gevlucht zijn
het arrest nochtans beslist, dat bij gebre- en niet meer konden worden teruggevonke van bewijs « dat ten deze ... degene den, door de vordering van de eerste verdie het voertuig op 3 december 1978 te weerder tegen eiseres gegrond te verklaAntwerpen bestuurde en er het ongeval ren de artikelen 3, eerste lid, 6 en 11 van
mee veroorzaakte, hetzij de dief, hetzij de wet van 1 juli 1956, als gewijzigd door
de heler ervan was », de verzekeraar (of de wet van 4 juli 1972 en, voor zoveel noeiseres in haar hoedanigheid) het slacht- dig, de overeenstemmende artikelen 3, 6
offer dient te vergoeden en niet het Ge- en 11 van de Gemeenschappelijke Bepameenschappelijk
Motorwaarborgfonds, lingen behorende bij de Benelux-Overtweede verweerder; op het tijdstip van eenkomst van 24 mei 1966, goedgekeurd
het ongeval de benadeelde personen een bij de wet van 19 februari 1968, schendt,
recht tegen het Gemeenschappelijk Mo- en, door de vordering tegen tweede vertorwaarborgfonds konden laten gelden in weerder ongegrond te verklaren, bovende gevallen voorzien bij artikel 16 van de dien de artikelen 15, § 1, en 16 van de
wet van 1 juli 1956 en bij artikel 1 van wet van 1 juli 1956, 1 van het koninklijk
het koninklijk besluit van 5 januari 1957, besluit van 5 januari 1957 en 7, § 1, van
lijke systeem dat de inhoud van artikel 7
van de Benelux-Overeenkomst van 24
mei 1966 heeft opgenomen, door het toekennen aan de benadeelde partij van
een recht op schadevergoeding binnen
de wettelijke perken ten laste van tweede verweerder; door de vordering van
eerste verweerder tegen tweede verweerder niet gegrond te verklaren, het arrest
bovendien de artikelen 15, § 1, en 16 van
de wet van 1 juli 1956, als gewijzigd bij
de wet van 4 juli 1972, 1 van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 en, voor
zoveel nodig, 7 van de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966, goedgekeurd bij
de wet van 19 februari 1968, schendt;
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de Benelux-Overeenkomst van 24 mei
1966, goedgekeurd bij de wet van 19 februari 1968, schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt: « dat (eiseres) voorhoudt dat
zij ten onrechte veroordeeld werd
door het bestreden vonnis vermits
het voertuig Princess met Britse
nummerplaat WEK 346 S, dat zijn
gewone standplaats heeft in GrootBrittannie en waarmede op 3 december 1978 te Antwerpen de aanrijding gebeurde (die) tot de huidige
vordering van eerste (verweerder)
heeft geleid, op 25 september 1978
in Groot-Brittanie te Prescot werd
ontvreemd door een zekere Neville
welke overigens wegens deze diefstal op 18 september 1979 schuldig
bevonden werd (convicted) in GrootBrittannie en op 17 december 1979
voorwaardelijk vrijgesteld werd met
een proeftermijn van twee jaar (conditional discharge); dat (eiseres)
hierbij steunt op artikel 3, eerste lid,
van de wet van 1 juli 1956 »;
Overwegende dat het hof van beroep de door eiseres aangevoerde
feiten niet ontkent; dat het evenmin
tegenspreekt de conclusie van eiseres waarin deze deed gelden « dat
haar verzekerde juist ingevolge deze
diefstal nooit meer de beschikking
over het voertuig heeft gehad », en
mede in die onderstelling beslist, nu
het de mogelijkheid dat de dief of
heler het voertuig bestuurder, niet
uitsluit;
Dat het evenwel oordeelt dat de
door eiseres aangevoerde diefstal
niet afdoende is om de dekking van
de verzekering uit te sluiten; dat het
daartoe tevens als vereiste aanmerkt dat het bewijs geleverd wordt
dat het motorrijtuig op het ogenblik
van het ongeval bestuurd werd door
de dief of de heler ervan, op grond
« dat de uitsluiting van dekking, zoals voorzien in artikel 3, eerste lid,
van de wet van 1 juli 1956, hierna
genoemd (W.A.M.-wet), niet de burgerlijke aansprakelijkheid van het
" voertuig " bedoelt, doch van " degene " die zich voor diefstal of door he-
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ling de macht over het voertuig
heeft verschaft »;
Overwegende dat eiseres inzonderheid aanvoert dat artikel 3, eerste lid, W.A.M.-wet de dekking van
de verzekering uitsluit wanneer het
ongeval veroorzaakt werd door een
gestolen of geheeld voertuig en dat
daaraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat de bestuurder van
het rijtuig is gevlucht en onbekend
is gebleven; dat zij deze stelling mede baseert op de afwezigheid van
een voorwerp van verzekering, wanneer geen bepaalde derde kan worden aangewezen voor wie de verzekeringnemer kan hebben bedongen
en in wiens verplichtingen de verzekeraar kan treden;
Dat zij voorts doet gelden dat
krachtens artikel 16 van de Belgische W A.M.-wet en artikel 1 van
bet koninklijk besluit van 5 januari
1957 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden en van de omvang der rechten van de benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bedoeld bij
de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aa:nsprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zijnde de voormelde W.A.M.-wet, toepasselijk op het litigieuze ongeval,
tweede verweerder in de verplichtingen van de aansprakelijke dader is
gesteld « wanneer (... ) de bmgerrechtelijke aansprakelijkheid met
betrekking tot het motorrijtuig niet
gedekt is door een verzekering overeenkomstig de bepalinge:n van deze
wet (...) of wanneer iemand zich
door diefstal of geweldpleging van
het rijtuig meester heeft gemaakt »,
ook wanneer de aansprakelijke bestuurder onbekend is gebleven;
Overwege:nde dat, luidens artikel
1 van het Aanvullend Protocol bij de
Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
als gemeenschappelijke rechtsregels
voor de toepassing van de hoofdstukken HI, IV en V van het Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechts-
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hof worden aangewezen de bepalin- zich door diefstal of geweldpleging
gen van die Benelux-Overeenkomst, de macht over het motorrijtuig hebvan de bijlage bij die overeenkomst ben verschaft », in die zin worden
en van het Protocol van Onderteke- uitgelegd dat mede van de verplicht
ning, voor zover, wat de bepalingen te verstrekken dekking wordt uitgevan de bijlage betreft, de inhoud sloten de aansprakelijkheid van de
daarvan is opgenomen in de wetge- bestuurder die met het motorrijtuig,
ving van de Staat, waarin de vraag waarvan vaststaat dat het korte of
van uitleg is gerezen;
langer tijd voordien was gestolen,
Overwegende dat de Benelux- de schade heeft veroorzaakt en onOvereenkomst betreffende de ver- bekend is gebleven, bij voorbeeld
plichte aansprakelijkheidsverzeke- omdat hij gevlucht is?;
ring inzake xnotorrijtuigen, de daar2. Maakt het voor het antwoord
bij behorende Gemeenschappelijke verschil of het gestolen voertuig na
Bepalingen en het Protocol van On- de diefstal maar v66r het ongeval
dertekening te Luxemburg op 24 onder het meesterschap van de vermei 1966 werden ondertekend, door zekeringnemer of van een niet van
de wet van 19 februari 1968 werden de dekking uitgesloten houder is tegoedgekeurd en op 1 juni 1976 in ruggekeerd?;
werking zijn getreden; dat het Aan3. Maakt het voor het antwoord
vullend Protocol te Brussel op 26 verschil of eventueel, naar nationaal
septernber 1968 werd ondertekend, recht inzake verzekering in het aldoor de wet van 2 februari 1971 gemeen, geen dekking zou kunnen
werd gc;edgekeurd en op 1 juli 1976 bestaan wanneer de aansprakelijke
in werking is getreden;
bestuurder onbekend, respectieveOverwegende dat een bes1issing lijk onbepaalbaar is gebleven?;
over de uitleg van de hie:rna te ve:r4. Maakt het voor het antwoord
melden overeenkomst en wetsbepa- verschil of de benadeelde staat voor
lingen noodzakelijk is om uitspraak een door de regering toegelaten verte doen;
zekeraar, dan wel zich moet keren
tegen een bureau als bedoeld in artikel 2, § 2, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Bepalingen, omdat het betrokken motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland is geOm die redenen, houdt iedere na- stald?
dere uitspraak aan tot het BeneluxHoudt de kosten aan.
Gerechtshof zich heeft uitgesproken
9 september 1988 - 1• kamer - Voorover het hierna volgend verzoek;
verzoekt het Benelux~Gerechtshof zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
uitspraak te doen over de navolgen- - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
de vragen van uitleg betreffende de - Gelijkluidende conclusie van de h.
D'hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
artikelen 7, § 1.3, van de Benelux- mr.
Dassesse.
Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakeHjkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, alsmede
2, § 2, en 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
Nr. 17
bij de Overeenkomst :
1. Moet artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen, in
1• KAMER - 9 september 1988
verband met artikel 7, § 1.3, van het
Verdrag, voor zover het eerstgenoemde al'tikel van verplicht te ver- RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN
strekken dekking uitsluit « hen die
- ALGEMENE REGELS - TAAK VAN DE RECH-
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TER - AANVULLING VAN RECHTSGRONDEN
- VEREISTE.

De rechter kan de door een partij aangevoerde rechtsgronden alleen dan
ambtshalve aanvullen of verbeteren
wanneer hij daa.rbij kan steunen op de
door de partijen aangevoerde feiten
(1).

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. VIBED N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5823)

HET HOF; - Gelet op het best:reden arrest, op 15 november 1985
door het Hof van Be:roep te Brussel
gewezen;
Over het derde middel: schending van
artikel 15-D 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,
doordat het arrest, bij vestiging van
het vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg, eiser veroordeelt tot betaling van
64.725 frank verwijlinteresten en het verweer van eiser steunende op artikel 15-D
van het ministe:rieel besluit van 14 oktober 1964 verwerpt op de grond dat eiser
de ingeroepen bepaling in zijn conclusie
onjuist geformuleerd heeft door als vervaltermijn te noemen 90 dagen na de
voorlopige keuring,
terwijl de verv11.ltermijn voor een aanvraag van verwijlinteresten is 30 dagen
na de betaling van het saldo, het arrest
geenszins vaststelt dat er een tijdige
aanvraag geweest is, zodat bet arrest deze vervalbepaling moest toepassen ook al
had eiser de vervalbepaling in zijn conclusie onjuist geformuleerd :

Overwegende dat de rechter de
door een partij aangevoerde juridische gronden aileen dan ambtshalve
kan aanvullen of verbeteren wan(1) Cfr. Cass., 15 feb. 1982, A.R nr. 6481
(A.C., 1981-82, nr. 357); 21 maart 1933, A.R.
nr. 3770 (ibid., 1982-133, nr. 406); 10 mei Hl85,
A.R. nr. 4532 (ibid., 1984-85, nr. 544).

neer hij daarbij kan steunen op de
door partijen aangevoerde feiten;
Overwegende dat, zo eisers voorstelling van de inhoud van artikel
15-D van het genoemde ministerieel
besluit en zijn beroep op toepassing
van die bepaling al het feit insloot
dat verweerster volgens eiser binnen negenti.g dagen na de voorlopige keuring geen aanvraag had ingediend, diezelfde aanvoering evenwel
niet de stelling insloot dat verweerder geen aanvraag had ingediend
binnen dertig dagen na de betaling;
dat de rechters derhalve niet verplicht waren dit niet aangevoerde
feit en de eventuele toepasselijkheid
van artikel 15-D in zijn juiste redactie ambtshalve te onderzoeken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 september 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. van Heeke.
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9 september 1988

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJNEN VAN
C'.ASSATIEBEROEP EN BETEKENING - BESLISSINGEN ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESL!SSING OVER EEN GESCHIL OMTRENT DE ONTVANKELIJKHEID
VAN DE VORDERING.

2° HlJUR VAN GOEDEREN -

HANDELSHUUR - HERZIENING VAN DE HUUR - UITSPRAAK NAAR BILLIJKHEID - VEREISTE.
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3° HUUR VAN GOEDEREN -

TIJDELIJKE HUURREGELING- TOEPASSELIJKHEID
- HANDELSHUUR - DRIEJAARLIJKE HUURPRIJSHERZIENING - IN 1980 AANGEVRAAGDE
HERZIENING - U!TWERKING.

4° HUUR VAN GOEDEREN-

HANDELSHUUR - HERZIENING VAN DE HUUR - INDEXCIJFERCLAUSULE - WIJZIGING.

5° OVEREENKOMST

VERBINDENDE
KRACHT - HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSHUUR- HERZIENING VAN DE HUURINDEXCIJFERCLAUSULE - WIJZ!GING.

1• In burgerlijke zaken is een eindbeslissing op tussengeschil en derhalve on-

middellijk vatbaar voor cassatieberoep
de beslissing gewezen op een geschil
omtrent- de ontvankelijkheid van de
vordering (1).
2• De rechter die over de in art. 6 Han-

delshuurwet bepaalde herziening van
de huurpr~fs van een handelshuis
« naar billijkheid " uitspraak heeft te
doen, is niet ve1plicbt uitdrukkelijk te
verklaren dat hij naar billijkheid oordeelt.
3• Ingevolge art. 2 van de wet van 27
dec. 1977 tot tijdelijke regeling van de

huur- en andere overeenkomsten die
het genot van een onroerend goed verlenen, als gewijzigd en aangevuld bij
de wetten van 13 nov. 1978 en 24 dec.
1979, kan de in 1980 overeenkomstig
art. 6 Handelshuwwet 30 april 1951
aangevraagcle handelshuurprijsherziening zonder betrekking pas ingaan
met 1 jan. 1981 (2).
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{SEGERS, AERTS T. DE KEERSMAECKER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 5829)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 8 december 1981
en 23 september 1986 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het vonnis van 8 december 1981 :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door de verweerders opgeworpen op grond dat de
voorziening te laat is ingesteld, nu het
bestreden vonnis, dat een eindbeslissing
betreffende de ontvankelijkheid van de
vordering inhoudt, aan de eisers betekend werd bij exploot van 12 januari
1982:

Overwegende dat het bestreden
vonnis, anders dan het beroepen
vonnis, de vordering ontvankelijk
verklaart en een deskundigenonderzoek beveelt, dat het enige tegen dat
vonnis aangevoerde middel gericht
is tegen de ontvankelijkverklaring
van de vordering;

Overwegende dat de aangevochten beslissi.ng, gewezen op een geschil omtrent de ontvankelijkheid
van de vordering, een eindbeslissing
is, waartegen onmiddellijk cassatie4• en 5• Artt. 1134 B. W. en 6 Handels- beroep openstond; dat het vonnis
huurwet 30 april 1951 staan er niet aan de eisers betekend werd bij exaan in de weg da.t de partijen, naar ploot van gerechtsdeurwaarder Abts
aanleiding van een llerziening van de te Mechelen van 12 januari 1982;
huur overeenkomstig de laatst-vermelde wetsbepaling, omtrent een nieuwe
Dat de voorziening, die pas op 26
indexcijferclausule overeenkomen of april 1987 ter griffie van het Hof is
een geschil desaangaa.nd.e aan de rech- ingediend, buiten de termijn van arter onderwerpen.

-~-~-~~~---~---t

(1) Cfr. Cass., 28 maart 1968 (A.C., 1968, 983);
4 april 1975 (ibid., 1975, 983).
(2) Zie : Pari. St., Senaat, 1979-80, 326, nr. 2;
Kamer, 1980-81, 707, nr. 3; J. VANKERCKHOVE,
« Layers et revenus immobiliers en 1980 »,

J.T., 1980, blz. 205 en 206.

tikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is ingesteld en
derhalve overeenkomstig artikel
1078 van dat wetboek niet toelaatbaar moet worden verklaard;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het vonnis van 23 september 1986

Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134
van het Burgerlijk Wetboek, 6 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, vormend afdeling IIbis van hoofdstuk I! van
titel VIII van hoek III van het Burgerlijk
Wetboek, 38, § 1, vierde lid, van de wet
van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, 1, 2, §§ 1 en
2, 3 van de wet van 27 december 1977 tot
tijdelijke regeling van de huur- en de andere overeenkomsten die het genot vcm
een onroerend goed verlenen, als geV\rijzigd door de wet van 13 november 1978
en door de wet van 24 december 1979,
doordat het bestreden vonnis van 23
september 1986 voor recht zegt dat de
huurprijs van het betrokken goed, te weten een handelshuis, dienstig voor handel in elektrische apparaten, en een appartement, gelegen te Puurs, Hoogstraat
10, gekadastreerd wijk B, nr. 436-L en
dee! van 436-M, groot 7 a 78 ca, op 1
maart 1980 15.000 frank zal bedragen,
met aanpassing aan de index van de
kleinhandelsprijzen, met dien verstande
dat de huurprijs te vermenigvuldigen is
met het laatste indexcijfer, en te delen
door het voorafgaande indexcijfer, op
grond : « dat vooreerst volgende vaststellingen zich opdringen : a) het staat vast
dat de taak van de expert erin bestond
vast te stellen of de huurwaarde met
15% is gestegen op het tijdstip voorzien
in de inleidende dagvaarding d.d. 29 februari 1980 of 1 maart 1980, vermits art.
6 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuur immers voorziet dat de herziening van de huurprijs mits beV\rijs dat
de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 % hoger of lager
is dan de in de overeenkomst bepaalde
prijs; het is dus ten onrechte dat (de eisers) stellen dat de aanpassing enkel
kan geschieden door de overeengekomen
basishuurprijs op te trekken met een bepaald quotient dat zou beantwoorden aan
de stijging van de huurprijzen in de
buurt; de expert stelt in zijn verslag vast
dat ten tijde van zijn verslag de actuele
huur-waarde dient geraamd op minstens
15.000 BF, zodat principieel de drempel
van 15 % ruim werd overschrede:n, de
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oorspronkelijke huurwaarde bedroeg
mits aanpassing, na indexatie, in 1980,
7.900 BF; b) het staat ook vast, zoals
reeds in het eerste vonnis van 8 december 1981 gesteld, dat de door (eisers) uitgevoerde transformatie- en verbeteringswerken, geen objectieve aanV\rijzingen
zijn onafhankelijk van de partijen en
derhalve zonder invloed zijn op de huurprijs, zodat de argumentatie, die (eisers)
hieromtrent nog steeds aanvoeren, voorbijgestreefd is en ter zake irrelevant; dat
de deskundige om om·deelkundige redenen, hier voor herhaald aanzien, terecht
stelde dat sinds 1971 de Hoogstraat,
waar het litigieuze goed zich bevindt,
een vernieuwde winkelstraat is geworden en op de evolutie van de huurprijzen
(p. 9 a-c). (...) Er dient opgemerkt dat de
eJ..rpert concludeert tot 15.000 BF en zonder motivering, blijkbaa.r stoelend op een
materii:He vergissing, plots 17.000 BF
gaat schrijven; dat, wat de verschillende
vergelijkingspunten aangaat, de partijen
deze punten naargelang het' geval als al
dan niet ter zake dienend beoordelen,
dat hieromtrent de objectieve gegevens
van de onpartijdige waarnemer, die zich
over het probleem boog en via zijn vaststellingen tot een eensluidende en op logische motieven steunende conclusie
kwam, na op alle vragen van partijen
een afdoend antwoord te hebben gegeven, dient te worden aangenomen; dat aldus van aile opmerkingen op de hoogte
gebracht zijnde en er naar behoren op
geantwoord hebbend, de conclusie van
de expert dient aanvaard en een huurwaarde op 29 februari 1980 van 15.000 F
dient aanvaard; dat hnmers art. 38, § 1,
wet van 30.03.1976, niet !anger werd
weerhouden in de wet van 24.12.1979, zodat de herziening mocht worden toegepast vanaf 01.01.1980 »;

terwijl, ...
tweede onderdeel, de eisers in hun appelconclusie uitdrukkelijk staande hielden dat, indien de rechtbank toch zou
aannemen dat er aanleiding beotaat tot
herziening van de huurprijs, die herziening naar billijkheid en niet volgens mathematische verhouding dient berekend
(zie appelconclusie eisers van 23 januari
1986, laatste bladzijde, lid 3); het bestreden vonnis, zonder op dit uitdrukkelijk
verweer te antwoorden, de huurprijs herziet op 15"000 frank overeenkomstig de
mathematische vergelijkingen van de
deskundige in plaats van naar billijkheid
(zie expertiseverslag p. 6 tot en met 9)
(schending van artikel 97 van de Grond-
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wet); door dit gebrek aan antwoord in ieder geval onmogelijk kan worden uitgemaakt of het bestreden vonnis de huurprijs al dan niet naar billijkheid herziet;
het bestreden vonnis daardoor niet wettelijk verantwoord is vermits de herziening van de huurprijs verplicht naar billijkheid dient uitgesproken wanneer de
wettelijke voorwaarden voor die herziening vervuld zijn (schending van artikel
6 van de Handelshuurwet);

derde onderdeel, de verhoging van de
huurprijs op grond van artikel 6 van de
Handelshuurwet van 30 apri11951, gevorderd in 1980, gedurende datzelfde jaar
niet toepasbaar was ingevolge de wettelijke blokkering van de huurprijzen door
de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 december 1977 tot tijdelijke regeling van
de huur en de andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend goed
verlenen, als gewijzigd door de wet van
24 december 1979; de verhoging van de
huurprijs voor het gehuurde goed door
de rechtsvoorganger van verweerders gevorderd werd bij gedinginleidend exploot
van 29 februari 1980, zodat de ingevolge
die vordering toegestane verhoging van
huurprijs door het bestreden vonnis ten
onrechte van toepassing verklaard wordt
vanaf 1 maart 1980 (schending van de artikelen 38, § 1, vierde lid, van de wet van
30 maart 1976, 1, 2, §§ 1 en 2, 3 van de
wet van 27 december 1977, als gewijzigd
door de wet van 24 december 1979);
vierde onderdeel, de huurprijs voor het
gehuurde goed ingevolge de handelshuurovereenkomst van 8 maart 1971 gekoppeld was aan de index van de kleinhandelsprijzen van de maand februari
1971, zijnde 161,74 met dien verstande
dat bij elke verhoging van het indexcijfer met 5 punten automatisch een verhoging van 5% op de basishuurprijs zou
worden toegepast; het bestreden vonnis
de verbindende kracht van de overeenkomst tussen partijen schendt door de
overeengekomen indexatie te vervangen
door een indexatie van de huurprijs
maand na maand volgens de formule
nieuwe huurprijs = oude huurprijs te
vermenigvuldigen met het laatste indexcijfer en te delen door het voorafgaande
indexcijfer (schending van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek); bovendien
bij herziening van de huur in de zin van
artikel 6 van de Handelshuur-wet van 30
april 1951 uitsluitend de huurprijs kan
worden herzien zonder dat de overeengekomen indexatieclausule mag worden ge-
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wijzigd (schending van artikel 6 van de
Handelshuurwet) :

W at het tweede onderde·el betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis de beoordeling van de deskundige, die, anders dan het onderdeel stelt, geen << mathematische »
conclusie inhoudt, bijvalt zoals zij in
diens voorlopig besluit en niet zoals
zij in zijn definitief advies luidde, op
grond van de navolgende ovenvegingen : « dat hieromtrent de objectieve
gegevens van de onpartijdige waarnemer, die zich over het probleem
. boog en via zij n vaststellingen tot
een eensluidende en op logische mo' tieven steunende conclusie kwam,
· na op alle vragen van partijen een
afdoend antvvoord te hebben gegeven (... ) van alle opmerkingen op de
hoogte gebracht zijnde en er naar
behoren op geantwoord hebbend
, (... ) )); dat de rechter aldus te kennen
I geeft dat het voorlopig advies van
de deskundige met de billijkheid
overeenstemt; dat de rechter niet
verplicht was uitdrukkelijk te verklaren dat hij naar billijkheid oordeelde;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het antwoord op
de vraag van welke dag af een in
1980 op grond van artikel 6 van de
Handelshuurwet van 30 april 1951
gevorderde en naderhand gerechtelijk toegestane herziening van de
huurprijs kan ingaan, enkel kan
'¥Orden gevonden aan de hand van
, een interpretatie van de voor het
'jaar 1980 van kracht zijnde huurwetten, inzonderheid de artikelen 2
en 4 van de wet van 27 december
1977 tot tijdelijke regeling van de
huur- en andere overeenkomsten die
.het genot van een onroerend goed
verlenen, als deels aangevuld, deels
· gewijzigd, deels ongewijzigd gelaten
door de wet van 13 november 1978
tot tijdelijke regeling van de huuren andere overeenkomsten die het
genot van een orrroerend goed verle-
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nen en door de wet van 24 december 1979 houdende dringende maatregelen van budgettair beheer;
Overwegende dat artikel 38, § 1,
eerste lid, van de wet van 30 maart
1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen de handelshuren
onder de tijdelijke huurregeling had
gebracht, waardoor de huurprijs
werd beperkt « niettegenstaande elke wettelijke, reglementaire of contractuele tegenstrijdige bepaling »;
dat evenwel, volgens het vierde lid
van hetzelfde wetsartikel, « voor de
handelshuurovereenkomsten die onder de toepassing vallen van de wet
van 30 april 1951 ( ... ) en waarvan gedurende de periode van 1 april 1976
tot 31 december 1976 de wettelijke
(huurprijs)herziening overeenkomstig artikel 6 van gezegde wet van
30 april 1951 kan worden aangevraagd, ( ... ) deze mogelijkheid van
herziening blijft gelden onder voorbehoud dat de hernieuwe huurprijs
slechts kan worden toegepast vanaf
1 januari 1977 »; dat vervolgens artikel 6 van de wet van 24 december
1976 betreffende het behoud van de
tewerkstelling, de koopkracht en het
concurrentievermogen van de economie de huurprijzen voor het jaar
1977 beperkte opnieuw « niettegenstaande elke wettelijke, reglementaire of contractuele strijdige bepaling », terwijl artikel 8 van dezelfde
wet bepaalde : « Elke tussen 1 april
1976 en 31 december 1977 aangevraagde huurprijsverhoging ingevolge de toepassing van artikel 6 van
de wet van 30 april 1951 betreffende
de handelshuurovereenkomsten (... )
kan slechts met ingang van 1 januari 1978 ingaan »; dat vervolgens artikel 1 van de wet van 27 december
1977 tot tijdelijke regeling van de
huur- en de andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend
goed verlenen, in artikel 2 de huurprijzen voor het jaar 1978 beperkte,
opnieuw « niettegenstaande elke
wettelijke reglementaire of contractuele strijdige bepaling, doch onder
voorbehoud van de toepassing van
artikel 8 van de wet van 24 decem-

Nr. 18

ber 1976 », terwijl artikel 4 van dezelfde wet van 27 december 1977 bepaalde: « elke tussen 1 januari 1978
en 31 december 1978 aangevraagde
huurprijsverhoging ingevolge de toepassing van artikel 6 van de wet
van 30 april 1951 betreffende de
handelshuurovereenkomsten (... ) kan
slechts met ingang van 1 januari
1979 ingaan »;
Overwegende dat bij de bespreking van de genoernde wet van 30
rnaart 1976 in de karnercomrnissie
voor Econornische Zaken door de
minister werd verklaard dat artikel
36 (later 38) de toepassing van artikel 6 van de wet van 30 april1951 in
niets wijzigt, maar de toepassing ervan uitstelt;
Overwegende dat de wet van 13
november 1978 artikel 2, § 1, van de
voorrnelde wet van 27 december
1977 aanvulde met een tweede lid,
waarbij de huurprijzen voor 1979 beperkt bleven « niettegenstaande elke
wettelijke, reglementaire of contractuele strijdige bepaling, maar onder
voorbehoud van artikel 4, doch enkel wat de handelshuurovereenkornsten betreft ( ... ) »; dat dezelfde wet
artikel 4 van de genoernde wet van
27 december 1977 ongewijzigd liet,
welke wet aldus geen uitdrukkelijke
bepaling bevatte betreffende aanvragen in 1979 ingediend tot herziening
van een huurprijs als bedoeld in artikel 6 van de Handelshuurwet; dat,
orntrent dit ontbreken, in het verslag geen uitleg werd gegeven, maar
dat in de Karner zonder tegenspraak werd verklaard dat « vanaf 1
januari 1979 het gemeenrecht wordt
hersteld »;
Overwegende evenwel dat de wet
van 24 december 1979 artikel 2 van
de genoernde wet van 27 december
1977 aanvulde met een derde lid, tot
vaststelling van de huurprijsbeperking voor het jaar 1980, opnieuw
« niettegenstaande elke wettelijke,
reglementaire of contractuele strijdige bepaling », thans zonder e:1ig
voorbehoud betreffende handelshuurovereenkomsten, terwijl artikel
4 van de wet van 1977 opnieuw on-
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gewijzigd bleef; dat betreffende deze
gang van zaken door de verslaggever in de Senaat een uitleg werd
verstrekt die in de lijn lag van de
hiervoren omtrent de voorgaande
wetten
gemaakte
opmerkingen,
maar die door de commissie werd
verworpen, terwijl de vanwege de
minister verstrekte uitleg werd aangenomen, volgens welke in 1979 en
1980 weliswaar herziening kon worden aangevraagd overeenkomstig
artikel 6 van de Handelshuurwet en
« de op basis van artikel 6 van de
wet op de handelshuren gevraagde
verhogingen gedurende het jaar
1979 onmiddellijk hun effect kunnen
sorteren maar daarentegen werd de
verhoging beperkt tot 4 pet. Hieruit
volgt dat voor het jaar 1980 er geen
reden meer bestaat om voorbehoud
te maken voor artikel 4 van de wet
van 27 december 1977, de uitwerking van de aanvragen tot verhoging op basis van artikel 6 (van de
wet van 30 april 1951) werd immers
niet verdaagd tot 1 januari 1980 »;
dat de minister volgens het verslag
van de kamercommissie voor de Financien bevestigde dat de nieuwe
tijdelijke wetgeving toepasselijk was
op de handelshuurovereenkomsten,
gelet op de afwezigheid van voorbehoud in het nieuwe, derde, lid van
artikel 2 van de genoemde wet van
1977, waarna een op de tegengestelde interpretatie steunend amendement werd verworpen;
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'handelshuurovereenkomsten (... ) »;
dat die uitlegging verenigbaar is
met de tekst van de tijdelijke huishuurwetten van 1978 en 1979, die
immers als beginsel stellen dat alle
huishuren onder de beperking vallen en geen voorbehoud meer rnaken voor de toepassing van de herziening conform artikel 6 van de
Handelshuurwet, daar artikel 4 desaangaande geen bepaling meer bevat voor de jaren 1979 en 1980;
Overwegende dat uit al het vorenstaande volgt dat aileen de voormelde verklaring van de minister,
wat betreft de ten dezen toe te passen wet van 24 december 1979 betreffende de huurovereenkomsten in
de loop van 1980 parlementaire bekrachtiging heeft verkregen; dat, nu
het om tijdelijke regelingen gaat, ingegeven door een herstelbeleid dat
van jaar tot jaar aanpassingen onderging, een mogelijke afwezigheid
van l.ogica in de opeenvolging van
de wetten de rechter niet de bevoegdheid verleent om zich in de
plaats van de wetgever te stellen en
zelf data te bepalen waarop de huurprijsherziening zou moeten of kunnen worden toegepast; dat de in
1980 aangevraagde herziening derhalve pas met 1 januari 1981 kan ingaan, zijnde de dag waarop de wet
van 23 december 1980, die met name
de handelshuurprijsherziening buiten de tijdelijke huurregeling liet,
van kracht is geworden;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de verhoging van de
huurprijs ingevolge herziening aangevraagd op 29 februari 1980 te laten ingaan v66r 1 januari 1981, de
voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
1

Dat de interpretatie volgens welke
de toepassing van artikel 6 van de
Handelshuurwet in 1977 en 1978 tot
het volgend jaar werd uitgesteld en
in 1979 en 1980 kon worden toegepast maar slechts binnen de perken
die door de huurprijzenstop waren
opgelegd, door de minister werd
Wat het vierde onderdeel betreft :
herhaald in de kamercommissie en in
de senaatscommissie voor de JustiOver de grond van niet-ontvanketie bij de voorbereiding van de wet lijkheid van het onderdeel, door de
van 23 december 1980 tot tijdelijke verweerders opgeworpen en hieruit
regeling van de huur- en andere afgeleid dat de grief nieuw is, nu
overeenkomsten die het genot van het onderdeel alleen schending van
een onroerend goed verlenen, welke de artikelen 1134 van het Burgerlijk
wet in artikel 1, § 3, bepaalde : « Deze Wetboek en 6 van de Handelshuurwet is niet van toepassing op de wet aanvoert, terwijl de toepassing
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van de bijzondere indexeringsformule waartegen het opkomt, door de
verweerders reeds in de dagvaarding en naderhand bij conclusie is
gevorderd, zonder dat de eisers die
hebben betwist:
Overwegende dat de verweerders
in de dagvaarding, alsook in hun
conclusie neergelegd op 29 november 1985, vorderen « ( ••• ) dat de huurprijs (... ) zou worden gekoppeld aan
de index van de kleinhandelsprijzen, met dien verstande dat de
huurprijs maand na maand zal aangepast worden volgens deze formule : nieuwe huurprijs = oude huurprij s te vermenigvuldigen met het
laatste indexcijfer en te delen door
het voorafgaande indexcijfer »; dat
de eisers in hun conclusie neergelegd op 30 januari 1986 vorderden :
« in hoofdorde het beroep als ongegrond af te wijzen en te zeggen dat
er geen aanleiding is om de huurprijs te herzien. Subsidiair de huurprijs te bepalen op 9 000 frank per
maand, aangepast aan het indexcijfer »; dat de eisers aldus de door de
verweerders voorgestelde indexcijferclausule niet betwistten; dat artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek
en artikel 6 van de Handelshuurwet
er niet aan in de weg staan dat partij en, naar aanleiding van een herziening van de huurprijs overeenkomstig deze laatste wetsbepaling,
omtrent een nieuwe indexcijferclausule overeenkomen of een geschil
desaangaande aan de rechter onderwerpen;
Dat de grief nieuw is en niet voor
het eerst in cassatie kan worden
aangevoerd;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 23 september
1986 in zoverre het de herziene
huurprijs doet ingaan met 1 maart
1981 (lees 1980); verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat

van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
de eisers in de kosten van hun wederantwoord en in vier vijfde van de
overige kosten; houdt een vijfde van
die overige kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen,
zitting houdende in hoger beroep.
9 september 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Biitzler.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG-

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID- VOORZITTER VAN
DE RECHTBANK RECHTSPREKEND IN KORT
GED!NG - BEOORDELING - TIJDST!P.

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - RECHTSPLEGING VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V. KINDEREN - BEVOEGDHEID - VOORZITTER VAN
DE RECHTBANK RECHTSPREKEND IN KORT
GEDING - BEOORDELING - TIJDSTIP.

3° KORT GEDING -

ECHTSCHEIDING
RECHTSPLEGING - VOORLOPIGE MAATREGELEN T.A.V. KINDEREN - BEVOEGDHEID VOORZITTER VAN DE RECHTBANK RECHTSPREKEND IN KORT GEDING - BEOORDELING - TIJDSTIP.

1o In beginsel wordt de volstrekte bevoegdheid van een gerecht beoordeeld naar het tijdstip waarop de vordering is ingediend, en niet naar het
tijdstip waarop dat gerecht uitspraak
doet (1).
(1) Cass., 22 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 134).
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2• en a• De voorzitter van de rechtbank
rechtsprekend in kort geding en, in hager beroep, het hof van beroep blijven
bevoegd om uitspraak te doen over
voorlopige maatregelen betreffende de
kinderen, oak na de overschrijving van
het echtscheidingsvonnis of -arrest,
mits de vordering bij de voorzitter van
de rechtbank is aangebracht v66r de
overschrijving van het echtscheidingsvonnis of -arrest (2).
(B ... T. S ... )
ARREST

(A.R. nr. 6220)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 1 december 1986 en
15 oktober 1987 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;
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had op de regeling inzake het hoede- en
bezoekrecht over het kind, toelaatbaar te
verklaren, artikel 1043, inzonderheid bet
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, en bet arrest van 15 oktober
1987, dat deze onwettigheid heeft overgenomen, derhalve eveneens miskenning
van bedoelde wetsbepaling inhoudt :

Overwegende dat artikel 1043 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
« De partijen kunnen de rechter verzoeken akte te nemen van de overeenkomst die zij gesloten hebben
ter oplossing van het geschil dat bij
hem regelmatig aanhangig is gemaakt. Tegen dit vonnis staat voor
de gedingvoerende partijen geen
voorziening open, tenzij de overeenkomst niet wettelijk is tot stand gekomen (...) »;
Overwegende dat de beroepen beschikking niet vaststelt dat partijen
de rechter verzocht hebben hun akte te verlenen van de overeenkomst;
dat de rechter, na de stellingen van
partijen te hebben onderzocht, over
het hoede- en bezoekrecht zelf beslist;
Dat zodanige beschikking geen
akkoordvonnis in de zin van artikel 1043 van het Gerechtelijk Wethoek inhoudt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het eerste middel : schending van
artikel 1043, inzonderheid het tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest van 1 december 1986 het
boger beroep van verweerster tegen de
beschikking van 13 maart 1985 toelaatbaar verklaart, en deze uitspraak over
de toelaatbaarheid bevestigt in het arrest van 15 oktober 1987,
terwijl de beschikking van 13 maart
1985 in zoverre ze vaststelde dat « partijen het erover eens waren dat de hoede
aan (eiser) zou toegekend worden, bij 1
wie het kind tijdens de weekeinds zou
Over het tweede middel: schending
verblijven, terwijl het kind, bij wijze van
bezoekrecht, tijdens de week bij (ver- van de artikelen 302 van het Burgerlijk
weerster) zou zijn. Partijen zouden dan Wetboek op 1042 en 1280 van het Gerechonderling een regeling treffen voor de telijk Wetboek,
vakanties • en er zich vervolgens in het
doordat het hof van beroep niettegendispositief toe beperkte de bewoordingen staande het door het arrest vastgesteld
van deze tussen partijen tot stand geko- feit dat het echtscheidingsvonnis waarbij
men « overeenkomst » over te nemen, zowel op hoofd- als op tegeneis de echteen « akkoordvonnis » was in de zin van scheiding werd toegestaan, werd overgeartikel 1043 van het Gerechtelijk Wet- schreven, toch nog bij arrest van 15 okhoek waartegen krachtens het tweede lid tober 1987 uitspraak doet over in het
van artikel 1043 van het Gerechtelijk kader van artikel 1280 van het GerechteWetboek geen hoger beroep openstaat; lijk Wetboek gevorderde voorlopige
zodat het bestreden arrest van 1 decem- ' maatregelen,
ber 1986, door het hoger beroep van ver- I terwijl de rechter, wanneer een vordeweerster tegen het akkoordvonnis van 13 1 ring op grond van artikel 1280 van het
ma.art 1985, in zoverre dit betrekking Gerechtelijk Wetboek voor hem wordt
gebracht, niet meer bevoegd is om voor(2) Zie ook : Cass., 5 jan. 1978 (A.C., 1978, lopige maatregelen te bevelen nadat het
537); 3 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1050); 22 okt. echtscheidingsvonnis werd overgeschre1981 (ibid., 1981-82, nr. 134); 4 nov. 1983, A.R. ven; deze regel, krachtens artikel 1042
nr. 3984 (ibid., 1983-84, nr. 128).
l van bet Gerechtelijk Wetboek, ook van

-----------------1
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toepassing is in hager beroep; het arrest
van 15 oktober 1987 derhalve schending
inhoudt van de artikelen 1042 en 1280
van het Gerechtelijk Wetboek; na de antbinding van het huwelijk krachtens artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek enkel de jeugdrechtbank bevoegd is uitspraak te doen over een eis inzake
hoede- en bezoekrecht over de gemeenschappelijke kinderen; het arrest van 15
oktober 1987, dat deze uitsluitende bevoegdheid miskent, schending inhoudt
van artikel 302 van het Burgerlijk Wethoek:

Nr. 20

9 september 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
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Overwegende dat, krachtens arti1• KAMER - 9 september 1988
kel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, recht- 1° VOORZIENING IN CASSATIE - BEsprekend in kort geding, in iedere
LASTINGZAKEN - VORMEN - INKOMSTENBEstand van het echtscheidingsgeding,
LASTINGEN.
kennis neemt van de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben
op de persoon, op het levensonder- 2° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING IN CASSATIE - VORMEN.
houd en op de goederen, zowel van
de partijen als van de kinderen; dat
het hof van beroep, krachtens artikel 602, eerste lid, 2°, van hetzelfde 3° VOORZIENING IN CASSATIE - BELASTINGZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN
wetboek, kennis neemt van het haNIET-ONTVANKELLJKHEID AMBTSHALVE
ger beroep tegen uitspraken in eerOPWERPING DOOR HET OPENBAAR MINISTEste aanleg gewezen, onder meer,
RIE - AMBTSHALVE TOETSING DOOR HET
door de voorzitter van de rechtbank
HOF.
van eerste aanleg;
Overwegende dat, in beginsel, de
volstrekte bevoegdheid van een ge- 4° INKOMSTENBELASTINGEN
recht wordt beoordeeld naar het
VOORZIENING IN CASSATIE- GRONDEN VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID AMBTSHALVE
tijdstip waarop de vordering is ingeOPWERPING DOOR HET OPENBAAR MINISTEdiend, niet naar het tijdstip waarop
RIE - AMBTSHALVE TOETSING DOOR HET
dat gerecht uitspraak moet doen;
HOF.
Dat, volgens die regel, de voorzitter van de rechtbank of het hof van
beroep bevoegd blijft om uitspraak 1o en 2° Niet ontvankelijk inzake inkomte doen over voorlopige maatregelen
stenbelastingen is de voorziening in
betreffende de kinderen, ook na de
cassatie ingesteld bij een veroverschrijving van het echtscheizoekschrift dat niet ter griffie van het
hof van beroep maar ter griffie van
dingsvonnis of -arrest, indien, zoals
het Hof van Cassatie werd afgegeven
ten dezen, de vordering bij de voor(1). (Art. 289 W.I.B.)
zitter van de rechtbank is aangebracht v66r de overschrijving van
het echtscheidingsvonnis of -arrest; 3° en 4° lnzake inkomstenbelastingen is
art. 1097 Ger. W. niet van toepassing
Dat het middel faalt naar recht;
(2). (lmpliciet.)

(1) Cass., 27 nov. 1975 (A.C., 1976, 399}.

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

(2) Zie Cass., 29 maart 1972 (A.C., 1972, 727)
inzake directe gemeentelijke of provinciale belastingen.
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(PANDOR T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINAN·
CIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1576 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1987
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Overwegende dat de voorziening
in cassatie, ingevolge artikel 289 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, geschiedt bij een tot het
Hof gericht verzoekschrift, dat vooraf aan verweerder werd betekend
en dat, evenals het exploot van betekening, op straffe van verval ter
griffie van het hof van beroep dat
de bestreden beslissing heeft gewezen, moet worden afgegeven;
Overwegende dat ten dezen het
verzoekschrift en het exploot van
betekening zijn neergelegd ter griffie van het Hof van Cassatie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 september 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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12 september 1988

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - RECHTSPLEGING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE REGELING VAN RECHTEN- VERGELIJK- BEGRIP.
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De echtgenoten die besloten zijn tot
echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, kunnen, bij de
voorafgaande regeling van hun wederzijdse rechten, verrichte betalingen beschouwen als gedaan met eigen geld
en niet met geld van de gemeenscha.p
van aanwinsten. (Art. 1287 Ger.W.)
(B. .. T. V ... D ... B ... )
ARREST

(A.R. nr. 5951)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 9 juni 1988, waarbij de zaak
naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel : schending van de artikelken 1319, 1320, 1322 en 1498 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vooraf constateert
dat partijen gehuwd waren onder een
stelsel van gemeenschap van aanwinsten, dat zij bij onderlinge toestemming
uit de echt zijn gescheiden, dat de echtscheiding toegestaan werd bij vonnis van
· de burgerlijke rechtbank te Dendermonde van 15 mei 1977, dat op 3 juni 1977
het beschikkend gedeelte van dit vonnis
overgeschreven werd in de registers van
de burgerlijke stand te Geraardsbergen,
dat de voorafgaande notariiHe akte houdende regeling van de wederzijdse rechten van de partijen verleden werd op 15
april 1976, en onder artikel 6 de volgende
overeenkomst inhield : « 6. De belastingen welke nog moeten betaald worden
uit hoofde van herziening, alsook de directe belastingen voor het jaar negentienhonderd zesenzeventig betrekkelijk
de inkomsten van negentienhonderd vijfenzeventig, alsook de herziening hierop,
zullen door beide partijen gedragen worden, ieder voor de helft. De aanvullende
belastingen aan de fiscus verschuldigd
en voortkomende van het samenvoegen
van het inkomen van de echtgenoten zullen door ieder der echtgenoten naar
evenredigheid van hun respektieve inkomsten betaald worden », en vervolgens
oordeelt dat uit het voorgelegde aanslagbiljet voor het dienstjaar 1976, inkom-
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sten 1975, artikel 636297, blijkt dat verweerder voor gezegd dienstjaar voorafbetalingen heeft gedaan tot beloop van
270.000 frank, dat voormelde overeenkomst van 15 april 1976 bepaalt dat de
belastingen voor het aanslagjaar 1976
door beide partijen ieder voor de helft i
moeten gedragen worden, dat de gedane
voorafbetalingen uit dit beding niet waren uitgesloten, en dat eiseres uit dezen
hoofde de helft van gezegd bedrag van
270.000 frank, zijnde 135.000 frank aan ,
verweerder verschuldigd bleef, en ten :
slotte het middel verwerpt waardoor ei-l
seres, in haar conclusie voor het hof van
beroep, de litigieuze post van de verdering van verweerder betwistte door te Iaten gelden, dat het ging om betalingen
door venveerder v66r 15 april 1976 en
dus met gelden van de gemeenschap verricht, en deze beslissing laat stoelen op
de beschouwlng dat het feit dat bepaalde
belastingen met gemeenschapsgelden betaald werden, niet wegneemt dat verweerder de helft van deze belastingen ;
kan terugvorderen, aangezien partijen '
vrij zijn over hun belangen om het even
welke regeling te treffen,
terwijl, nu het feit dat een bepaalde
belasting door verweerder betaald werd
met gelden die, overeenkomstig artikell!
1498 van het Burgerlijk Wetboek, tot de
huwelijksgemeenschap behoorden, met
zich medebrengt dat ipso facto ieder van ,
de echtgenoten de helft van de aldus verrichte betaling heeft gedragen, zodat, indien eiseres nog eens de helft van die
betaling aan venveerder moet storten,
zulks als gevolg zal hebben dat de gehele belasting door eiseres en in geen mate
door venveerder gedragen zal worden;
hieruit volgt dat het arrest, door te oordelen en te beslissen zoals hier is gepre- ·
ciseerd, een verkeerde toepassing maakt
van artikel 1493 van het Burgerlijk Wethoek, en tevens aan de bedoelde nota- '
riele akte van 15 april 1976 een interpretatie geeft, welke onverzoenbaar is met
haar duidelijke bewoordingen, en zodoende, met schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, de bewijskracht van die akte
miskent:
1
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met gemeenschapsgelden zou betaald hebben » niet wegneemt dat
« partijen vrij zijn over hun private
belangen om het even welke regeling te treffen »; dat het aldus toepassing maakt van de bepaling van
artikel 1287 van het Gerechtelijk
Wetboek, volgens welke « de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming
over te gaan (... ) ertoe gehouden
(zijn) vooraf (... ) hun wederzijdse
rechten te regelen, waaromtrent het
hun vrijstaat een vergelijk te treffen », en te kennen geeft dat het
partijen vrijstond bepaalde verrichte
betalingen te beschouwen als gedaan met eigen geld van een der
echtgenoten;
Dat het arrest aldus van de in het
middel aangehaalde bedingen geen
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is,
noch schending inhoudt van artikel
1498 van het Burgerlijk Wetboek,
dat op 3 juni 1977, datum van de
overschrijving van de echtscheiding,
nog gold ingevolge artikel 1, 3°, van
de overgangsbepalingen van de wet
van 14 juli 1976;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 september 1988 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart en van
Heeke.

Overwegende dat het arrest, an- Nr. 22
ders dan in het middel wo:rdt ge3" KAMER - 12 september 1988
steld, niet vaststelt dat de bedoelde
belastingen met gelden uit de gemeenschap van aanwinsten betaald 1° EXPLOOT VAN GERECHTSDEURwerden, maar oordeelt « dat het feit
WAARDER - EXPLOOT VAN BETEKENING
dat (verweerder) ( ... ) belastingen ·
- DATUM - ONVOLLEDIGE VERMELDING.
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2° BETEKENING EN KENNISGEVING
- EXPLOOT VAN BETEKENING- DATUMONVOLLEDIGE VERMELDING.

3° LOON -

BESCHERMING - BEGRIP - OPZEGGINGSVERGOEDING EN UITWINNINGSVERGOEDING.

4° LOON-

BESCHERMING- AARD VAN DE
WETSBEPALING - ART. 10 WET BESCHERMING LOON.

5° CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - DWINGENDE WETSBEPALING - DWINGEND TEN VOORDELE VAN DE TEGENPARTIJ.

1" en 2" Onvolledige vermelding van de

datum van de betekening in een exploot van gerechtsdeurwaarder heeft
geen nietigheid tot gevolg, wanneer uit
andere gedingstukken of uit andere
gegevens van het exploot met zekerheid de volledige en juiste datum van
de betekening blijkt (1).
3" Opzeggingsvergoeding en uitwinnings-

vergoeding zijn loon in de zin van art.
2 Wet Bescherming Loon (2).
4" Art. 10 Wet Bescherming Loon val-

gens hetwelk op het loon rente van
rechtswege verschuldigd is vanaf het
tijdstip waarop het eisbaar wordt, is
een dwingende bepaling ten voordele
van de werknemer, niet van de werkgever (3).
5" Een partij kc:m voor het Hoi niet voor

de eerste maal aanvoeren dat haar
veroordeling in strijd is met een wetsbepaling die dwingend is in het voordeel van de tegenpartij doch niet in
haar voordeel, oak a1 vermeldt zij tot
(1) Zie Cass., 12 mei 1949 (A.C., 1949, 31 3);
22 okt. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 193); 19 dec.
1969 (A.C., 1970, 381); 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79,
649) en 15 feb. 1988, A.R. nr. 8133
(A.C., 1987-88, nr. 368).
(2) Cass., 5 dec. 1977 (A.C., 1978 , 403 ) met
concl. o.M.; Cass., 25 jan. 1988, A.R. nr. 59 22
(A.C., 1987-88, nr. 316).
(3) Zie Cass., 10 maart 1980 (A.C., 1979-80,
437); 21 jan. 1985, A.R. nr. 4565
(A.C., 1984-85, nr. 295); 17 maart 1986, A.R.
nr. 7173 (A.C., 1985-86, nr. 452), en 14 maart
1988, A.R. nr. 8178 (A.C., 1987-88, nr. 436).

nr.
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staving van haar middel oak bepalingen van openbare orde (4).
(ELKA PIETERMAN P.V.B.A. T. ERAUW)
ARREST

(A.R. nr. 6218)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1987
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 32, 43, 45, 707, 710, 860, 862,
§ 1, 3", 867 van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat « de eerste rechter terecht de
betekeningsdatum van de dagvaarding
ambtshalve (heeft} opgeworpen in toepassing van het artikel 862, §§ 1 en 3,
van het Gerechtelijk Wetboek » en verder dat « het vermelden van de volledige
betekeningsdatum van de dagvaarding
noodzakelijk (is) om bepaalde gevolgen
van deze dagvaarding te kunnen beoordelen », het hoger beroep ontvankelijk
verklaart, op de navolgende gronden :
« De eerste rechter (... ) had moeten nagaan of deze betekeningsdatum niet voldoende duidelijk kan worden afgeleid uit
de dagvaardingsakte zelf, ook al was de
betekeningsdatum in de aanhef der dagvaarding niet vermeld; (..) dit was zeker
het geval, immers uit de dagvaardingsakte blijkt zeker het volgende : de dag der
betekening werd bepaald, namelijk de
24e, en ook de maand, namelijk augustus; ( ...) dit jaartal kan niet vermoedelijk
maar wel met volstrekte zekerheid afgeleid worden uit de elementen die zeker
blijken uit het exploot zelf; de dagvaarding kan zeker niet gebeurd zijn in 1982,
nu het gaat om een betwisting ontstaan
eind februari 1983, zoals blijkt uit het exploot. Anderzijds blijkt dit exploot ter
griffie ontvangen te zijn op 5 september
1983. Uit al deze elementen, en zonder
met iets rekening te houden buiten het
dagvaardingsexploot, blijkt met volstrekte zekerheid dat het exploot werd betekend op 24 augustus 1983. Deze datum
laat dan toe aile gevolgen van deze dagvaarding te apprecieren. Deze interpreta-

I----------------(4) Zie Cass., 17 maart 1986, A.R. nr. 7173
(A.C., 1985-86, nr. 452).
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tie is volledig rechtsgeldig en kadert in
het opzet van het Gerechtelijk Wetboek,
de nietigheden zoveel mogelijk te beperken of te relativeren. De dagvaarding betekend op 24 augustus 1983 is derhalve
niet nietig. De vordering is dan ook ontvankelijk »,

Nr. 22

vermelding van het jaar noodzakelijk is om de gevolgen van de akte
te beoordelen, en voorts constateert
dat het niet vermelde jaartal, namelijk 1983, met zekerheid blijkt uit de
andere gegevens vermeld in. het exploot, te weten eind februari 1983,
tijdstip van het ontstaan van het geschil, en 12 september 1983, dag
waartegen werd gedagvaard;
Dat bet middel stelt dat, kracbtens het bepaalde in de artikelen
862, § 1, 3°, en 867 van het Gerecbtelijk Wetboek, uit de gedingstukken
moet blijken dat het jaar 1983 werkelijk op het deurwaardersexploot
was vermeld, opdat het verzuim ten
dezen geen nietigheid van de recbtspleging tot gevolg zou hebben;
Overwegende dat, wanneer in bet
exploot van gerechtsdeurwaarder
waarbij dagvaarding wordt betekend, de datum van de betekening
onvolledig is vermeld, de rechter, ingevolge artikel 867 van bet Gerechtelijk Wetboek, wettig beslist dat het
verzuim geen nietigheid van de
rechtspleging ten gevolge heeft,
wanneer uit andere gedingstukken
of uit andere gegevens van het exploot met zekerheid de volledige en
juiste datum van de betekening
blijkt;
Dat bet middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende, voor het overige,
dat het arrest niet zegt dat uit de
gegevens van het litigieuze exploot
blijkt dat het exploot als jaar van
betekening 1983 vermeldt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;

terwijl, krachtens artikel 867 van het
Gerechtelijk Wetboek, het verzuim van
de vermelding van een vorm of de onregelmatigheid van deze vermelding de
nietigheid van de rechtspleging meebrengt, tenzij uit de gedingstukken blijkt
dat die vorm werkelijk werd in acht genomen; het arrest, dat het gebrek aan
vermelding van het jaartal op het deurwaardersexploot van « 24 augustus »,
waarbij de inleidende dagvaarding werd
betekend, vaststelt, eveneens vaststelt
dat dit verzuim een nietigbeid in de zin
van artikel 862, § 1, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek uitmaakt en dat het verzuim van de vermelding van het jaartal
op bet inleidend exploot noodzakelijk is
om de gevolgen van de akte te beoordelen, de bedoelde nietigbeid niet aanneemt omdat uit andere gegevens van
het exploot kan worden afgeleid dat bet
werd betekend in « 1983 », zonder ecbter
- in strijd met bet voorschrift van artikel 867 van bet Gerecbtelijk Wetboek vast te stellen dat de volledige datum
werkelijk werd vermeld in het desbetreffende gedingstuk; het arrest derhalve,
enerzijds schending inhoudt van genoemd artikel 867 van het Gerecbtelijk
Wetboek alsook van de artikelen 32, 43,
45, 707, 710, 860, 862, § 1, 3°, van het Gerecbtelijk Wetboek betreffende de vermeldingen die moeten voorkomen in een
dagvaardingsexploot en de sanctie van
nietigbeid wegens verzuim van een dezer vermeldingen, anderzijds, in zoverre
bet de vermelding van bet jaartal
« 1983 » afleidt uit elementen van bet exploot van betekening van « 24 augustus », deze akte, die een dergelijke vermelding niet inboudt, interpreteert op
een wijze die er onverenigbaar mee is en
derbalve de eraan toekomende bewijskracbt miskent (scbending van de artikeOver bet derde middel: schending van
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):
de artikelen 1149, 1153 van bet Burgerlijk Wetboek, 180, 1", gewijzigd bij de wet
Overwegende dat het arrest vast- van 5 januari 1976, 182 van bet Wetboek
stelt dat het gedinginleidend exploot van de Inkomstenbelastingen, 23, § 1,
de wet van 27 juni 1969 tot berzievan gerechtsdeurwaarder waarbij ei- van
ning van de besluitwet van 28 december
seres werd gedagvaard, de dag en 1944 betreffende de maatscbappelijke zede maand van de betekening ver- kerheid der arbeiders en 10 van de wet
meldt, namelijk 24 augustus, maar van 12 april 1965 betreffende de bescherniet het jaar; dat het oordeelt dat de ming van het loon der werknemers,
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wijl de genoemde sociale-zekerheidswet geen nadere regels van
openbare orde geeft betreffende de
verhouding tussen werkgever en
werknemer, behalve het verbod van
navordering door de werkgever die
de voorheffing niet heeft gedaan, tegen de werknemer;
Overwegende dat artikel 10 van
de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der
werknemers, dat inhoudt dat van
rechtswege rente verschuldigd is,
van het tijdstip waarop het eisbaar
wordt, op het gedeelte van « het
loon », waaronder begrepen de opzeggings- en uitwinningsvergoeding,
waarvan de werknemer de uitbetaling kan opeisen, een bepaling is die
dwingend is ten voordele van de
werknemer, niet ten voordele van
de werkgever;
Overwegende dat eiseres, werkgever, voor de feitenrechter geen betwisting heeft opgeworpen nopens
Over de grand van niet-ontvanke- de rentekwestie die het middel stelt
lijkheid van het middel, door ver- en de rechters over die kwestie geen
weerder hieraan ontleend dat bet uitspraak hebben gedaan;
middel nieuw is :
Dat het middel nieuw en derhalve
Overwegende dat verweerder voor niet ontvankelijk is;
de feitenrechter wettelijke en geDat de grond van niet-ontvankerechtelijke interest heeft geeist op lijkheid meet worden aangenomen;
basis van de volledige door hem gevorderde opzeggings- en uitwinningsvergoeding, zonder aftrek van
de respectievelijk in de artikelen
180, 1°, van het Wetboek van de InOm die redenen, verwerpt de
komstenbelastingen en 23, § 1, van voorziening; veroordeelt eiseres in
de Sociale-Zekerheidswet Werkne- de kosten.
mers 1969 bedoelde bedrijfsvoorhef12 september 1988 - 3• kamer - Voorfing en sociale-zekerheidsbijdragen;
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
Overwegende dat weliswaar arti- - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkkel 180 van het Wetboek van de In- Juidende conclusie van de h. Lenaerts,
komstenbelastingen, dat de werkge- advocaat~generaal - Advocaten : mrs.
ver tot schuldenaar van de bedrijfs- De Gryse en Biitzler.
voorheffing verklaart, en artikel 23
van de Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, dat de werkgever verplicht de werknemersbijdrage van
het loon af te houden, de openbare Nr. 23
orde raken, maar niet artikel 181
3• KAMER - 12 september 1988
van het genoemde wetboek, dat de
werkgever aileen behoudens strijdig
beding het recht geeft de voorhef- 1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
fing van het loon af te houden, ter- ALLERLEI - ONTSLAG - BEGRIP.
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de totale som van
1.010.660 frank als opzeggings- en uitwinningsvergoeding te betalen, verhoogd
met de wettelijke interest vanaf 23 februari 1983 en met gerechtelijke interest
vanaf 24 augustus 1983,
terwijl uit de artikelen 180, 1°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en 23, § 1, van de wet van 27 juni 1969
volgt dat de werknemer tegenover de
werkgever geen recht of vordering kan
doen gelden tot uitbetaling in zijn handen van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing die van het loon worden afgehouden en die door de werkgever aan de bevoegde instellingen moeten
worden overgemaakt; het arrest de interest blijkt te berekenen op het brutoloon,
zoals het aangegeven werd door de conclusies van verweerder; het arrest, door
de interest te berekenen op het bruteloon in plaats van op het nettoloon, aile
in het middel vermelde artikelen
schendt, vermits verweerder zelf geen
schade ondervindt van die bijdragen aan
de bevoegde instellingen :
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2° ARBEIDSOVEREENKOMST - ALLERLEI -

ONTSLAG -

EINDE
HERROEPING.

1° Ontslag is de gedraging waardoo1' een

partij aan de andere partij ter kennis
brengt dat zij de a.rbeidsovereenkomst
wil beiHndigen (1).
2° De partij die de arbeidsovereenkomst

beeindigt, kan het gegeven ontslag
niet eenzijdig hen·oepen, zelfs niet
wanneer zij de herroeping afhankelijk
maakt van een voorwaa.rde waal'van
de vervulling niet van haar wil ai'hangt
(2).
(PHILIP MORRIS BELGIUM N.V. T. HANSE, BOND
VOOR BEDIENDEN, TECHNIC! EN KADERPER·
SONEEL)
ARREST

(A.R. nr. 6230)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1987
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 35 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 21, §§ 2 en 5, van de wet van 20
september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, gewijzigd door het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, lbis, §§ 2 en 5, van de wet van 10
juni 1952 betreffende de gezondheid en
veiligheid van de werknemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 23,
24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest de op basis van het
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978 ingestelde vordering van eiseres
zonder voorwerp verklaart ingevolge het
gegeven onmiddellijk ontslag van eerste
verweerder van 20 mei 1987, en de vordering van eiseres op basis van artikel
1184 van het Burgerlijk Wetboek onge(1) Cass.,
nr. 419).

23

maart

1981

(A.C.,

1980-81,

(2) Zie Cass., 16 juni 1976 (A.C., 1976, 1151)
en 2 mei 1983, A.R. nr. 6841 (A.C., 1982-83,
nr. 480).

Nr. 23

grond verklaart, op grond: « Dat (eiseres) bij (haar) schrijven van 20 mei 1987
geen verbintenis op zich heeft genomen,
maar een rechtshancleling heeft gesteld,
meer bepaald tot het onmiddeUijk antslag van (eerste verweerder) is overgegaan; dat de termen " in uitvom'ing en
overeenkomstig de beschikkingen van
dit vonnis, wordt U dan ook op staancle
voet ontslagen wegens dringende redenen die hierna zullen ver-meld worden "
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
dat een arbeidsovereenkomst in beginsel
door de wil van een van de partijen kan
worden bei:Hndigd; dat het op dit beginsel
gestoeld ontslag een eenzijdig gestelde
rechtshandeling is, waarop niet eenzijdig
kan worden teruggekomen; dat zulk outslag een definitief karakter heeft en in
hoofde van de partij die ontslagen werd,
rechten doet ontstaan; dat (eiseres) met
de termen van het schrijven van 20 mei
1987 "Het ontslag geschiedt nochtans onder de ontbindende voorwaarde dat het
vonnis door een hogere instantie geheel
of gedeeltelijk zou worden hervormd ",
tot uiting heeft willen brengen dat cUt
ontslag geen verdere uitwerking meer
zou hebben in het geval het vonnis van
de arbeidsrechtbank in hoger beroep zou
worden hervormd; dat met bedoelde termen ter zake geen rekening mag worden
gehouden; dat de rechtszekerheid die de
arbeidsovereenkomstenwet met betrekking tot het al dan niet voortduren van
de dienstbetrekking aan de werknemer
bedoelt te verlenen, niet toelaat dat de
beslissing van de werkgever tot beeindiging van de arbeidsovereenlwmst door
hem eenzijdig herroepbaar zou kunnen
worden gesteld of dat de herroepbaarheid van die beslissing afhankelijk zou
kunnen gemaakt worden van omstandigheden die de werknemer niet in handen
heeft; dat een gegeven ontslag slechts
met het akkoord van beide partijen kan
ongedaan worden gemaakt; dat de ontslagen partij immers na het ontslag afstand kan doen van rechten die uit dit
ontslag voortvloeien; dat (eiseres) ten onrechte stelt dat het bij schrijven van 20
mei 1987 bedoeld ontslag onbestaande is
omdat dit onder voorwaarde werd gegeven; dat uit dit schrijven echter al te duidelijk is af te leiden dat (eiseres) aan het
ontslag onmiddellijk uitwerking heeft geg•even en geenszins aan deze rechtshandeling een opschortend karakter heeft
willen verlenen, in wellc geval het outslag inderdaad onbestaande zou zijn; dat
(eiseres) na de vraag tot toezending van
het formulier C4 blijkbaar ingezien heeft
dat zij al te voorbarig tot ontslag was
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overgegaan en met het schrijven van 3
juni 1987 tevergeefts op het definitief karalder van het gegeven en onmiddellijk
ingaand ontslag is willen terugkomen;
dat waar eerst de mogelijkheid tot
herroeping afhankelijk werd gesteld van
de hervorming van het vonnis a quo, in
dit schrijven dit afhankelijk werd gemaakt van een procedure in hoger beroep; dat dit evident niet opgaat; dat, het
weze herhaald, het ontslag een eenzijdig
onherroepelijke rechtshandeling is; dat
(eiseres) het ontslag van 20 mei 1987 gebaseerd heeft op het vonnis van de AJ:beidsrechtbank te Antwerpen van 12 mei
1987, maar uit het oog was verloren dat
dit vormis in kracht van gev,rijsde diende
getreden te zijn alvorens zij tot ontslag
kon overgaan; dat het duidelijk ontslag,
zonder wilsgebrek gegeven, de arbeidsovereenkomst beiHndigt, al werd de dringende reden niet vooraf en op definitieve
wijze door het arbeidsgerecht aangenomen; dat (eiseres) niet aantoont dat er
een wilsgebrek was bij het stellen van
deze rechtshandeling; dat het arbeidsgerecht in casu de aangevoerde dringende
reden tot onmiddellijk ontslag niet meer
kan aannemen nadat het ontslag reeds
is gegeven, dit gelet op de bepalingen
van artikelen 10 en 5 van het koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, waarbij
het artikel lbis, § 2, van de wet van 10
juni 1952 en artikel 21, § 2, van de wet
van 20 september 1948 werden gewijzigd;
(...) dat op de vordering van (eiseres) op
basis van het artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek niet kan worden ingegaan, vermits, door op 20 mei 1987 tot
het onmiddellijk ontslag van (eerste verweerder) over te gaan, (eiseres) de procedure van het koninklijk besluit nr. 4 van
11 oktober 1978 geenszins gevolgd
heeft "•
ter-wijl, ...

tweede onderdeel, het ont.sla.g de hande1ing is waardoor een partij aan de andere ter kennis brengt dat ze de arbeidsovereenkomst definitief 'I!Vil bei:\indigen;
het ontslag van eerste verweerder valgens de brief van 20 mei 1987 echter geschiedde onder de ontbindende voorwaarde dat het vonnis door een hogere
instantie geheel of gedeeltelijk zou worden hervormd; de arbeidsovereenkomst
daardoor niet definitief beeindigd werd,
vermits het voortbestaan ervan afhankelijk gesteld werd van een toekomstige en
onzekere gebeurtenis en een voonvaardelijk ontslag ongeldig is; die brief dan
ook geen gelclig ontslag inhield en het
arrest ten. onrechte beslist dat het bij
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voormeld schrijven van 20 mei 1987 gegeven onmiddellijk ontslag niet onbestaande is (schending van de artikelen
35 van de wet van 3 juli 1978, 21, §§ 2 en
5, van de wet van 20 september 1948 en
lbis, §§ 2 en 5, van de wet van 10 juni
1952) :

Wat het tvveede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder dat het onderdeel miskenning
van bewijskracht aanvoert, het
schrijven dat eiseres op 20 mei 1987
aan verweerder richtte, uitlegt als
een door eiseres gegeven onmiddellijk ontslag dat door haar herroepbaar zou zijn indien de beslissing
van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 12 mei 1987, waarbij het bestaan van dringende redenen tot
ontslag van verweerder was erkend,
in hoger beroep zou worden vernietigd;
Overwegende dat het ontslag een
gedraging is waardoor een partij
aan de andere ter kennis brengt dat
zij de arbeidsovereenkomst wil beeindigen;
Dat een ontslag niet eenzijdig kan
worden herroepen door de partij die
het gaf, zelfs niet wanneer zij de
herroepbaarheid afhankelijk maakt
van een voorwaarde waarvan de
vervulling niet van haar wil afhangt;
Dat het arrest, door in die zin
te beslissen, de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de verwerping
van de voorziening de vordering tot
bindendverklaring zonder belang
maakt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendve:rklaring; veroordeelt eiseres
in de kosten.
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12 september 1988 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.

Nr. 24

2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
- DEKKING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERGOEDJNG VAN DE MATERIELE SCHADE- VOORWAARDEN.

3° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING

Nr. 24
3•

KAMER -

12 september 1988

DIENSTPLICHT -

UITSTEL EN VRIJLATING
VAN DIENST OP MORELE GROND- STUDIES
-HOGER ONDERWIJS- STUDIECYCLUS VAN
TEN MINSTE ZES JAAR - BEGRIP.

Om te berekenen of een studiecyclus in
het hager onderwijs ten minste zes
jaar bedraagt, komen de jaren van een
specialisatie die rechtstreeks verband
houdt met die studie, niet in aanmerking, zolang de specialisatiecyclus nog
niet is aangevat (1). (Art. 10, § 3,
Dienstplichtwet.)

- SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL OAT NAGELATEN HEEFT EEN VORDERING IN TE
STELLEN TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DADER - DEKKING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS VOORWAARDEN.

lo Het toevallig feit waardoor de be-

stuurder van het voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt, van aansprakelijkheid wordt ontheven, kan door
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds worden gedekt, krachtens
art. 50, § 1, 2', van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, met name
wanneer het te wijten is aan de fout
van een derde wiens identiteit niet is
vastgesteld (1).
2° Wanneer een ongeval wordt veroor-

(DE GEEST)

(A.R. nr. M 672 N)

12 september 1988 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.

zaakt niet door een onbekend voertuig
maar door een bekend bestuurder aan
wie een toevallig felt is overkomen,
kan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot vergoeding van de
materiiBe schade van het slachtoffer
worden veroordeeld. (Art. 50, § 1, wet 9
juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; art. 19,
§ 1, K.B. 16 dec. 1981.)
3° Wanneer het Gemee:nschappelijk Mo-

Nr. 25
2•

KAMER -

14 september 1988

1° VERZEKERING-

W.A.M.-VERZEKERING
- DEKKING DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VOORWAARDEN - TOEVALLIG FElT- BEGRIP.

Nota arrest nr. 24 :
(1) Cass., 11 aug. 1988, A.R. nr. M 664 N
(A.C., 1987-88, nr. 692).

torwaarborgfonds het slachtoffer van
een ongeval vergeefs verzocht heeft
om een vordering in te stellen tegen
de autoriteiten die het voor het ongeval aansprakelijk acht, kan de rechter
niettemin het Fonds tot vergoeding
veroordelen als llij het ongeval toeschrijft aan overmacht. (Art. 18 K.B.
16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50
van de wet 9 juli 1975 betreffende de
controle de:r verzekeringsondernemingen.)
Nota arrest nr. 25 :
(1) Cass., 7 juni 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 610).

A.R.

nr.

1585

Nr. 25
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(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. SCHMITZ, PETERS, HOFFMAN, HOFFMAN
P.V.B.A.)
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vallig feit te wijten is; dat in een dergelijk geval de aansprakelijkheid niet aileen de lichamelijke, maar ook de materiele schade omvat krachtens artikel 19
van het koninklijk besluit van 16 decemARREST ( vertaJing)
ber 1981 »,en doordat het bestreden von(A.R. nr. 6506)
nis beslist dat het ongeval is veroorzaakt
door een toevallig feit (de gladheid van
de weg) dat de aansprakelijkheid van de
HET HOF; - Gelet op het bestre- verweerder Schmitz uitsluit,
den vonnis, op 9 november 1987
terwijl, eerste onderdeel, het tegendoor de Correctionele Rechtbank te strijdig is enerzijds te beslissen dat de
Verviers in hager beroep in het verweerder Schmitz niet aansprakelijk is
Duits gewezen, en gelet op de in de- voor het ongeval en hem derhalve vrij te
zelfde taal gestelde voorziening;
spreken, en anderzijds te beslissen dat
Gelet op de op 2 maart 1988 door ten deze de veroorzaker van het ongeval
is aangezien hij verdacht wordt,
de eerste voorzitter gegeven be- bekend
de vrijspraak impliceert dat de verschikking waarin wordt beslist dat daar
dachte niet als de veroorzaker van het
de rechtspleging vanaf de terechtzit- ongeval kan worden beschouwd; het vonting in het Frans zal worden voort- nis bijgevolg berust op tegenstrijdige
gezet;
gronden en derhalve niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
C. Op het overige van de voorzietweede onderdeel, onder toevallig feit
ning:
in de zin van artikel 50, § 1, 2°, van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controOver bet middel: schending van de ar- le der verzekeringsondernemingen moet
tikelen 50, § 1, van de wet van 9 juli 1975 worden verstaan een gebeurtenis die
betreffende de controle der verzekerings- zich voordoet buiten iedere rechtstreekse
ondernemingen, 18, 19 van het konink- of onrechtstreekse fout van de mens (bijlijk besluit van 16 december 1981 hou- voorbeeld een infarct van de bestuurder,
dende inwerkingstelling en uitvoering natuurrampen, ongevallen te wijten aan
van de artikelen 49 en 50 van de wet van de natuurelementen); die bepaling der9 juli 1975 betreffende de controle der halve niet van toepassing is telkens als
verzekeringsondernemingen en 97 van er een menselijke fout of daad in het
de Grondwet, ·
spel is en derhalve telkens als de aandoordat het bestreden vonnis, met be- sprakelijkheid van een derde (ook al is
vestiging van het beroepen vonnis, eiser hij niet bekend) niet uitgesloten kan
veroordeelt om aan de vierde en de vijf- worden geacht; het bestreden vonnis
de verweerder respectievelijk het bedrag vaststelt dat het ongeval ten deze te wijvan 136.707 frank en 2.880 frank te beta- ten is aan olie op de weg, hetgeen noodlen op grond « dat artikel 50, § 1, 1°, van zakelijkerwijze betekent dat het ongeval
de wet van 9 juli 1975 ten deze niet van mogelijk door een menselijke fout is vertoepassing is; dat die bepaling immers oorzaakt en dat het hier dus niet ging
alleen betrekking heeft op ongevallen om een toevallig feit in de zin van bodie worden veroorzaakt door bestuurders vengenoemde bepaling; het vonnis bijgewier identiteit niet is vastgesteld, bij- volg niet wettig kon beslissen dat er zich
voorbeeld omdat zij zijn doorgereden; ten deze een toevallig feit had voorgedat in het bovengenoemd geval de ver- · daan in de zin van artikel 50,§ 1, 2", van
oorzaker van het ongeval wel bekend is, de wet van 9 juli 1975 op grond waarvan
aangezien hij wordt verdacht; dat het eiser overeenkomstig artikel 19 van het
voor het overige niet bewezen is dat de koninklijk besluit van 16 december 1981
olie is verloren door een wagen ten aan- gehouden is tot vergoeding van de matezien waarvan een verzekeringsmaat- riele schade, en derhalve niet naar recht
schappij overeenkomstig de wet betref- is verantwoord (schending van artikel 50,
fende de verplichte aansprakelijkheids- § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffenverzekering inzake motorrijtuigen een de de controle der verzekeringsonderneverzekeringsplicht zou hebben; dat over- mingen en van artikel 19 van het koeenkomstig artikel 50, § 1, 2°, van boven- ninklijk besluit van 16 december 1981
genoemde wet (eiser) moet instaan voor houdende inwerkingstelling en uitvoede schade als het ongeval aan een toe- ring van de artikelen 49 en 50 van voor-
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melde wet van 9 juli 1975), en evenmin
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, wanneer de identiteit
van het motorrijtuig dat het ongeval
heeft veroorzaakt niet is vastgesteld, de
vergoedingsplicht van eiser overeenkomstig artikelen 50, § 1, 1", en 50, § 1, laatste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en artikel 19 van het in het
middel vermelde koninklijk besluit van
16 december 1981 beperkt is tot de lichamelijke schade; uit de beslissing van het
vonnis dat niet bewezen is dat de olie
verloren was door een voertuig ten aanzien waarvan een verzekeringsmaatschappij overeenkomstig de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen een
verzekeringsplicht zou hebben, impliciet
doch onmiskenbaar volgt dat de olie afkomstig was van een wagen en dat het
ongeval veroorzaakt werd door een motorvoertuig waarvan de identiteit niet
werd vastgesteld; daaruit volgt dat het
bestreden vonnis, nu het beslist dat eiser
gehouden is tot vergoeding op grond van
artikel 50, § 1, 2", en niet op grond van
artikel 50, § 1, 1", van de wet van 9 juli
1975, en nu het eiser in die omstandigheden veroordeelt tot vergoeding van de
materiEHe schade, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 50
van de in het middel vermelde wet van 9
juli 1975 en 19 van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van bovengenoemde wet
van 9 juli 1975) en evenmin regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
vierde onderdeel, de redengeving van
het vonnis dubbelzinnig is in zoverre het
beslist « dat voor het overige niet bewezen is dat de olie afkomstig was van een
voertuig ten aanzien waarvan een verzekeringsmaatschappij overeenkomstig de
wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen een verzekeringsplicht zou hebben »;
uit die redengeving immers niet kan
worden opgemaakt of het volgens het
vonnis niet bewezen is dat de olie afkomstig was van een voertuig dan wel of
het vonnis impliciet doch onmiskenbaar
beslist dat de olie wel afkomstig was van
een voertuig, maar dat het bewijs niet is
geleverd dat ten aanzien van dat voeriuig een verzekeringsmaatschappij overeenkomstig de wet betreffende de ver-
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plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen een verzekeringsplicht had; het vonnis in die tweede
veronderstelling aangetast is door de onwettigheid die in het derde onderdeel
wordt aangevoerd; het vonnis bijgevolg
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en niet naar recht is verantwoord
(schending van aile in het middel aangevoerde bepalingen met uitzondering van
de artikelen 97 van de Grondwet en 18
van het koninklijk besluit van 16 december 1981);
vijfde onderdeel, eiser in zijn in hoger
beroep neegelegde conclusie subsidiair
had aangevoerd dat hij vergoeding kon
weigeren op grond van artikel 18, § b, in
fine, van voormeld koninklijk besluit van
16 december 1981, aangezien de vierde
en de vijfde verweerder, ondanks ingebrekestelling, hadden nagelaten een vordering in te stellen tegen de aansprakelijke autoriteiten; het vonnis niet antwoordt op dat middel; het bijgevolg niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en niet naar recht is verantwoord
(schending van artikel 18 van het in het
middel vermelde koninklijk besluit van
16 december 1081):

Wat het eerste en het tweede onderdeel samen betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, zowel in de eigen redengeving als met overneming van de
gronden van de eerste rechter, vaststelt dat de verweerder Rainer
Schmitz met een wagen die niet met
een overdreven snelheid reed, is geslipt op de rijbaan docrdat de rijstrook waarop hij reed, glad was ten
gevolge van de aanwezigheid van
olie of stookolie, dat door de regen
die olievlek op het wegdek niet kon
worden opgemerkt en dat de botsing
met het voertuig van de verv1eerder
Alois Hoffman moet worden toegeschreven aan overmacht die de aansprakelijkheid van de verweerder
Schmitz uitsluit;
Overwegende dat de correctionele
rechtbo.nk aldus haar beslissing regelmatig met redenen omkleedt en
naar recht verantwoordt;
Dat immers, enerz1jds, het bestreden vonnis niet is aangete.st door de
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in het eerste onderdeel aangeklaagde tegenstrijdigheid waar het beslist
dat het ongeval te wijten is aan het
slippen van het voertuig van de verweerder Rainer Schmitz maar dat
die slippartij niet aan enige fout van
die verweerder te wijten is;
Dat, anderzijds, het vonnis, door
erop te wijzen dat de slippartij toe
te schrijven is aan de gladheid van
het wegdek die verweerder onmogelijk kon zien, voorzien of voorkomen, de beslissing volgens welke de
aanwezigheid van olie of stookolie
op het wegdek voor de verweerder
een toevallig feit opleverde dat zijn
aansprakelijkheid uitsloot,
naar
recht verantwoordt; dat het er niet
toe qoet dat die gebeurtenis eventueel te wijten was aan een « menselijke fout », inzonderheid aan de
fout van een onbekende derde;
Dat het eerste en het tweede onderdeel niet kunnen worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis niet de in het onderdeel aangeklaagde dubbelzinnigheid bevat
waar het vermeldt dat niet bewezen
is dat de olie op het wegdek afkomstig is van een voertuig ten aanzien
waarvan de verzekeraar op grond
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
een verzekeringsplicht zou hebben;
Dat uit die vermelding kan worden afgeleid dat, volgens het oordeel
van de correctionele rechtbank, de
oorsprong van de olie- of stookolievlek op het wegdek onbekend was;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste, tweede en
vierde onderdeel blijkt, het bestreden vonnis vaststelt, enerzijds, dat
een toevallig feit de aansprakelijkheid van de verweerder Rainer
Schmitz voor het ongeval uitsluit en,
anderzijds, dat de oorsprong van de
olie of stookolie op het wegdek on-
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· bekend is; dat het aldus niet beslist
dat het ongeval is veroorzaakt door
een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld; dat het terecht toepassing maakt van artikel
50, § 1, 2°, van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, volgens hetwelk het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ten aanzien van de
benadeelde verplicht is tot dekking,
onder meer wanneer, zoals ten deze,
geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat het gaat om een toevallig feit waarvoor de bestuurder
van het voertuig dat het ongeval
heeft veroorzaakt, niet aansprakelijk is;
Overwegende dat het ter uitvoering van artikel 50, § 1, laatste lid,
van de wet van 9 juli 1975 genomen
artikel19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering
van de artikelen 49 en 50 van die
wet bepaalt dat, in het geval vermeld in voornoemd artikel 50, § 1,
2o, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de materiele schade
vergoedt die door een motorrijtuig
is veroorzaakt;
Dat de correctionele rechtbank
bijgevolg, nu ze eiser veroordeelt
om aan de vierde en de vijfde verweerder vergoedingen te betalen ten
belope van hun materiele schade,
• haar beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
18, b, van het koninklijk besluit van
16 december 1981, het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
niet gehouden is tot vergoeding tegenover de benadeelden die zich ervan onthouden een vordering in te
stellen tegen de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval, indien het
Fonds hen hierom verzoekt;
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Overwegende dat het vonnis niet
vaststelt dat een openbare overheid
aansprakelijk is voor het ongeval,
maar het dat ongeval toeschrijft aan
overmacht;
Dat het derhalve voornoemd artikel 18 niet schendt en niet hoefde te
antwoorden op een conclusie die ingevolge de beslissing niet meer ter
zake dienend was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

(C ... )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6625)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1988 door
het 'lfof van Beroep te te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet en miskenning
van .het gezag van gewijsde in strafzaken,
doordat uit de gedingstukken, meer bepaald uit het zittingsblad van 4 december 1987, blijkt dat de raadsman van eiOm die redenen, verwerpt de ser een afschrift heeft overgelegd van
voorziening; veroordeelt eiser in de een op 16 oktober 1986 gewezen arrest
van de jeugdkamer van het Hof van Bekosten.
roep te Brussel; dat uit voornoemd, in
14 september 1988 - 2• kamer - Voor- kracht van gewijsde gegane arrest blijkt
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- dat C ... , die werd vervolgd als dader of
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende mededader van hetzelfde als het aan eiconclusie van de h. Piret, advocaat-gene- ser ten laste gelegde misdrijf, is vrijgesproken van het hem ten laste gelegde
raal - Advocaat: mr. Simont.
feit; dat het bestreden arrest, zonder ergens te verwijzen naar de inhoud van
bovengenoemd arrest, onder meer de
volgende gronden opgeeft : « dat uit het
proces-verbaal van de politie van Ukkel
blijkt (... ) dat die jongeren (C ... en S ... ,
Nr. 26
heiden minderjarig) tweemaal hebben
gepoogd te ontvluchten, de eerste maal
bij het zien van de politiewagen, de
2• KAMER - 14 september 1988
tweede maal bij het zien van de politieagenten die de parkeerplaats langs een
RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG andere ingang waren opgekomen; ( ...) dat
op hetzelfde ogenblik beklaagde, de oudVAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BESLISste broer van C... , zich op de Dokter DeSING T.A.V. EEN VERVOLGDE MINDERJAR!GE
crolylaan bevond bij zijn Alfa Romeo
- GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE TEN AANZIEN
waarvan de motor draaide; dat de drie
VAN EEN BEKLAAGDE DIE AFZONDERLIJK
tegengehouden jongeren, ondanks .die
ALS MEDEDADER OF MEDEPLICHTIGE WORDT
bezwarende vaststellingen, elk betrokVERVOLGD.
kenheid bij de diefstal hebben ontkend
De beslissing van de jeugdrechter t.a. v. en staande hielden dat zij daar waren
een minderjarige die wordt vervolgd omdat zij een afspraak hadden met een
wegens een als misdrijf omschreven vierde persoon van wie ze gratis kaartjes
feit heeft geen gezag van gewijsde ten zouden krijgen voor het optreden van Tiaanzien van de beklaagde die afzon- na Turner in Vorst-Nationaal (optreden
derlijk wordt vervolgd als mededader d~t begon om 20 uur 30); dat die versie,
van of medeplichtige aan hetzelfde dre geen enkele verklaring geeft voor het
feit; die beslissing kan hem geen scha- door de politieagenten vastgestelde gede berokkenen noch enig voordeel drag, bovendien onwaarschijnlijk wordt
voor hem opleveren (1). (Algemeen be- gemaakt door de talrijke tegenstrijdigheginsel van het gezag van gewijsde in den in de verklaringen van de drie verdachten >>; dat die redengeving, in zoverstrafzaken.)
re zij betrekking heeft op C... , volledig in
-~-----~--------1 strijd blijkt te zijn met zijn vrijspraak;
dat het arrest zodoende het gezag van
(1) Cass., 13 mei 1975 (A.C:, 1975, 989).
gewijsde van het op 16 oktober 1986 door
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de jeugdkamer van het Hof van Beroep
te Brussel gewezen arrest miskent en aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt:

3° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS NAAR HET HOF VAN ASSISEN VERWEZEN BESCHULDIGDE - VERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING - WET VOORLOPIGE
HECHTENIS, ART. 7 - ZITTING HOUDEND HOF
VAN ASSISEN- VERZOEK GERICHT AAN HET
HOF VAN ASSISEN - BESLISSING WAARBIJ
HET HOF VAN ASSISEN VERKLAART ZONDER
RECHTSMACHT TE ZIJN - VERNIETIGING.

Overwegende dat de beslissing die
door de jeugdrechtbank gewezen
wordt ten aanzien van een minderjarige die vervolgd wordt wegens
een als misdrijf omschreven feit
geen gezag van gewij sde he eft ten
aanzien van de beklaagde die afzon- . 4° VERWIJZING NA CASSATIE
derlijk als dader van of medeplichti- I STRAFZAKEN - AANDUIDING VAN HET
RECHTSCOLLEGE WAARNAAR
DE
ZAAK
ge aan dezelfde feiten wordt verWORDT VERWEZEN - KEUZE DOOR HET HOF
volgd en dat die beslissing hem niet
- REDENGEVING.
kan benadelen of ten goede komen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
1• en z• Wanneer de onderzoeksrechter
het bevel tot aanhouding niet heeft opEn overwegende dat de substangeheven, moet, te rekenen van de beteWHe of op straffe van nietigheid
kening van het verwijzend arrest, de
voorgeschreven rechtsvormen in
voorlopige invrijheidstelling bedoeld in
acht zijn genomen en de beslissing
art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis geovereenkomstig de wet is gewezen;
vraagd worden aan het hof van assi-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 september 1988 - z• kamer- Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-

slaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. H. Mievis,
Brussel.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK NAAR HET HOF VAN ASSISEN VERWEZEN BESCHULDIGDE - BEVOEGDHE!D.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELL!NG - VERZOEK- NAAR HET HOF VAN
ASSISEN VERWEZEN BESCHULDIGDE.

sen als dat hof zitting houdt; alleen dat
hof van assisen is bevoegd om uitspraak te doen over het verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling, zelfs als
het niet is samengesteld voor de behandeling van de zaak zelf van verzoeker.

a• Wanneer het hof van assisen zich in
strijd met de wet onbevoegd verklaard
heeft om kennis te nemen van een aan
het hof gericht verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling van een naar dat hof
verwezen beschuldigde, spreekt het
Hof van Cassatie, dat in de gedingstukken geen aanwijzing vindt dat een
hof van assisen zitting zou houden op
de dag waarop het Hof uitspraak doet,
vernietiging van het bestreden arrest
uit, zonder verwijzing in zoverre dat
arrest verklaart dat het hof van assisen geen rechtsmacht heeft, maar met
verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep van een ander rechtsgebied VOOl'
uitspraak over de gegrondheid van dat
verzoek. (Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 430 Sv.)
4• In alle gevallen waarin het Hof van

Cassatie gerechtigd is een hof of een
rechtbank aan te wijzen om over een
verwezen zaak uitspraak te doen, moet
die aanwijzing blijken uit een bijzondere beslissing van het Hof waarvan
in het arrest uitdrukkelijk melding
wordt gemaakt. (Art. 430 Sv.)
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(GUISSET)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6948)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1988 gewezen
door het Hof van Assisen van de
provincie Luik;
Over het middel: schending van artikel 7 van de wet van 20 april 1874 op de
voorlopige hechtenis,
doordat het zittinghoudende hof van
assisen verklaard heeft zonder rechtsmacht te zijn om kennis te nemen van
eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling op grond dat het niet was samengesteld voor het onderzoek van de
zaak zelf,
terwijl uit artikel 7 van de wet op de
voorlopige hechtenis blijkt dat het verzoek tot invrijheidstelling van een naar
het hof van assisen verwezen beschuldigde aan dat hof moet zijn gericht als het
zitting houdt, zelfs als het niet is samengesteld voor de berechting van de zaak
van verzoeker; het hof van assisen dus
over dat verzoek tot voorlopige invrijheidstelling uitspraak moest doen zonder
nochtans de debatten in de voor dat hof
gebrachte zaak te onderbreken :

Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de eiser Christian
Guisset bij het op 16 maart 1988
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik gewezen arrest naar het hof
van assisen van de provincie Luik is
verwezen om er terecht te staan; dat
het arrest van verwijzing hem is betekend op 17 maart 1988;
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leen het hof van assisen bevoegd is
om uitspraak te doen over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zelfs als het niet is samengesteld voor het onderzoek van verzoekers zaak zelf;
Overwegende dat het zittinghoudende hof van assisen derhalve uitspraak moest doen over het verzoek
tot invrijheidstelling van eiser;
Overwegende dat het Hof in de
gedingstukken
geen
aanwijzing
heeft gevonden dat een hof van assisen zitting hield op de dag waarop
het uitspraak doet, zodat de vernietiging van het arrest moet worden
uitgesproken zonder verwijzing in
zoverre dat arrest het hof van assisen zonder rechtsmacht verklaart
om kennis te nemen van dat verzoek, en met verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling van
het hof van beroep van een ander
rechtsgebied voor uitspraak over de
gegrondheid ervan;

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; zegt dat er geen grand bestaat tot verwijzing in zoverre het
arrest het hof van assisen zonder
rechtsmacht verklaart om kennis te
nemen van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van eiser; verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Brussel voor uitspraak over de gegrondheid van dat
verzoekschrift.

Overwegende dat, wanneer de onderzoeksrechter het bevel tot aanhouding niet heeft opgeheven, de
voorlopige invrijheidstelling bedoeld
14 september 1988 - 2' kamer - Voorin artikel 7 van de wet op de voor lo- zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitpige hechtenis, vanaf de betekening ter - Verslaggever : de h. Ghislain van het arrest van verwijzing, moet Gelijkluidende conclusie van mevr. Liegevraagd worden aan het hof van kendael, advocaat-generaal - Advocaat:
assisen als het zitting houdt; dat al- mr. P. Jeanray, Luik.
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15 september 1988

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTMEESTERS - AANGESTELDEN - AANSPRAKELIJKHEID ENKEL TEN GUNSTE VAN DE
DERDEN DIE SLACHTOFFER ZIJN VAN DE
DOOR DE AANGESTELDE IN ZIJN BEDIENING
VEROORZAAKTE SCHADE - VERHAALSVORDERING VAN DE AANGESTELDE TEGEN ZIJN
AANSTELLER OP GROND ALLEEN VAN DIENS
HOEDANIGHEID.

Nu de aansprakelijkheid ex art. 1384,
derde lid, B. W. alleen bestaat ten gunste van de derden die slachtoffer zijn
van de schade die door de aangestelde
is veroorzaakt in de bediening waartoe
de aansteller hem heeft gebezigd,
heeft de aa.nsteller die zodanige schade heeft hersteld, in beginsel, het
recht om een vordering uit subrogatie
in te stellen tegen zijn aangestelde, die
de schade heeft veroorzaakt; deze kan
de op hemzelf rustende aansprakelijkheid niet van zich afschuiven door tegen zijn aansteller een verhaalsvordering in te stellen op grand van de
enkele omstandigheid dat deze t.a.v.
derden burgerrechtelijk aansprakelijk
is (1).

(LIEGEOIS & FILS B.V.B.A. T. DELCOURT E.A.)
ARREST ( verta/ing}

(A.R. nr. 8070)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1986
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel: schending van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben beslist dat eerste verweerder de veroorzaker was van de schade geleden door
Chenot, in wiens rechten de derde verweerster was getreden, en bijgevolg de
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laatstgenoemde een bedrag van 458.270
frank in hoofdsom te betalen, eiseres
veroordeelt om de eerste verweerder te
vrijwaren voor aile te zijnen laste uitgesproken veroordelingen in hoofdsom, interest en kosten, op grond dat « (de eerste verweerder} ten tijde van het ongeval
de aangestelde was (van eiseres), die
aansprakelijk is voor zijn daden; (... ) dat
de vordering tot vrijwaring (van de eerste. verweerder) tegen (eiseres) steunt op
artlkel 1384 van het Burgerlijk Wethoek»,
terwijl het vermoeden van aansprakelijkheid ex artikel 1384, derde lid van
het Burgerlijk Wetboek alleen ten g~nste
van de slachtoffers bestaat; de veroorzaker van de schade de op hemzelf rustende aansprakelijkheid niet van zich kan
afschuiven door tegen degene die naar
hij beweert zijn aangestelde is, een verhaalsvordering in te stellen op grond van
de omstandigheid dat deze ten aanzien
van derden burgerrechtelijk aansprakelijk zou zijn; daaruit volgt dat het arrest
zijn beslissing houdende veroordeling
van eiseres tot vrijwaring van de eerste
verweerder voor de ten gunste van de
derde verweerster tegen hem uitgesproken veroordelingen, niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 1384
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek) ;
Overwegende dat het arrest zegt
« dat de vraag is wie van de beide

aannemers (de N.V. Leon Lhoist of
de B.V. Liegeois & fils) ten tijde van
het ongeval over (de eerste verweerder) gezag uitoefende; dat de gezagsverhouding die het begrip " aangestelde " doet veronderstellen, be• staat zodra iemand in feite gezag en
toezicht kan oefenen op de daden
van iemand anders »;
Dat het vervolgens, met vermelding van de gegevens van de zaak,
overweegt « dat daaruit volgt dat (de
eerste verweerder) ten tijde van het
ongeval de aangestelde was van (eiseres), die aansprakeliJ'k is voor ziJ'n

daden » en beslist « dat de vordering
tot vrijwaring (van de verweerder)
tegen (eiseres) steunt op artikel 1384
van het Burgerlijk Wetboek »;
Overwegende dat, nu de aansprae_e~r~s-te~v~e~rw_e_e_r~d_e_r_ve_r_·o_o_r_d_ee_l_t_o_m_a_a_n-1 kelijkheid ex artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek aileen
(1) Cass., 24 mei 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, bestaat ten gunste van de derden
die slachtoffer zijn van de schade
1082) en 21 maart 1972 (A.C., 1972, 691).

58

Nr. 29

HOF VAN CASSATIE

die door de aangestelde is veroorzaakt in de bediening waartoe de
aansteller hem heeft gebezigd, de
aangestelde de op hemzelf rustende
aansprakelijkheid niet van zich kan
afschuiven door tegen zijn aansteller een vordering tot vrijwaring in
te stellen op grand van de enkele
omstandigheid dat deze ten aanzien
van derden burgerrechtelijk aansprakelijk is;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt.aet bestreden arrest in zoverre het eiseres
ertoe veroordeelt de eerste verweerder te vrijwaren voor alle veroordelingen in hoofdsom, interest en kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 september 1988 - f kan. er - Voor-

(BOUDIDIT, DIDI . T. L'HABITATION MODERNE
N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8079)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1986 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hager beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 31 van de wet van 2 juli 1971 ·
(Huisvestingscode), 13, 14, 16 van het koninklijk besluit van 30 juni 1981 betreffende de huren, in het Brusselse Gewest
van woningen beheerd door de National~
Maatschappij voor de Huisvesting of
door de door haar erkende maatschappijen, 14 van de gecoordineerde wetten
op de Raad van State en 107 van de
Grondwet, en ook van het algemeen
rechtsbeginsel van het volstrekt gezag
van gewijsde van de vernietigingsarresten van de Raad van State,

doordat het bestreden vonnis, binnen
de perken van de artikelen 16, §§ 1 en 2,
en 33, § 2, van het koninklijk besluit van
3~ juni 1981, de maandelijkse huurprijs,
d1e verweerster met toepassing van artikel 24, § 2, van dat besluit mag eisen, op
zitter en verslaggever: de h. Sosly, afde- 2.600 frank vaststelt en de eisers, met
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- bevestiging van he~ bestreden vonnis,
veroordeelt tot betalmg van de aldus versie van de h. Velu, advocaat-generaal schuldigde achterstallen en deswege ook
Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.
afwijzend beschikt op hun tegenvordering tot terugbetaling van de te veel ontvangen huurprijs, op grond: « (dat) de
ontvangst van de ingebrekestelling (artikel 24, § 2} niet wordt betwist; (dat de eisers) enkel aanvoeren dat zij niet bij
Nr. 29
aangetekend schrijven is gedaan (artikel
24, § 3); (dat) het koninklijk besluit dat
verzuim evenwel niet met nietigheid be1• KAMER - 15 september 1988
straft (geen nietigheid zonder geschrift
- artikel 860 van het Gerechtelijk WetRAAD VAN STATE- VERNIETIGING VAN hoek); (dat de eisers) ten onrechte betogen dat de sanctie, opgelegd bij artikel
EEN VERORDENINGSBEPALING - GEVOLG.
24, § '2, nu sommige fiscale bescheiden
De beslissing van een gewoon gerecht is zijn overgelegd, met terugwerkende
onwettig wanneer een der partijen op kracht zou worden tenietgedaan; (dat) in
basis van een bepali11g uit een door de geen enkele bepaling van het koninklijk
Raad van State vernietigd verorde- besluit sprake is van die vorm van " amnestie "; (dat) bovendien artikel 24, § 2
ningsbesluit wordt veroordeeld (1).
daardoor zinloos zou worden, nu " bedrog
wordt aangemoedigd" (aangezien het
(1) Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. nr. 73971 met terugwerkende kracht zou kunnen
(A.C., 1983-84, nr. 427), en 23 mei 1985, A.R. ' worden "weggewist" door een latere
nr. 7197 (ibid., 1984-85, nr. 577).
! " regularisatie ") »,
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terwijl de Raad van State, in zijn arrest van 10 juni 1986 (nr. 26.629 inzake
S.C.H.S. Kappelleveld t. Belgische Staat,
Bmssels Gewest), met name artikel 24
van het koninklijk besluit van 30 juni
1981 betreffende de huren, in het Brussels Gewest, van woningen beheerd door
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de door haar erkende
maatschappijen heeft vernietigd; dat arrest, dat volstrekt gezag van gewijsde
heeft, leidt tot vernietiging met terugwerkende kracht van bet onwettig verklaarde artikel 24, dat bijgevolg wordt
geacht nooit deel te hebben uitgemaakt
van de juridische beschikking; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis, dat de eisers op grond van die vernietigde bepaling veroordeelt tot betaling van een
maandelijkse huurprijs die van 1.798
frank op 2.600 frank is gebracht, als
sanctie omdat zij de bij artikel 17 van
hetzelfde besluit bepaalde inlichtingen
niet hebben doorgegeven, een schending
uitmaakt van artikel 31 van de wet van 2
juli 1971 (Huisvestingscode), dat, hoewel
bet de Koning machtigt om bet bedrag
van de toe te passen huurprijzen vast te
stellen en de toelatingsvoorwaarden van
de huurders, evenals het bedrag en de
voorwaarden waaronder huurvermindering kan worden toegestaan, als sanctie
voor de weigering inlichtingen te verschaffen geen huurprijs kan opleggen
die overeenstemt met de normale huurwaarde, van artikel 107 van de Grandwet, dat de hoven en rechtbanken verbiedt de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten toe te passen die niet
met de wetten overeenstemmen, van artikell4 van de gecoordineerde wetten op
de Raad van State en van bet algemeen
rechtsbeginsel van bet volstrekt gezag
van gewijsde van de vernietigingsarresten van de Raad van State, en ten slotte
ook van de artikelen 13, 14 en 16 van het
voornoemd koninklijk besluit van 30 juni
1981, die de berekening van de werkelijke huurprijs dienden te regelen
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen) :
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weigering van verklaring in verband
met de inlichtingen bedoeld in artikel17, na ingebrekestelling, leidt tot
de betaling van een huurprijs die
gelijk is aan de normale huurwaarde van de woning;
Overwegende dat het bestreden
vonnis erop wijst dat de ontvangst
: van de brieven waarin die inlichtingen worden geeist en de weigering
de in artikel 17 bedoelde stukken
over te leggen zijn aangetoond en,
! bijgevolg, de netto te betalen huurprijs en het bedrag van de door de
eisers verschuldigde achterstallen
. vaststelt;
Overwegende dat de Raad van
State, in zijn arrest van 10 juni
1986, met name voornoemd artikel
24 van het koninklijk besluit van 30
juni 1981 heeft vernietigd; dat die
vernietiging terugwerkende kracht
heeft en erga omnes geldt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de
maandelijkse huurprijs voor het
jaar 1982 vaststelt en uitspraak doet
over de achterstallige huur voor het
jaar 1982 en 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
Overwegende dat artikel 24, § 2, zaak naar de Rechtbank van Eerste
van het koninklijk besluit van 30 ju- Aanleg te Nijvel, zitting houdend in
ni 1981 betreffende de huren, in het hoger beroep.
Brussels Gewest, van woningen beheerd door de Nationale Maatschap15 september 1988 - t• kamer - Voorpij voor de Huisvesting of door de zitter en verslaggever : de h. Bosly, afdedoor haar erkende maatschappijen, lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclubepaalde dat iedere bedrieglijke ver- sie van de h. Velu, advocaat-generaal klaring van de huurder of iedere Advocaat: mr. Draps.
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ONROEREND EN ROEREND GOED ONROEREND GOED UIT ZIJN AARD - BEGRIP.

Onroerend uit hun aard zijn gronderven,
alsmede de gebouwen waarmee moeten worden gelijkgesteld de VOOl'Werpen die duurzaam en gewoonlijk ermee verbonden zijn of erin vastzitten;
door vast te stellen dat benzinepompen
in de grand verankerd zijn en daarop
met bouten zijn bevestigd, terwijl de
tanks onder de grand liggen en dat het
werk aldus stevig en duurzaam met de
grand is verbonden, beslist de rechter
wettig dat die voorwerpen uit hun
aard onroerend zijn. (Art. 518 B.W.)

(G.B.-INNO-B.M. N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN.
V. F!NANCIEN)
ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. F 889 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1987 door
het Hof van Bero ep te tuik gewezen;
4

Over het middel: schending, onjuiste
interpretatie of verkeerde toepassing van
de artikelen 517, 518, 519, 524, 1319, 1320,
1322, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wethoek, 7, § 1, 360 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, 97 van de Grandwet en 730, 3°, van het Gerechtelijk Wet·
,
hoek,
doordat het arrest, dat erop wijst dat
eiseres benzinepompen met hun apparatuur en de erbij horende tanks heeft geplaatst op een goed dat zij in erfpacht
heeft, dat dit materieel, hoewel het voor
de exploitatie van het erf diende, niet
kan worden beschouwd als een onroerend goed door bestemming, in de zin
van artikel 524 van het Burgerlijk Wethoek, omdat het niet op het erf is geplaatst door de eigenaar ervan, maar wei
door (eiseres) als erfpachtster en dat het
geschil enkel wil doen vaststellen of het
materieel voor de benzineverkoop al dan
niet als onroerend uit zijn aard, in de zin
van artikel 360 van het Wetboek van de '
Inkomstenbelastingen moet worden be1
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schouwd, beslist « dat de benzinepompen, de tanks en hun toebehoren materieel en outillering vormen, die onroerend uit hun aard zijn ... » op grand « dat
met gebouwen moeten worden gelijkgesteld de kunstwerken van aile aard ... op
voorwaarde dat zij in de grond verankerd of eraan vastgehecht zijn, dat Aubry en Rau eraan toevoegen dat zulks
ook het geval is met aile soorten machines of werken die vaststaan of geplaatst
zijn op metselwerk of op pijlers, hoewel
zij geen integrerend deel uitmaken van
het gebouw, dat uit het debat en onder
meer.~it de beschrijving die (eiseres) op
bladziJden 8 en 9 van haar conclusie van
de litigieuze installatie geeft, blijkt dat
de benzinepompen in de grond verankerd zijn en daarop met bouten zijn bevestigd, terwijl de tanks onder de grond
liggen, dat het litigieuze werk aldus stevig en duurzaam met de grond is verb lnden » en « dat (eiseres) tevergeeft aanvoert dat dus onderscheid moet worden
gemaakt tussen de benzinepompen en de
tanks, omdat het eventuele onroerend
karakter van het ene niet noodzakelijk
geldt voor het andere, dat het onroerend
karakter immers slaat op aile delen van
het « gebouw », aile apparaten of onderdelen die daarmee een geheel vormen
en, gelet op de bestemming ervan, normaal noodzakelijk zijn om er een voiledig en voltooid gebouw van te maken,
dat ten deze de verwijdering van een dezer onderdelen van de instailatie het geheel ervan zou ontaarden, daar het overblijvende gedeelte geen nut meer zou
hebben voor het geheel, vermits de rest
ervan in verband met het geheel van
geen nut is, hoewel het gedemonteerde
deel ergens anders opnieuw kan worden
gebruikt »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
dat uitdrukkelijk verwijst naar « de beschrijving welke (eiseres) van de litigieuze instailatie op bladzijden 8 en 9 van
haar conclusie geeft » en dus, althans
impliciet, maar ondubbelzinnig, wat de
feiten betreft, de beschouwingen ervan
overneemt : a) aan die bladzijden 8 en 9
een met de bewoordingen ervan onverenigbare interpretatie geeft door te zeggen dat de benzinepompen « in de grand
verankerd en daarop met bouten zouden
bevestigd zijn », aangezien die vaststelling er niet als dusdanig in voorkomt,
maar er daarentegen in vermeld staat
dat de pompen « eenvoudig met bouten
op een voetstuk zijn bevestigd en gemakkelijk kunnen worden weggenomen » en
« zulks trouwens vaak gebeurt om te
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worden hersteld of door andere te worden vervangen ,, (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en miskenning van de
bewijskracht van de akte waarnaar het
arrest verwijst); b) bovendien, uit de
vaststellingen op die bladzijden 8 en 9 en
die het als vaststaand beschouwt en
overneemt, ten onrechte, daar het op
geen andere feitelijke gegevens steunt,
het besluit trekt dat << het litigieuze werk
stevig en duurzaam met de grond is verbonden ,, (schending van de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek
inzake de geldigheidsvoorwaarden van
een feitelijk vermoeden, en eventueel
van de artikelen 517, 518 en 519 van hetzelfde wetboek); c) althans niet antwoordt op die conclusie, doordat het in
het onzekere laat of het oordeelt dat de
vaststellingen op bladzijden 8 en 9, waarnaar het verwijst, onjuist, onbelangrijk
of strijdig zijn met niet nader bepaalde
gegevens en inzonderheid met de vaststelling waarin deze worden samengevat,
volgens welke << wanneer de exploitant,
eigenaar van de pompen en tanks weggaat of wordt vervangen, hij deze meeneemt als hij ze niet aan zijn opvolger
verkoopt; het verwijderen, zoals het
plaatsen zonder demontering, aileen met
een kraan en een vrachtvvagen gebeurt;
zulks maximum slechts een of twee dagen voor de gehele installatie in beslag
neemt ,, (schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest het wettelijk begrip << onroerende goederen uit
hun aard >>, als bedoeld in de artikelen
518 en 519 van het Burgerlijk Wetboek
en zoals dat begrip ook blijkt uit de vergelijking van die bepalingen met artikel ·
524 van hetzelfde wetboek, miskent, vermits volgens dat begrip wordt ondersteld
dat, om als onroerend goed uit zijn aard
te worden beschouwd, een goed op zichzelf deel moet uitmaken van een erf of
van een gebouw, zodanig dat het er niet
van kan worden gescheiden zonder het
uiterlijk ervan aan te tasten, dat wil zeggen zonder dat het wordt gebroken, stukgemaakt of beschadigd of zonder dat het
erf zelf waaraan het is verbonden, wordt
beschadigd, en krachtens artikel 524 als
onroerende goederen door bestemming
en dus niet als onroerende goederen uit
hun aard moeten worden beschouwd, onder meer de persen, ketels, distilleerkolven, kuipen en tonnen, en het gereedschap dat nodig is voor de exploitatie
van smederijen, papierfabrieken en an-
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dere fabrieken, te weten aile goederen
van dezelfde aard als de litigieuze pornpen en tanks, of zelfs belangrijker dan
die zaken (schending van de artikelen
517, 518, 519 en 524 van het Burgerlijk
Wetboek en, dientengevolge, van de artikelen 360 en 7, § 1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen);
derde onderdeel, het arrest, wanneer
het weigert de benzinepompen en tanks
afzonderlijk te beschouwen en door zijn
bewering dat de litigieuze pompen uit
hun aard onroerende goederen zijn op
een meer algemene wijze te motiveren
door de overwegingen << dat de onroerende aard slaat op aile delen van het gebouw, alle apparaten of onderdelen die
daarmee een geheel vormen en gelet op
de bestemming ervan normaal noodzakelijk zijn om er een volledig en voltooid
gebouw van te maken » en « dat de verwijdering van een der onderdelen van de
installatie het geheel ervan zou ontaarden, daar het overblijvende gedeelte
geen nut meer zou hebben voor het geheel », kennelijk een niet wettig te verantwoorden verwarring doet ontstaan
tussen het begrip « onroerend goed door
bestemming », waarvan het echter toegeeft dat het ten deze geen toepassing
vindt, en dat van « onroerend goed uit
zijn aard » (schending van de artikelen
517, 518, 519, 524 van het Burgerlijk Wethoek en 360 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen), en in elk geval, in
het onzekere laat of het de litigieuze onderdelen geheel of ten dele als onroerend uit hun aard beschouwt, omdat zij
zodanig deel uitmaken van het erf, dat
zij er niet kunnen van losgemaakt worden zonder het uiterlijke ervan te veranderen, of enkel omdat zij, rekening houdende met de economische bestemming
die eiseres als exploitante eraan gaf, met
het erf of het gebouw een economische
entiteit vormen, wat de eigenschap is
van de roerende goederen die onroerend
worden door bestemming en omdat zij
voor het gebruik van het erf zijn bestemd, maar wat geen kenmerk is voor
de onroerende goederen uit hun aard
(schending van artikelen 97 van de
Grondwet en 780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het arrest niet naar
recht verantwoord is, alsmede van de artikelen 517, 518, 519, 524 van het Burgerlijk Wetboek en 360 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen) :

<<

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zegt
dat uit het debat - en onder meer
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uit de beschrijving die (eiseres) op
bladzijden 8 en 9 van haar conclusie
van de litigieuze installatie geeft blijkt dat de benzinepompen in de
gronden verankerd zijn en daarop
met bouten zijn bevestigd, terwijl de
tanks onder de grond liggen »;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het hof van beroep zich niet uitsluitend gebaseerd heeft op de conclusie van eiseres, maar op het geheel
van de aangevoerde gegevens;
Dat het arrest bijgevolg aan die
conclusie geen interpretatie geeft
welke onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en uit de erin vervatte vaststellingen geen verkeerd
besluit trekt;
Overwegende dat, voorts, het arrest oordeelt dat « het litigieuze
werk aldus stevig en duurzaam met
de grond is verbonden » en dus impliciet maar zeker antwoordt op de
conclusie, door deze te verwerpen,
welke conclusie in het onderdeel
van het middel is overgenomen en
waarin eiseres erop wees dat de
pompen en de tank~ gemakkelijk
konden worden weggenomen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede en derde onderdee! betreft :
Overwegende dat artikel 518 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
gronderven en gebouwen uit hun
aard onroerend zijn;
Overwegende dat met gebouwen
moeten worden gelijkgesteld voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk
ermee verbonden zijn of erin vastzitten;
Overwegende dat het arrest, door
vast te stellen, zoals in het antwoord
op het eerste onderdeel is gezegd,
dat « de benzinepompen in de grond
verankerd zijn en daarop met bouten zijn bevestigd, terwijl de tanks
onder de grond liggen; dat het litigieuze werk aldus stevig en duurzaam met de grond is verbonden »,
wettig en ondubbelzinnig beslist dat
de litigieuze voorwerpen onroerende
goederen zijn, niet door hun bestem-

Nr. 31

ming, maar omdat zij een integrerend deel zijn van de grond;
Dat het arrest dus de begrippen
« onroerend goed uit zijn aard » en·
« onroerend goed door bestemming »,in de zin van artikel 524 van
het Burgerlijk Wetboek, geenszins
, met elkaar verwart;
Overwegende dat, voorts, de door
eiseres overgenomen overwegingen,
waarin het arrest weigert onderscheid te maken tussen die pompen
en de tanks, ten overvloede zijn gegeven;
Dat het middel in zoverre het kritiek oefent op het derde onderdeel,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is en voor het overige niet
kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
15 september 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Bruyn en de Longueville, Brussel.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT DIEREN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN
DIER - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID - BEWIJSLAST.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST AANSPRAKELIJKHEID
VOOR EEN DIER - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Nr. 31
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1° en 2° Op de eigenaar van het dier of
degene die er zich van bedient rust de
bewijslast dat zijn aansprakelijkheid
voor de schadeverwekkende daad van
het dier uitgesloten was door de fout
van de getroffene zelf (1). (Artt. 1315

en 1385 B.W.)
(VAN DE WEYER, CLAES T. MICHIELS)
ARREST

(A.R. nr. 5526)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 april 1986 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1382, 1383 en 1385 van bet
Burgerlijk Wetboek,
doordat bet hof van beroep eisers
rechtsvordering ongegrond verklaart onder meer op grond : « dat (verweerder)
ter zake de juridische bewaker van het
dier gebleven is; dat anderdeels vaststaat
dat het ongeval met de eruit voortvloeiende schade is ontstaan door de gedraging van die pony van (verweerder); dat
derhalve (verweerder) vermoed moet
worden op grond van artikel 1385 B.W.
aansprakelijk te zijn; dat (verweerder)
zich van die aansprakelijkheid kan bevrijden door bet bewijs te leveren dat de
schade is ontstaan door een vreemde
oorzaak, zoals de daad van bet dier
(lees : slachtoffer) zelf; (... ) dat de fout
van (eiser) vaststaat en hieraan niets afdoet de omstandigheid dat iedereen de
(1) Cass., 23 juni 1932 (Bull. en Pas., 1932, I,
200) en de noot 2, getekend Paul Leclercq; zie
ook : Cass., 26 jan. 1968 (A.C., 1968, 710), 20
mei 1983 (ibid., 1982-83, nr. 526) en 20 okt. 1984
(ibid., 1984-85, nr. 119). Zie: VANDENBERGHE,

\7AN QUICKENBORNE en liAMELINK,

« Overzicht
van rechtspraak - Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1964-1978 », in Tijdschr. voor
Privaatrecht, 1980, biz. 1139 tot 1475, inzonderheid nr. 106; CoRNELIS, << Extra-contractuele i
aansprakelijkheid. Het gebrek van de zaak en 1
de causaliteitsbeoordeling », in Tijdschr. voor '
Privaatrecht, 1984, biz. 299 tot 327, inzonder- l
heid nr. 28; ULRIX, « Aansprakelijkheid voor
dieren », in Rechtsk. Weekblad, 1984-1985, kol.
2305 tot 2322, inzonderheid kol. 2316 tot 2318;
VANSWEEVELT, << Onderzoek naar de grondslag
en de begrenzing van de aansprakelijkheid
voor dieren », in Rechtsk. Weekblad, 1985-1986,
kol. 2187 tot 2214, inzonderheid nr. 15.

piste betrad; dat mag aangenomen worden dat er geen uitlokking is geweest
vanwege (eiser) en zonder zijn aanwezigheid, de pony eveneens op de nadarafsluiting zou ingelopen zijn; dat echter
niet bewezen is dat, had (eiser) zich instede van de plaats waar hij zich bevond, plaats gevat achter de nadarafsluiting buiten de piste, bet ongeval en de
eruit voortvloeiende schade zich zouden
voorgedaan hebben zoals ze zich in concreto voordeden; dat niet uitgesloten is
dat hij zich dan uit de voeten had kunnen maken v66r de afsluiting omviel en
ook niet uitgesloten is dat bij onmogelijkheid hiervan (eiser) minstens aan
verwondingen zou ontsnapt zijn; dat immers volgens zijn zeggen de afsluiting
op een camion is gevallen (... ), dat ze
met andere woorden door die camion is
tegengehouden en ze waarschijnlijk niet
op hem zou terechtgekomen zijn; dat alleszins bet tegengestelde niet aangetoond is; dat onderhavig ongeval te wijten blijkt te zijn aan de uitsluitende
foutieve daad van (eiser) zelf; dat geen
grond voorhanden is om (verweerder)
aansprakelijk te stellen zelfs niet voor
een deel; dat bewuste gedraging van bet
dier niet in oorzakelijk verband met bet
ongeval en de schade blijkt te staan »,
terwijl, ...
tweede onderdeel, wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 1385 van
bet Burgerlijk Wetboek vervuld zijn, bet
slachtoffer alleen aansprakelijk is indien
de eigenaar of, terwijl hij bet in gebruik
heeft, diegene die zich van bet dier bedient, aantoont, niet enkel dat tussen de
fout van het slachtoffer en de schade een
oorzakelijk verband bestaat, doch tevens
dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, zich ook zonder de vastgestelde
daad van bet dier zou hebben voorgedaan, zodat het hof van beroep, na te
hebben vastgesteld « dat vaststaat dat
bet ongeval met de eruit voortvloeiende
schade is ontstaan door de gedraging
van (de) pony van (verweerder) • en
zelfs « dat mag aangenomen worden dat
er geen uitlokking is geweest vanwege
(eiser) en zonder zijn aanwezigheid, de
pony eveneens op de nadarafsluiting zou
ingelopen zijn "• niet wettig oordeelt dat
onderhavig ongeval te wijten blijkt te
zijn aan « de uitsluitende foutieve daad
van eerste (eiser) zelf "• dat « geen grond
voorhanden is om (verweerder) aansprakelijk te stellen, zelfs niet voor een
deel » en « dat bewuste gedraging van
het dier · ·
· · verband met
i\\111 tO
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het ongeval en de schade blijkt te
staan », zonder vast te stellen dat die
schade, zoals zij zich heeft voorgedaan,
zich ook zonder de vastgestelde daad
van het dier zou hebben voorgedaan
(schending van de artikelen 1382, 1383
en 1385 van het Burgerlijk Wetboek); het
arrest tevens, nate hebben aangenomen
dat verweerder zich van zijn aansprakelijkheid kan bevrijden « door het bewijs
te leveren dat de schade is ontstaan door
een vreemde oorzaak, zoals de daad van
het slachtoffer zelf », en door te oordelen
dat « niet bewezen is dat, had (eiser)
zich instede van de plaats waar hij zich
bevond, plaats gevat achter de nadarafsluiting buiten de piste, het ongeval en
de eruit voortvloeiende schade zich zouden voorgedaan hebben zoals ze zich in
concreto voordeden » en dat alleszins
« niet aangetoond is dat eiser ook in die
veronderstelling schade zou geleden hebben », de regel schendt dat op verweerder de bewijslast rustte van het feit dat
de schade, zoals ze zich in concreto heeft
voorgedaan, niet zou zijn ontstaan zonder de fout van eiser en ook zou zijn ontstaan zonder de vastgestelde daad van
het dier (schending van de artikelen 1315
en 1385 van het Burgerlijk Wetboek);

Nr. 32

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het onderdeel zelf :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de schade ontstaan was
door de gedraging van het dier
waarvoor verweerder aansprakelijk
was, en dat ook eiser een fout had
begaan; dat het arrest, met de consideransen aangehaald in het onderdeel, op de getroffene, eiser, de bewijslast legt dat er geen feiten zijn
waaruit moet blijken dat de aansprakelijkheid van verweerder ten
dezen uitgesloten was door de fout
van eiser;
Dat het arrest aldus de artikelen
1315 en 1385 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
Wat het eerste onderdeel betreft: arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
Dat het onderdeel mitsdien niet beslissing daaromtrent aan de feiontvankelijk is, zoals door verweer- tenrechter over; verwijst de zaak
der wordt opgeworpen;
naar het Hof van Beroep te Brussel.
Wat het tweede onderdeel be16 september 1988 - 1" kamer - Voortreft :
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitOver de grond van niet-ontvanke- ter - Verslaggever : de h. Soetaert lijkheid van het onderdeel, aange- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillevoerd door verweerder: gebrek aan kaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
belang, nu de aangevochten beslis- mrs. Biitzler en Dassesse.
sing naar recht wordt verantwoord
door andere redenen van het arrest,
waarin dit vaststelt enerzijds dat
het gedrag van de pony noch abnormaal noch onvoorzienbaar was en
anderzijds dat eiser een fout had Nr. 32
begaan door de piste te betreden;
Overwegende dat het arrest welis1" KAMER - 16 september 1988
waar oordeelt dat eiser kon en
moest voorzien dat aan het betreden
van de piste gevaar verbonden was, 1° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST
maar niet gewaagt van een normale
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKEof abnormale gedraging van de pony
LIJKHEIDSVERZEKER!NG INZAKE MOTORRIJen de beslissing uiteindelijk op anTUIGEN- BIJLAGE VAN DIE OVEREENKOMST
dere overwegingen laat steunen;
- PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DIE
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OVEREENKOMST
GEMEENSCHAPPELIJKE
RECHTSREGELS VOOR BELGIE, LUXEMBURG
EN NEDERLAND VOOR DE TOEPASSING VAN
DE HOOFDSTUKKEN Ill, IV EN V VAN HET
VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF BEGRIP.

2° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
- BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - BIJLAGE VAN DIE OVEREENKOMST- PROTOCOL
VAN ONDERTEKENING BIJ DIE OVEREENKOMST - GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS VOOR BELG!E, LUXEMBURG EN NEDERLAND VOOR DE TOEPASSING VAN DE HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN RET VERDRAG
BENELUX-GERECHTSHOF - BEGRIP.

3° BENELUX -

VERDRAG BENELUX-GEW.A.M.-VERZEKERING
RECHTSHOF
W.A.M.-WET, ART. 4, § 1, 2 - VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL.
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daarvan is opgenomen in de wetgeving
van de Staat waarin de vraag om uitlegging wordt gesteld (1).
3° en 4° De regel van artikel 4, § 1, 2,
W.A.M.-wet 1 juli 1956 die toelaat van
het recht op uitkering uit te sluiten de
bloed- en aanverwanten van de bestuurder, mits dezen bij hem inwonen
en door l1em worden onderhouden, is
sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke I'echtsregel, als dusdanig aangewezen krachtens artikel 1 van het
Verdrag Benelux-Gerechtshof (2).
5° Wanneer een vraag om uitlegging van
· een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel,
die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 van het Verdrag BeneJux-Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, moet het Hof in de
regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen (3). (Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof.)

4° VERZEKERING-

W.A.M.-VERZEKERING
- W.A.M.-WET, ART. 4, § 1, 2 - VOOR BELGIE,
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL.

5° BENELUX -

VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPEL!JKE RECHTSREGEL, ALS
DUSDANIG AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1
VAN HET VERDRAG- VRAAG OPGEWORPEN
IN EEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - GEVOLG.

1o en 2° De bepalingen van de Benelux-

Overeenlwmst betreffende de verplichte aa.nsprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van de Bijlage van
die overeenkomst en van het Protocol
van ondertekening, welke akten zijn
ondertelcend op 24 mei 1966, goedgekeurd door de wet van 19 februari 1968
en in werking getreden op 1 juni 1976,
zijn ingevolge artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij bedoelde Beneluxovereenkomst, ondertekend op 26 september 1968, goedgekeurd door de wet
van 2 februari 1971 en in werldng getreden op 1 juli 1976, gemeenschappelijke rechtsregels voor de toepassing
van de lwofdstukken III, IV en V van
het Verdrag betreffende de instelling
en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, voor zover, wat betreft de
bepalingen van de Bijlage, de inhoud

(GROEP EAGLE STAR - BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ 1821 N.V. T. COBECA N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5722)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4, § 1, 2, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
en 4, § 1, 2, van de Gemeenschappelijke
Bepalingen behorende bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, ondertekend te Luxemburg op 24 mei 1966 en goedgekeurd bij
de wet van 19 februari 1968,

1---~------------

(1) Cass., 29 juni 1979 (A. C., 1978-79, 1324) en
24 mei 1982 (ibid., 1981-82, nr. 564).
(2) Cass., 29 juni 1979, vermeld in de noot 1
hiervoren.
(3) Cass., 29 juni 1979, vermeld in de noot 1
hiervoren, en 24 maart 1987 (A.C., 1986-87, nr.
438).
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Nr. 32

doordat het arrest de door eiseres te- meenschappelijke Bepalingen behorende
gen verweerster ingestelde vordering tot bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei
betaling van 2.365.241 frank afwijst op de 1966); door deze interpretatie het arrest
volgende gronden: Krachtens artikel 7-2 eveneens de bewijskracht (schending
van de verzekeringsovereenkomst tussen van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
Michel Eeckeloo en verweerster, zijn van het Burgerlijk Wetboek) en de uitvoerenhet recht op uitkering uitgesloten, « de de kracht van de clausule nr. 7, lid 3,
bloedverwanten in rechte linie van de van de polisvoorwaarden schendt (schenbestuurder, mits deze bij hem inwonen ding van de artikelen 1134 en 1135 van
en door hem worden onderhouden ». Het het Burgerlijk Wetboek):
wordt niet be twist dat het slachtoffer,
Wat het eerste onderdeel betreft:
Frank Eeckeloo, de zoon is van de bestuurder en dat hij op het ogenblik van
het ongeval bij hem inwoonde. Toen het
ongeval gebeurde, was Frank Eeckeloo,
Wat het tweede onderdeel begeboren op 9 november 1960, nog geen treft :
voile 14 jaar en werkte hij pas een paar
Overwegende dat artikel 4, § 1, 2,
weken. Uit geen enkel stuk blijkt dat hij
op dat ogenblik reeds een inkomen ont- van de wet van 1 juli 1956 betreffenving dat hem toeliet zelfs gedeeltelijk in de de verplichte aansprakelijkheidszijn eigen onderhoud te voorzien. Dat verzekering inzake motorrijtuigen
zijn basisloon 214.342 frank per jaar be- toelaat, van het recht op een uitkeliep, is geen bewijs dat hij op het ogen- ring uit te sluiten, en artikel 7.2 van
blik van het ongeval niet meer door zijn de onderwerpelijke polis inderdaad
vader werd onderhouden. Het is immers van dit voordeel uitsluit, de bloedzo dat niet eens vaststaat dat Frank
Eeckeloo reeds een loon had ontvangen. en aanverwanten in de rechte linie
Van een « schuldvordering " kan men van de bestuurder, mits dezen bij
niet Ieven. Het gaat niet op de leefsitu- hem inwonen en door hem worden
atie van een nog geen 14-jarige knaap te onderhouden;
vergelijken met deze van een « echtgeOverwegende dat het arrest, na te
noot "· Waar moet worden aangenomen
vastgesteld dat Frank
dat Frank Eeckeloo door zijn vader werd hebben
onderhouden op het ogenblik van het on- Eeckeloo op het ogenblik van het
geval, is hij, en dienvolgens de in zijn ongeval bij zijn vader Michel Eeckerechten gesubrogeerde eiseres, van ver- loo inwoonde, oordeelt : « Toen het
zekering uitgesloten. De eerste rechter ongeval gebeurde, was Frank Eeckeheeft dan ook terecht de vordering van loo, geboren op 9 november 1960
eiseres afgewezen,
(lees: 3 augustus 1960), nog geen
terwijl, ...
tweede onderdeel, het slachtoffer
Eeckeloo Frank, 14 jaar oud, sinds twee
weken v66r het ongeval als « metsersknaap " in loondienst was en een basisloon had van 214.432 frank; daaruit blijkt
dat Eeckeloo Frank in zijn eigen onderhoud geheel of gedeeltelijk kon voorzien
zodat hij niet door zijn vader Eeckeloo
Michel, de verzekerde, onderhouden
werd; immers de voorwaarde van onderhoud niet vervuld is wanneer het slachtoffer in zijn eigen onderhoud uit eigen
inkomsten geheel of gedeeltelijk kan
voorzien en door eigen economische
prestaties niet van het onderhoud van de
verzekerde, zijn vader, afhangt; het feit
dat er nog geen uitbetaling van deze inkomsten is geweest op het ogenblik van
het ongeval daaraan geen afbreuk doet
(schending van artikel 4, § 1, 2, van de
wet van 1 juli 1956, 4, § 1, 2, van de Ge-

voile 14 jaar en werkte hij pas een
paar weken. Uit geen enkel stuk
blijkt dat hij op dat ogenblik reeds
een inkomen ontving dat hem toeliet zelfs gedeeltelijk in zijn eigen
onderhoud te voorzien. Dat zijn basisloon 214.432 frank per jaar beliep,
is geen bewijs dat hij op het ogenblik van het ongeval niet meer door
zijn vader werd onderhouden. Het is
immers zo dat niet eens vaststaat
dat Frank Eeckeloo reeds een loon
had ontvangen. Van een "schuldvordering" kan men niet !even. (... )
Waar moet worden aangenomen dat
Frank Eeckeloo door zijn vader
werd onderhouden op het ogenblik
van het ongeval, is hij, en dienvolgens de in zijn rechten gesubrogeerde (eiseres), van verzekering uitgesloten »;

Nr. 32

HOF VAN CASSATIE

67

Overwegende dat eiseres stelt dat, 1 juli 1956 sinds 1 juli 1976 een aan
nu het arrest aanneemt dat de ge- Belgie, Luxemburg en Nederland getroffene op de dag van het ongeval mene rechtsregel is, aangewezen
een eigen bezoldigd beroep uitoefen- krachtens artikel 1 van het Verdrag
de, deze laatste moet worden geacht betreffende de instelling en het staniet meer door zijn vader « te wor- tuut van een Benelux-Gerechtshof;
den onderhouden », onverschillig of
Overwegende dat een beslissing
hij « reeds een loon had ontvan- over de uitleg van dat artikel 4, § 1,
gen »;
2, noodzakelijk is om uitspraak te
Overwegende dat voormeld artikel kunnen doen op het onderdeel, dat
4, § 1, 2, overeenstemt met artikel 4, geheel berust op de grief uit een
§ 1, 2, van de Gemeenschappelijke verkeerde interpretatie van die beBepalingen behorende bij de Bene- paling; dat het Hof derhalve verlux-Overeenkomst betreffende de plicht is de vraag van uitleg aan het
verplichte aansprakelijkheidsverze- Benelux-Gerechtshof voor te leggen;
kering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat, luidens artikel
1 ·ran het Aanvullend Protocol bij
bedoelde Benelux-overeenkomst, als
gemeenschappelijke
rechtsregels
voor de toepassing van de hoofdOm die redenen, houdt iedere nastukken III, IV en V van het Ver- dere uitspraak aan tot het Beneluxdrag betreffende de instelling en het Gerechtshof zich heeft uitgesproken
statuut van een Benelux-Gerechts- over het hierna volgend verzoek;
hof worden aangewezen, de bepalin- verzoekt het Benelux-Gerechtshof
gen van de Benelux-Overeenkomst artikel 4, § 1, 2, van de Gemeenbetreffende de verplichte aansprake- schappelijke Bepalingen behorende
lijkheidsverzekering inzake motor- bij de Overeenkomst betreffende de
rijtuigen, van de Bijlage bij die verplichte aansprakelijkheidsverzeovereenkomst en van het Protocol kering inzake motorrijtuigen uit te
van ondertekening, voor zover, wat leggen, en meer bepaald te antwoorbetreft de bepalingen van de Bijla- den op de volgende vragen :
In een geval waarin: 1° de inwoge, de inhoud daarvan is opgenomen
in de wetgeving van de Staat, waar- nende bloed- of aanverwant op het
in de vraag van uitleg is gerezen;
tijdstip van het ongeval geen « inkoOverwegende dat de Benelux- men ontving », maar over korte tijd
Overeenkomst betreffende de ver- betaling van loon verwachtte, te weplichte aansprakelijkheidsverzeke- ten een eerste maandloon uit een
ring inzake motorrijtuigen, de daar- v66r het ongeval gesloten arbeidsbij behorende Gemeenschappelijke overeenkomst; 2o niet wordt betwist
Bepalingen en het Protocol van on- dat volgens het nationale recht de
dertekening werden ondertekend te bedoelde verwant, veertien jaar oud,
Luxemburg op 24 mei 1966, werden van de bestuurder levensonderhoud
goedgekeurd door de wet van 19 fe- kon vorderen en evenmin dat hij
bruari 1968 en in werking zijn getre- met het verwachte loon in zijn onden op 1 juni 1976;
, derhoud zal kunnen voorzien; 3° aileen op grand van 1o door de verzeDat het Aanvullend Protocol on- keraar wordt gesteld dat die verdertekend werd te Brussel op 26 want niet kan worden aangemerkt
september 1968, goedgekeurd werd als « onderhouden » in de zin van de
door de wet van 2 februari 1971 en voormelde W.A.M.-bepaling,
in werking is getreden op 1 juli
Moet dan : 1. het begrip « onder1976;
houden » worden uitgelegd naar het
Overwegende dat de rechtsregel toepasselijke nationale recht of in
van artikel 4, § 1, 2, van de wet van een zin die eigen is aan de voormel-
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de W.A.M.-bepaling?; 2. in het laatste geval, die verwant worden aangemerkt als niet onderhouden in de
zin van de W.A.M.-wet?; 3. ter beoordeling van het « onderhouden » worden in aanmerking genomen : a) de
staat van de betrekkingen tussen
bestuurder en verwant uitsluitend
op het tijdstip van het ongeval, of
ook later opkomende gebi:mrtenissen?, b) een eventuele overeenkomst
tussen bestuurder en verwant, met
name tot terugbetaling van verstrekt onderhoud?;
Houdt de kosten aan.

Nr. 33

het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter van 23 augustus
1988 waarbij de zaak naar de derde
kamer wordt verwezen;

Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat verweerster recht heeft op de vergoedingen bepaald in de door Sabena gesloten verzekeringspolis, wegens een fysieke toestand die te wijten is aan een ongeval,
16 september 1988 - 1" kamer - Voor- waardoor zij in haar functie niet meer
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit- kan vliegen, en zulks op grond dat het
volgens de gerechtelijk deskundige
ter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Tille- << vaststaat ... dat de patiente de katastrokaerts, advocaat-generaal - Advocaten : fe niet kon voorzien die alle vier de geopereerde plaatsen heeft getroffen; dat
mrs. Houtekier en Bayart.
die overweging van de deskundige wijst
op het katastrofaal karakter van de gevolgen van de eerste chirurgische ingreep die (verweerster) heeft ondergaan,
en op hun onverwacht en abnormaal,
Nr. 33
kortom accidenteel karakter, dat wegens
de katastrofale, onverwachte en abnormale gevolgen van die eerste operatie
3• KAMER - 19 september 1988
nadien verschillende corrigerende ingrepen dienden te gebeuren ... dat die ongeschiktheid, of zij nu rechtstreeks verBEW!JS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE- band houdt met de katastrofale, onverwachte en abnormale gevolgen van de
SCHRIFrEN - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - VERZEKER!NGSPOLIS DIE BEPAALT
eerste operatie, dan wel met de gevolgen
van de corrigerende ingrepen (die noodDAT ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN GEVOLzakelijk waren wegens de gevoigen van
GE VAN EEN ONGEVAL WORDT VERGOED die eerste ingreep), hoe dan ook het geBESL!SSING DAT DE GEVOLGEN VAN EEN
HEELKUNDIG INGRIJPEN EEN ONGEVAL UITvolg blijkt, dat wil zeggen het eindpunt,
of de uitvverking van het ongeval zoals
MAKEN- BEWIJSKRACHT VAN DE POLIS.
het hier is omschreven, nu in de verzeDe bewijskracht van het beding van een keringspolis aan het begrip ongeval geen
verzekeringspolis inzake arbeidsonge- bijzondere inhoud wordt gegeven "•
schiktheid ten gevolge van ongeval,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van
wordt niet miskend door de rechter de verzekeringspolis tussen d.e partijen
die, hoewel bij het bestaan van een bepaalt dat eiseres de overeengekomen
plotselinge gebeurtenis niet va.ststelt, jaarlijkse rente aan de verzekerde zal
beslist dat de gevolgen van een heel- betalen zolang hij in zijn functie ongekundig ingrijpen een ongeval uitma- schikt is om te vliegen, ten gevolge van
ken. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
een ongeval, een ziekte of een natuurlijke en voortijdige aftakeling van zijn
gezondheid; in de zin van de polis enkel
(ROYALE BELGE N.V. T. GUNS)
een plotselinge ffebeurtenis een ongeval
kan uitmaken; dat precies daarin het onderscheid ligt tussen ongeval en ziekte,
ARREST ( vertaJing)
eveneens een " onverwachte en abnor(A.R. nr. 8077)
male, of zelfs katastrofale " gebeurtenis
is, maar geen plotselinge; daaruit volgt
HET HOF; - Gelet op het bestre- dat het arreEt, nu het vaststelt dat de gedan arrest, op 4 februari 1987 door volgen van de chirurgische ingreep voor
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verweerster katastrofaal, dit wil zeggen
ernstig, onverwacht, dat wil zeggen niet
gewild en niet voorzien, en abnormaal
waren, zonder bovendien vast te stellen
dat die gevolgen een plotseling karakter
zouden vertonen, aan de bewoording
« ongeval » een betekenis geeft die zij
niet heeft en bijgevolg de overeenkomst
uitlegt op een wijze die met haar bewoordingen onverenigbaar is (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en het arrest,
door eiseres te veroordelen om aan verweerster een vergoeding te betalen zonder naar recht te hebben vastgesteld dat
zij door een plotselinge gebeurtenis is
getroffen, bovendien de verbindende
kracht van de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst miskent
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek);
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nu rechtstreeks verbonden is met de
katastrofale, onverwachte en abnormale gevolgen van de eerste operatie, dan wel met de corrigerende ingrepen, die nodig waren wegens de
gevolgen van de eerste ingreep, in
ieder geval het gevolg is, dat wil
zeggen het eindpunt of de uitwerking van het ongeval, zoals het hier
is omschreven, nu in de verzekeringspolis aan het begrip ongeval
geen bijzondere inhoud wordt gegeven »;
Dat het arrest, op grond van die
gegevens, waarvan het het katastrofaal, onverwacht en abnormaal karakter beklemtoont, zonder miskenning van de bewoordingen van de
verzekeringspolis, heeft kunnen besluiten dat verweersters ongeschiktheid is veroorzaakt door een ongeval, in de gebruikelijke betekenis
van dat woord; dat de rechter, door
aan de polis de uitwerking toe te
kennen die hij, in de uitlegging die
hij eraan geeft, wettelijk tussen de
partijen heeft, de verbindende
kracht ervan niet heeft miskend;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1 van de
tussen de partijen gesloten verzekeringspolis bepaalt dat eiseres de
overeengeko:rnen jaarlijkse rente
aan de verzekerde zal betalen, zolang hij in zijn functie ongeschikt is
om te vliegen ten gevolge van een
ongeval, een ziekte of een natuurlijke en voortijdige aftakeling van
zijn gezondheid;
Overwegende dat het arrest, na
vermelding van de omstandigheden
Om die redenen, verwerpt de
waarin verweerster een beroep diende te doen op esthetische chirurgie, voorziening; veroordeelt eiseres in
het verslag van de deskundige aan- de kosten.
haalt dat zegt dat « de paW~nte de
19 september 1988 - 3" kamer - Voorkatastrofe die (haar) heeft overval- zitter
: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
len niet kon voorzien » en stelt dat - Verslaggever : mevr. Charlier - Ge« die overweging van de deskundige lijkluidende conclusie van de h. Duchatewijst op het katastrofaal karakter let, eerste advocaat-generaal - Advocavan de gevolgen van de eerste chi- ten : mrs. De Bruyn en B'iitzler.
rurgische ingreep die (verweerster)
heeft ondergaan, en op hun onverwacht en abnormaal, kortom accidenteel karakter »;
Dat het arrest erop wijst dat Nr. 34
« (verweersters) definitieve ongeschiktheid tot vliegen te wijten is
2" KAMER - 20 september 1988
(... ) aan huidretracties veroorzaakt
door lelijke lidtekens op de onderste
ledematen, waardoor zij haar beroep 1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
niet meer naar behoren kon uitoefeOVEREENKOMST - SCHADE - RAnen; dat die ongeschiktheid, of zij
MING.
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2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE - BESTANDDELEN EN OMVANG - BESCHADIGD VOERTUIG - B.T.W.

1" De artt. 1382 en 1383 B. W. verplichten

degene door wiens fout aan een ander
schade is veroorzaakt, die schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat
de benadeelde teruggeplaatst wordt in
de toestand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zicb
beklaagt, niet was gepleegd (1).
2" Wanneer een voertuig in een ongeval

is beschadigd, heeft de schadelijder in
beginsel recht op het bedrag dat nodig
is om de herstelling uit te voeren; als
de schadelijder geen B.T. W.-plichtige
is, is die belasting begrepen in het bedrag dat voor die herstelling nodig is
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(LEENDERS T. MEERBERGEN)
ARREST

(A.R. nr. 1235)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 januari 1987 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Ove~egende dat het bestreden
vonnis enkel uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;

Nr. 34

dan ook slechts bestaat indien en naarmate die belasting werd betaald; dat alsdan als bewijs, dat de B.T.W. betaald
werd, de herstellingsfactuur dient voorgelegd te worden, hetgeen in casu niet
het geval is, vermits het voertuig in
kwestie nooit werd hersteld; dat, vermits
door eiser in casu geen B.T.W. werd betaald, er geen schade bestaat en de eis
in betaling der B.T.W. terecht door de
eerste rechter werd afgewezen,
terwijl eiser gerechtigd is op een volledige herstelling van de door hem geleden schade en de omvang noch het bedrag van de schadevergoeding, waarop
hij gerechtigd is, bei:nvloed wordt door
de bestemming die hij aan de schadevergoeding waarop hij recht heeft, geeft;
dat, bij de beschadiging van zijn wagen,
eiser recht heeft op terugbetaling van aile kosten die hem moeten toelaten de
zaak te herstellen in de toestand waarin
zij zich bevond v66r de beschadiging; dat
deze uitgaven ook de B.T.W. omvatten
die deze herstellingskosten drukt; dat eiser niet verplicht is de herstelling daadwerkelijk uit te voeren zodat deze omstandigheid zonder invloed is op de
omvang van het toe te kennen schadeherstel en het bestreden vonnis ten onrechte geweigerd heeft aan eiser het bedrag van 8.652 frank B.T.W. toe te
kennen om de enkele reden dat eiser de
kwestieuze herstellingen aan de wagen
niet heeft laten uitvoeren en geen factuur, waarop de B.T.W. gekweten was,
heeft voorgebracht :

Ove~egende
dat degene aan
wiens zaak door een onrechtmatige
daad schade wordt berokkend, recht
heeft op de wedersamenstelling van
zijn vermogen zoals het bestond
voor de onrechtmatige daad; dat de
benadeelde derhalve, in de regel,
aanspraak kan maken op het bedrag dat noodzakelijk is om de zaak
te kunnen doen herstellen, ongeacht
of hij daadwerkelijk de herstelling
laat uitvoeren of niet;
Ove~egende dat voor een benadeelde, die niet aan de belasting
over de toegevoegde waarde is on---------------~ derw-orpen en zodanige belasting
(1) Cass., 14 ol<t. 1985, A.R. nr. 4761 dus nlet kan aftrekken of van de
Staat geen teruggave ervan kan ver(A.C., 1985-86, nr. 89).
' krijgen overeenkomstig het Wetboek
(2) Zie Cass., 13 april 1988, A.R. nr. 5674
d B I
(A.C., 1987-88, nr. 489), en concl. adv.-gen. Lie- van e
e asting over de Toegevoegkendael (Bull. en Pas., 1988, I, nr. 489).
. de Waarde, het bedrag dat nodig is

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de door
eiser gevorderde som van 8.652 frank als
schadevergoeding verwerpt op volgende
gronden : dat er geen betwisting bestaat
over het feit dat het beschadigde voertuig nooit hersteld werd; dat de vergoeding ten bedrage van de B.T.W. tot doel
heeft het nadeel te herstellen dat voortvloeit uit de betaling van die belasting
bij het Iaten herstellen van het voertuig;
dat de vermogensvermindering van de
benadeelde namelijk voortvloeit uit de
betaling van die belasting en de schade
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om die herstelling te kunnen laten die ten laste blijven van eiser; veruitvoeren, de belasting over de toe- wijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Turnhout, zitting hougevoegde waarde omvat;
·
Overwegende dat ten dezen uit de dende in hoger beroep.
stukken waarop het Hof vermag
20 september 1988 - 2' kamer - Vooracht te slaan, blijkt dat verweerder zitter : de h. Screvens, voorzitter - Veralleen aansprakelijk is verklaard slaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluivoor het ongeval waarin het voer- dende conclusie van de h. Declercq,
tuig van eiser schade opliep; dat uit advocaat-generaal- Advocaat: mr. Houde rechtspleging niet blijkt en door tekier.
verweerder niet wordt aangevoerd
dat eiser aan de belasting over de
toegevoegde waarde zou zijn onderworpen;
Overwegende dat het bestreden Nr. 35
vonnis aan eiser, ter vergoeding van
de door hem geleden schade, slechts
2' KAMER - 20 september 1988
een bedrag toekent waarin het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde niet is begrepen en
die beslissing laat steunen op de 1° VONNISSEN EN ARRESTEN
consideransen dat « de vermogensSTRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE
vermindering VOOr (eiser) namelijk
TERECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE
DOORHALINGEN.
voortvloeit uit de betaling van die
belasting (over de toegevoegde
waarde) en de schade dan ook 2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE slechts bestaat indien en naarmate
~~~~::~~~E;-E.SAMENSTELLING VAN HET
die belasting werd betaald; (...) het
voertuig in kwestie nooit werd hersteld; (...) vermits door (eiser) in ca- 3o VONNISSEN EN ARRESTEN
SU geen B.T.W. werd betaald, er
STRi\FZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK NIETIG - VONNIS VAN DE
geen Schade bestaat en de eis in be- ! APPELRECHTER DAT DE NIETIGHEID OVERtaling van de B.T.W. terecht door de
NEEMT - GEVOLG.
eerste rechter werd afgewezen »;
Overwegende dat het bestreden 4° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG
vonnis, door aldus te weigeren aan
- STRAFZAKEN- VERNIETIGING VAN DE OP
DE STRAFVORDERING GEWEZEN BESLISSING
eiser het bedrag toe te kennen dat
- VERNIET!GING VAN DE EINDBESLISSING
nodig is om de herstelling te kunOP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING nen laten uitvoeren en dat de belasVOORWAARDEN.
ting over de toegevoegde waarde
omvat, de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt; , 5o CASSATIE - VERNIETIGING - OlVIVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN
Dat het middel gegrond is;
BURGERL!JKE RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ
DE BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT VERNIETIGING VAN DE BESLISSING BETREFFENDE DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKEOm die redenen, vernietigt het beLIJKE PARTIJ - VOORWAARDEN.
streden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt 1• Wanneer in het proces-verbaal van de
op de kant van het vernietigde vonterechtzitting van de politierechtbank
nis; veroordeelt verweerder in de
waarop het vonnis is uitgesproken, de
kosten, behalve de kosten van betenaam van de rechter vermeld staat op
kening aan het openbaar ministerie
een plaats die, door middel van een
I,
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scheikundig produkt, opnieuw beschrijfbaar werd gemaakt, zonder dat
die overschrijving regelmatig is goedgekeurd, is het vonnis nietig (1).

de op de strafvordering gewezen beslissing uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd middel (7).

2" Nietig is het vonnis van de politierechtbank wanneer ten gevolge van tegenstrijdige vermeldingen in de processen-verbaal van de terechtzittingen
onmogelijk kan worden nagegaan of
het vonnis gewezen is door een rechter
die aile zittingen van de zaak heeft bijgewoond (2). (Art. 779 Ger.W.)

(OSTYN, BOTISSU P.V.B.A. T. DEMEYERE, GROEP
JOSI N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 2223)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 januari 1988 in horechtbank nietig is doordat het Hoi ger beroep gewezen door de Correcvan Cassatie niet heeft kunnen nagaan tionele Rechtbank te Brussel;

3" Wanneer het vonnis van de politie-

of het gewezen is door een rechter die
alle zittingen over de zaak heeft bijgewoond, is oak het vonnis van de appelrechter dat die nietigheid overneemt,
nietig (3).

4" De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beslissing waarbij hij op de strafvordering veroordeeld wordt, heeft de vernietiging tot
gevolg van de eindbeslissig op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit en waartegen eiser
zich regelmatig in cassatie heeft voorzien (4), oak al is de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd middel (5).

5" De vernietiging, op de voorziening van
de bekaagde, van de beslissing waarbij
hij veroordeeld wordt op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering,
heeft de vernietiging tot gevolg van de
eindbeslissing waarbij een partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard, wanneer Jaatstgenoemde zich
regelmatig in cassatie heeft vool·zien
(6), oak al wordt de vernietiging van

----------------!
(1) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 207
(A.C., 1986-87, nr. 1).
(2) Zie Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 707
(A.C., 1987-88, nr. 136).
(3) Zie Cass., 13 okt. 1987, A.R. nr. 1343
(A.C., 1987-88, nr. 91).
(4) Cass., 9 feb. 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 353).

A.R.

nr.

1833

(5) Zie Cass., 6 okt. en 3 nov. 1987, A.R.
nrs. 851 en 707 (A.C., 1987-88, nrs. 74 en 136).

I. Op de voorzieningen van de eiseressen, in zoverre deze gericht
zijn tegen de N.V. Groep Josi:

Overwegende dat voor de feitenrechter geen geding aanhangig was
tussen de eisers en verweerster en
het bestreden vonnis ten voordele
van de ene(n) en ten nadele van de
andere(n) geen veroordeling uitspreekt;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
II. Op de voorziening van de eiseres Winifreda Ostyn :
A. In zoverre die voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering :
Over het amtbsha.lve aangevoerde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 78 van het Wetboek van Strafvordering en 779 van het Gerechtelijk
Wetboek:

Overwegende dat het beroepen
vonnis vermeldt dat het gewezen
werd door de plaatsvervangende
rechter Rudy Verbeke;
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 22
mei 1987, waarop de zaak behandeld
werd, als aanwezige magistraat vermeldt « Verbeke, R., Pl. verv. Rechter, voorzitter »; dat evenwel de oorspronkelijk vermelde naam « De

(6) Zie Cass., 14 dec. 1983, A.R. nr. 3165, re- 1---~-=------~---
dengeving (A.C., 1983-84, nr. 203), en 23 dec.
(7) Zie Cass., 26 juni 1973 (A. C., 1973, 1056).
1986, A.R. nr. 9978 (ibid., 1986-87, nr. 252).
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Greef Ignace » werd geschrapt en de
III. Op de voor~iening van de eisenieuwe vermelding werd toegevoegd . res P.V.B.A. Botlssu :
A. In zoverre die voorziening gezonder dat doorhalin~ en toevoeging
werden goedgekeurd,
richt is tegen de beslissingen op de
Dat bovendien het proces-verbaal door het openbaar ministerie tegen
van de terechtzitting van 26 juni haar ingestelde rechtsvorderingen :
1987, waarop het beroepen vonnis
Overwegende dat de op de voorwerd uitgesproken, als aanwezige ziening van de eiseres Winifreda Osmagistraat eveneens « Verbeke Ru- tyn, beklaagde, uitgesproken verniedy, Pl. Verv. Rechter, Voorzitter » tiging van de beslissing op de tegen
vermeldt; dat evenwel het tekstdeel haar ingestelde strafvordering, de
«Verbeke Rudy, Pl. Verv. » geschre- vernietiging tot gevolg heeft van de
ven werd op een plaats die bewerkt beslissing
waarbij
de
eiseres
is met een produkt dienstig voor het P.V.B.A. Botissu civielrechtelijk aanbedekken van een geschreven tekst sprakelijk wordt verklaard voor de
en het opnieuw beschrijfbaar maken geldboete en de kosten die aan de
van de bedoelde plaats; dat het op eiseres Ostyn ten laste zijn gelegd,
een dergelijke manier bewerken van en van de beslissing waarbij de eiseeen blad gelijkstaat met een doorha- res P.V.B.A. Botissu wordt veroorling in de zin van artikel 78 van het deeld in de helft van de kosten van
Wetboek van Strafvordering; dat die de strafvordering in hoger beroep,
doorhaling niet werd goedgekeurd, nu de eiseres P.V.B.A. Botissu zich
mitsdien als niet bestaande be- tegen die beslissingen regelmatig in
schouwd wordt;
cassatie heeft voorzien;
1

1
.

Overwegende dat het aldus voor
het Hof niet mogelijk is vast te stellen of het beroepen vonnis uitgesproken werd door een rechter die
alle zittingen over de zaak bijgewoond heeft;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door de verweerder J os Demeyere
tegen haar ingestelde civielrechtelijke vordering :

Overwegende dat eiseres geen
Dat het beroepen vonnis nietig is; middel aanvoert;
Overwegende dat het bestreden i Overwegende evenwel dat, nu de
vonnis, dat het beroepen vonnis op eiseres P.V.B.A. Botissu zich regelstrafrechtelijk gebied niet teniet- ' mati~ i_n. cassatie heeft yo~rzien, de
doet, maar bevestigt, die nietigheid vermetlgmg van de beshssmg op de
overneemt· dat het aldus eveneens , door. de verw:e~rder Demeyere tegen
· f
· . '
de e1seres W1mfreda Ostyn, beklaagme Ig IS,
de, ingestelde civielrechtelijke vordering, de vernietiging meebrengt
van de beslissing waarbij de eiseres
B. In zoverre de voorziening ge- P.V.B.A. Botissu, in haar hoedanigricht is tegen de beslissing op de heid
van civielrechtelijk aansprakedoor de verweerder J os Demeyere lijke partij, solidair met de eiseres
tegen haar ingestelde civielrechte- Ostyn, beklaagde, tot betaling van
lijke vordering:
schadevergoeding aan de verweerder Demeyere wordt veroordeeld;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslisOm die redenen, ongeacht de door
sing op de door verweerder tegen
haar ingestelde civielrechtelijke vor- de eisers aangevoerde middelen die
niet tot ruimere cassatie of tot casdering die daarvan het gevolg is;
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satie zonder verwiJzmg kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis
in zoverre het de eisers op strafrechtelijk en op civielrechtelijk gebied veroordeelt; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eiseressen enerzijds en de
verweerder Demeyere anderzijds ieder in een derde van de kosten; laat
het overige derde ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende in
hoger beroep.

ARREST

(A.R. nr. 2352)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 maart 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt :

20 september 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Houtekier en Biitzler.

Nr. 36
2'

KAMER -

20 september 1988

1" WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET,
ART. 63 VERPLICHTE BLOEDPROEF VOORWAARDEN.

2" BLOEDPROEF
PROEF -

VERPLICHTE BLOED-

VEREISTEN.
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1

;

1• en 2" De bloedproef moet worden op-

gelegd aan de vermoedelijke dadez·
van een verkee1·songeval of aan ieder
die dat ongeval mede heeft veroor- ·
zaakt, wanneer die kennelijk dronken
zijn of zichtbare tekenen van alcohol- .
intoxicatie vertonen, ook al vindt de
ademtest niet plaats of doet deze geen
alcoholgehalte van meer dan 0,8 gram'
per liter vermoeden. (Art. 63 Wegver-;
keerswet.)

Over het middel als volgt gesteld:
schending van de artikelen 34 en 63, § 1,
2", van de Wegverkeerswet: eiser is ervan verdacht zonder wettige reden geweigerd te hebben een bloedmonster te
Iaten nemen, alhoewel hij op een openbare plaats een voertuig heeft bestuurd
en tekens van dronkenschap of alcoholintoxicatie vertoonde. Eiser is hiervoor
veroordeeld op grond van artikel 34 van
de Wegverkeerswet, met verwijzing naar
artikel 63, § 1, 2", dat stelt dat een bloedproef verplicht is ingeval de ademtest
niet kan worden afgenomen en de betrokkene tekens van dronkenschap of alcoholintoxicatie vertoont. De vraag is of
de weigering van de bloedproef door eiser in casu strafbaar was of niet. Er
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de gevallen waarin
de bloedproef wettelijk verplicht is (artikel 63 van de Wegverkeerswet) : 1. Indien de ademtest positief is of geweigerd
wordt. 2. Indien de ademtest niet kan
worden afgenomen en de betrokkene tekens van dronkenschap of alcoholintoxicatie vertoonde. 3. Indien de ademtest negatief was, doch de betrokkene de
vermoedelijke dader van een ongeval is
en in een kennelijke staat van dronkenschap verkeert of tekens van alcoholintoxicatie vertoont. En anderzijds de gevallen waarin er geen verplichting is. In
het laatste geval mag de betrokkene de
bloedproef weigeren zonder strafbaar te
zijn. In het eerste geval mag men slechts
weigeren wanneer men een wettige reden inroept. Kan men dat niet, dan is de
weigering strafbaar, overeenkomstig artikel 34 van de Wegverkeerswet. De correctionele rechtbank, zetelend in hoger
beroep, stelt dat de bloedproef in casu
verplicht was en eiser geen wettige reden tot weigering had. Zij heeft namelijk
geoordeeld dat, ingeval de verdachte tekens van dronkenschap of alcoholintoxicatie vertoont, een voorafgaandelijke
ademtest niet verplicht is, aangezien artikel 59, § 1, van de Wegverkeerswet vermeldt dat : « de procureur des Konings ...
kunnen een ademtest opleggen ». Eiser
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meent dat de rechtbank daarbij een verkeerde interpretatie van artikel 63, § 1,
2", heeft gemaakt. Artikel 59, § 1, van de
Wegverkeerswet, beantwoordt de vraag
of er een verplichting bestaat tot het afnemen van een ademtest. Het antwoord
op die vraag is negatief, aangezien de
bewoordingen van artikel 59 slechts een
mogelijkheid inhouden. Artikel 63 van de
Wegverkeerswet bepaalt, los daarvan, in
welke gevallen een bloedproef verplicht
is. In de drie hypotheses wordt uitgegaan van ademtest : 1. Ofwel was het resultaat hiervan positief, ofwel heeft de
betrokkene geweigerd een ademtest te
ondergaan : In beide gevallen is een
bloedproef verplicht. 2. Ofwel was het resultaat negatief : een bloedproef is dan
maar verplicht indien de betrokkene de
vermoedelijke dader van een ongeval is
en in kennelijke staat van dronkenschap
verkeert of tekens van alcoholintoxicatie
vertoont. 3. Ofwel kon er geen ademtest
worden afgenomen : dan is een bloedproef enkel verplicht indien de betrokkene tekens van dronkenschap of alcoholintoxicatie vertoont. Uit het hogerstaande is duidelijk dat een bloedproef slechts
verplicht wordt gesteld indien men vooraf een ademtest heeft opgelegd of willen
opleggen en al naar gelang het resultaat
en/of de omstandigheden. Het opleggen
van een ademtest is dus inderdaad
slechts een mogelijkheid, doch een
bloedproef kan maar verplicht zijn indien men eerst van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt of willen maken.
Het betreft derhalve telkens cumulatieve
voorwaarden. De rechtbank, zitting houdend in hoger beroep, heeft aldus artikel
63, § 1, 2", in strijd met de wet geinterpreteerd, door te oordelen dat, van de
beide noodzakelijke en voldoende voorwaarden gesteld door genoemd artikel,
de tweede een voldoende voorwaarde is
op zichzelf. Aldus schendt genoemde uitspraak de artikelen 34 en 63, § 1, 2", van
de Wegverkeerswet. Aanvaarding van
het tegendeel impliceert de erkenning
van het appreciatierecht van de verbalisant over de aanwezigheid van uiterlijke
tekenen, zodat zijn uitsluitende appreciatie kan leiden tot afname van een
bloedproef, die een aantasting is van de
fysieke integriteit, en derhalve strikte interpretatie van de strafwet, als dusdanig
reeds vereist, noodzaakt. Minstens kan
de wettelijkheid van genoemde beslissing niet worden nagegaan, doordat niet
wordt vastgesteld of er al dan niet tot
een ademtest kon worden overgegaan,

75

zodat de appelrechter derhalve artikel 97
van de Grondwet schendt :

Overwegende dat uit de samenlezing van de artikelen 59, § 1, 1°, en
63, § 1, 3°, van de Wegverkeerswet
blijkt dat de procureur des Konings,
de krijgsauditeur, de officieren van
gerechtelijke politie, die hulpofficieren zijn van die magistraten, het
'personeel van de rijkswacht, alsme' de de ambtenaren en beambten van
de plaatselijke politie de verplichting dienen op te leggen een bleedmonster te laten nemen door een
daartoe opgevorderde geneesheer :
aan de vermoedelijke dader van een
verkeersongeval of aan ieder die het
mede heeft kunnen veroorzaken,
zelfs indien hij het slachtoffer ervan
is, wanneer zij in kennelijke staat
van dronkenschap verkeren of duidelijke tekens van alcoholintoxicatie
vertonen;
Overwegende dat die bepalingen
die verplichting opleggen, zelfs wanneer de ademtest waaraan de voornoemde personen ondenvorpen werden geen alcoholgehalte dat boger
· ligt dan 0,8 gram per liter doet vermoeden, maar dat zij geen voorafgaande ademtest verplichtend stellen;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen « dat (eiser) alleszins (had}
moeten bemerken dat hij andere
voertuigen aangereden had » en
« (eiser) toonde duidelijk tekenen
van dronkenschap en alcoholintoxicatie »; dat zij dientengevolge zonder schending van de aangeduide
wetsbepalingen oordelen « dat een
voorafgaande ademtest niet verplichtend was »;
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.
20 september 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E.
Manard, Hasselt.
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STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE
TEGENSTRIJDIGHEID
TUSSEN DE VERMELDINGEN VAN HET VONNIS
EN VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING.

Het Hoi van Cassatie vernietigt het vonnis van de correctionele rechtbank, zitting houdende in hoger beroep, wanneer het ten gevolge van tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van het
vonnis en van het proces-verbaal van
de terechtzitting waarop het vonnis
werd uitgesproken, onmogelijk kan
nagaan of het vonnis is gewezen door
rechters die aile zittingen over de zaak ·
hebben bijgewoond (1). (Art. 779
Ger.W.)
(PYCKE T. THIENPONT; THIENPONT T. PYCKE)
ARREST

(A.R. nr. 2353)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 februari 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. Op de voorziening van Michel
Pycke:
Over het tweede middel: schending
van artikel 779 van het Gerechtelijk Wet(1) Zie Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 707
(A.C., 1987-88, nr. 136), en 20 sept. 1988, A.R.
nr. 2223 (ibid., 1988-89, supra, nr. 35).

Nr. 37

hoek. Het vonnis werd ondertekend door
de rechters, welke gezeteld hebben bij
de behandeling der zaak in graad van
beroep, maar het zittingsblad van 11 februari 1988 meldt een andere samenstelling, welke gezeteld heeft bij de uitspraak. Het artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek is toepasselijk tevens in
strafzaken :

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van de
correctionele rechtbank van 24 september 1987, waar de rechter Van
der Stock verslag uitbracht, het
openbaar ministerie vorderde en de
raadsman van eiser een conclusie
neerlegde, alsmede het proces-verbaal van de terechtzitting van 15 oktober 1987 waar de raadslieden van
eiser en van verweerster een conclusie neerlegden, als samenstelling
van de zetel vermelden de ondervoorzitter De Wilde en de rechters
Hanssens en Vander Stock; dat het
vonnis dezelfde samenstelling van
de zetel vermeldt doch dat het proces-verbaal van de terechtzitting
van 11 februari 1988, dat vaststelt
dat de rechtbank vonnist, als zetel
vermeldt de ondervoorzitter De Wilde en de rechters Verhaest en Hanssens;
Overwegende dat het Hof wegens
die tegenstrijdige vermeldingen niet
kan nagaan of het vonnis, zoals
voorgeschreven door artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, gewezen werd door de rechters die alle zittingen over de zaak
hebben bijgewoond; dat het vonnis
mitsdien door nietigheid is aangetast;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van Denise
Thienpont:
A. tegen de beslissing op de strafvordering tegen haar :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 779, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat blijkt uit het
antwoord op het tweede middel van
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de eiser Michel Pycke dat het vonnis door nietigheid is aangetast;

maakt op een ogenblik waarop de
strafvordering nag niet verjaard was
(1). (Art. 26 wet 17 april 1878.)

B. tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van de beslissing op de civielrechtelijke verdering van verweerder tegen eiseres
die het gevolg is van eerstgenoemd~
beslissing en waartegen eiseres zich
regelmatig heeft voorzien;

(NOPPE T. VERMEERSCH, DAMME)
ARREST

(A.R. nr. 2358)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 februari 1988 in
hager beroep gewezen door de Cor:rectionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat het bestreden
vonnis enkel uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;

Om die redenen, ongeacht het eerste middel van de eiser Michel
Pycke dat niet tot cassatie zonder
verwijzing zou kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hager beroep.
20 september 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Vos-De Groote, Gent.
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VERJARING -

STRAFZAKEN - BURGER- .
LIJKE RECHTSVORDERING TERMIJN VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- GEVOLGEN VOOR DE TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDER!NG.

De verjaring van de strafvordering heeft
niet de ve1jaring van de burgerlijke
z·echtsvordering tot gevolg wanneer deze bij de strafrechter aanhangig is ge-

77

Over het middel luidende als volgt:
Andre Noppe is van oordeel dat de vorderingen van de burgerlijke partijen
Christine Vermeersch en Andre Damme
ten onrechte ontvankelijk werden verklaard, zowel voor de politierechter als
voor d~ correctionele rechtbank. Op het
ogenbhk van de burgerlijke partijstelling
was de strafvordering reeds vervallen
door verjaring, zodat er geen geldige
burgerlijke partijstelling kon gebeuren.
De feiten zelf grepen plaats op 5 februari
1984. De laatste geldige sluiting der verjaring zou geschied zijn op 19 december
1984, zijnde het opvragen van het strafregister. Dienvolgens was de strafvordering hoe dan ook - en onder voorbehoud van hetgeen infra volgt - vervallen door verjaring op 19 december 1984
(lees: 1985). De bij exploot d.d. 10 maart
1986 gelanceerde rechtstreekse dagvaarding is uiteraard laattijdig en nadat de
strafvordering vervallen was ingevolge
verjaring. De burgerlijke partijen dachten echter dat, ingevolge het feit dat zij
zich oorspronkelijk hadden gesteld voor
de politierechter op 28 juni 1985, dit tijdig was gebeurd. Deze stelling gaat niet
op gelet op het feit dat de zaak ingevolge
de vordering van het openbaar ministerie geen doorgang heeft gevonden. Er geschiedde gewoon een stelling als burgerlijke partij ingevolge de rechtstreekse
dagvaarding d.d. 10 maart 1986 en dit
was nadat de strafvordering vervallen
was door verjaring. Door de burgerlijke
vorderingen ontvankelijk en gegrond te
verklaren heeft de strafrechter ten on-

1----------------(1} Zie Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6302
(A.C., 1987-88, nr. 355}.

78

HOF VAN CASSATIE

Nr. 39

rechte een burgerlijke vordering laten
Om die redenen, verwerpt de
stellen voor het strafgerecht :
· voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat eiser ter terecht- kosten.
zitting van de Politierechtbank te
20 september 1988 - 2' kamer - VoorZomergem van 28 juni 1985 was ge- zitter : de h. Screvens, voorzitter - Verdagvaard ter zake van overtredin- slaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluigen van de Wegverkeerswet en van dende conclusie van de h. Declercq,
het Wegverkeersreglement, feiten advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Roeck, Gent.
gepleegd op 5 februari 1984;
Overwegende dat de verweerders
ter terechtzitting van 28 juni 1985
zich burgerlijke partij stelden tegen
Nr. 39
eiser;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
2' KAMER - 20 september 1988
slaan, blijkt dat op die datum de
strafvordering niet door verjaring
vervallen was;
STRAF - VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDEN.
Dat hieruit volgt dat de civielrechtelijke vorderingen te bekwamer De bij art. 42, 1", Sw. bepaalde bijzondetijd voor de strafrechter werden inre verbeurdverklaring wordt enkel uitgesteld;
gesproken als voor het bestaan het bewezen verklaarde misdrijf opzet als
Overwegende dat ter terechtzitmoreel bestanddeel is vereist (1).
ting van 27 december 1985 de verdere behandeling van de zaak onbe(WIERENGA)
paald werd uitgesteld;
Overwegende dat de verweerders,
ARREST
burgerlijke partijen, op 10 maart
1986 dagvaarding deden betekenen
(A.R. nr. 2396)
aan eiser ten einde uitspraak te horen doen over hun civielrechtelijke
HET HOF; - Gelet op het bestrevordering, ingesteld ter terechtzit- den arrest, op 26 februari 1988 door
ting van 28 juni 1985;
het Hof van Beroep te Antwerpen
Overwegende dat die civielrechte- gewezen;
lijke vorderingen, in strijd met wat
Over het middel: schending van de arin het middel wordt aangevoerd, tikelen
4, 44 van het koninklijk besluit
niet werden ingesteld door de dag- van 20 juli 1964 tot coordinering van de
vaarding van 10 maart 1986, dit is wetten betreffende het handelsregister
op een ogenblik waarop de strafvor- en 42 van het Strafwetboek,
dering door verjaring vervallen was,
doordat het arrest de inbeslaggenomen
maar op 28 juni 1985;
videobanden verbeurd verklaart,
terwijl, eerste onderdeel, de verbeurdOverwegende dat de verjaring van
enkel kan worden uitgesprode strafvordering geen invloed heeft verklaring
ken wegens opzettelijke misdrijven en
op de civielrechtelijke vordering die, niet wegens onopzettelijke misdrijven,
zoals ten dezen, te bekwamer tijd
voor de strafrechter was ingesteld;
Overwegende dat de strafrechter
derhalve bevoegd was om over die
vorderingen uitspraak te doen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(1) Zie Cass., 13 maart 1950 (A.C., 1950, 468)
en 18 dec. 1984 (ibid., 1984-85, nr. 245); P.E.
TROUSSE, « Droit penal », dl. I, vol. I, in Les
Novelles, 1956, nr. 855; C.J. VAN HoUDT en W.
CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, III, 1968,
nr. 1813, biz. 978; A. DE GEEST, « Verbeurdverklaring ''• in Alg. Pract. Rechtsve1·z., 1971,
nr. 45.
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waarmee worden gelijkgesteld de louter
Om die redenen, zonder acht te
materii:\le,
reglementaire
misdrijven slaan op het tweede onderdeel van
waarvoor geen speciaal opzet is vereist; het middel, vernietigt het bestreden
de woorden « gediend, bestemd, plegen » arrest in zoverre het de verbeurdgebruikt door artikel 42 van het Strafwetboek noodzakelijkerwijze het begrip verklaring beveelt; verwerpt de
van een handelende criminele wil inslui- voorziening voor het overige; beveelt
ten, zodat die wetsbepaling niet toepas- dat van dit arrest melding zal worselijk is op misdrijven waarvoor crimi- den gemaakt op de kant van het geneel opzet afwezig is of niet is vereist;
deeltelijk vernietigde arrest; veroortweede onderdeel, enkel de zaken die deelt eiser in drie vierde van de
het voorwerp van het misdrijf uitmaken kosten; laat het overige vierde ten
of die welke gediend hebben of bestemd laste van de Staat; zegt dat er geen
waren tot het plegen van het misdrijf, of aanleiding is tot verwijzing.
de zaken die uit het misdrijf voortkomen, kunnen worden verbeurdverklaard;
20 september 1988- 2' kamer- Voorhet misdrijf bepaald bij artikel 4 van het zitter : de h. Screvens, voorzitter - Verkoninklijk besluit van 20 juli 1964 er niet slaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluiin bestaat dat een handelsinrichting dende conclusie van de h. Declercq,
wordt geexploiteerd, maar dat die exploi- advocaat-generaal - Advocaat: mr. Wiltatie geschiedt zonder voorafgaandelijk lekens, Leuven.
verzoek om inschrijving in het handelsregister; dienvolgens kunnen, in geval
van overtreding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 1964, de goederen waarmee handel werd gedreven,
niet verbeurdverklaard worden :
Nr. 40

Wat het eerste onderdeel betreft :
2' KAMER - 20 september 1988
Overwegende dat de artikelen 4
en 44 van het koninklijk besluit van
20 juli 1964 tot coordinering van de REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN - TUSSEN RAADKAMER EN
wetten betreffende het handelsreCORRECTIONELE RECHTBANK - BESCHIKgister strafbaar stellen het uitoefeKING TOT VERWIJZING WEGENS EEN WANBEnen van een handelswerkzaamheid
DRIJF - ONBEVOEGDVERKLARING OP GROND
waarvoor geen inschrijving in het
DAT HET FElT EEN MISDAAD IS - VERNIETIhandelsregister werd gevraagd en
GING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING
bekomen;
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
Overwegende dat het misdrijf bestaat ongeacht of de dader heeft ge- Wanneer de raadkamer een verdachte
handeld met opzet of alleen uit nalanaar de correctionele rechtbank verwetigheid;
zen heeft wegens een als wanbedrijf
omschreven feit en de rechtbank zich
Overwegende dat de woorden
onbevoegd verklaard heeft omdat het
« gediend hebben of bestemd waren
feit als misdaad moet worden om~
tot het plegen » door artikel 42 van
schreven, stelt het Hof, op een verzoek
het Strafwetboek gebruikt, opzet intot regeling van rechtsgebied, vast dat
sluiten; dat het tegen eiser bewezen
er vooralsnog tegen de beschikking
verklaarde misdrijf geen opzet vergeen enkel rechtsmiddel openstaat, dat
eist; dat derhalve artikel 42 van het
het vonnis in kracht van gewijsde is
gegaan en dat de beslissing van het
Strafwetboek niet toepasselijk is;
vonnis gegrond lijkt, waarna het de
Dat het onderdeel gegrond is;
beschikking van de raadkamer vernieEn overwegende, voor het overige,
tigt en de zaak verwijst naar de kamer
dat de substantiele of op straffe van . van inbeschuldigingstelling (1).
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de be(1) Zie Cass., 8 maart en 21 juni 1988, A.R.
slissing overeenkomstig de wet is nrs. 2195 en 2513 (A.C., 1987-88, nrs. 428 en
651).
gewezen;

1-----------------
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(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN IN
ZAKE VAN DEN OUDEN)
ARREST

(A.R. nr. 2753)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied dat op 28 juli 1988 door de
procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen werd ingediend;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, bij beschikking
van 22 januari 1987, Martinus Van
den Ouden, geboren te Rotterdam
(Nederland) op 3 september 1953,
naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen wegens meerdere te
Antwerpen, in de periode tussen 1
juli 1985 en 31 december 1985, onder
meer op 5 juli 1985 en 10 december
1985, ten nadele van de P.V.B.A.
Antwerp Forwarding Services gepleegde huisdiefstallen;
Overwegende dat door bij verstek
gewezen vonnis van 6 oktober 1987
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen zich onbevoegd verklaarde
om van de strafvordering in haar
geheel ten aanzien van de beklaagde kennis te nemen, op grond dat
«de in de dagvaarding voorziene feiten dienen te worden omschreven
als bedrieglijke bankbreuk, namelijk door de boeken of boekingsstukken bedoeld in hoofdstuk I van de
wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen geheel of gedeeltelijk te hebben doen
verdwijnen en door een gedeelte
van de acitiva te hebben verduisterd
of verborgen; de feiten alzo omschreven een misdaad zijn ingevolge
de artikelen 489 van het Strafwetboek en de artikelen 437, 440, 441,
472, 577, 583 van het Wetboek van
Koophandel, boek III; zonder verzending van de raadkamer bij aanneming van verzachtende omstandigheden, de correctionele rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren; deze feitelijkheden in huidig
dossier aanwezig zijn »;

Nr. 41

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het vonnis van
de correctionele rechtbank in kracht
van gewijsde is gegaan; dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan
dat de loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de aan Martinus
Van den Ouden ten laste gelegde
feiten het misdrijf van bedrieglijke
bankbreuk schijnen op te leveren
dat omschreven is bij de artikelen
577, 1o en 2°, van het Wetboek van
Koophandel en 489, eerste en derde
lid, van het Strafwetboek en dat
strafbaar is gesteld met opsluiting;
dat de raadkamer geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen en de correctionele rechtbank
derhalve onbevoegd was om van de
aan beklaagde ten laste gelegde feiten kennis te nemen;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van 22 januari 1987
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking; verwij st de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
20 september 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Versla.ggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT -
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VERSCHEIDENE DADERS - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DEGENE VOOR
WIE DE BURGERLIJKE PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK IS - VERPLICHTING
VAN DE BEKLAAGDE JEGENS DIE BURGERLUKE PARTIJ.

2° BURGERLIJKE

RING -

RECHTSVORDE-

ONTVANKELIJKHEID

-

uit gemis aan belang, aangezien de door
eiser aan een derde verweten samenlopende fout geen invloed kan hebben op
zijn eigen veroordeling tot algehele vergoeding van de schade van verweerder,
burgerlijke partij, die zelf geen fout
heeft begaan, nu eiser het oorzakelijk
verband tussen zijn fout en de schade
niet betwistte :

VOOR-

WAARDE.

1o Wanneer de door een burgerlijke partij

geleden schade tegelijk veroorzaakt is
door de fout van de beklaagde en door
de fout van degene voor wie de burgerlijke partij burgeuechtelijk aansprakelijk is, is de beklaagde jegens laatstgenoemde partij slechts gedeeltelijk aansprakelijk (1). (Artt. 1382, 1383 en 1384
B.W.)

z•
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Niet ontvankelijk is de vordering
waardoor een burgerlijke partij voor de
strafrec.b.ter herstel vordert van schade
ontstaan uit een misdrijf waarvoor de
beklaagde niet wordt vervolgd (2).
(ELIAS T. SOUGNEZ E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6706)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 februari 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de
burgerlijke partij Pascal Sougnez tegen eiser:

Overwegende dat, wanneer schade
is veroorzaakt door de gezamenlijke
fouten van verschillende personen,
ieder van hen in de regel jegens het
slachtoffer gehouden is tot algehele
vergoeding van de schade;
Overwegende nochtans dat als het
slachtoffer zelf een fout heeft begaan, die personen aileen gehouden
zijn tot een gedeeltelijke vergoeding; dat er eveneens slechts een gedeeltelijke vergoeding moet worden
betaald als de schade van de burgerlijke partij voortvloeit uit de gezamenlijke fouten van de beklaagde
en een persoon voor wie die burgerlijke partij burgerrechtelijk aansprakelijk is;
Overwegende dat te dezen eiser,
die noch zijn eigen fout noch het
oorzakelijk verband tussen die fout
en de schade van verweerder betwist, ook de bestuurder Philippe
Sougnez voor wie verweerder, burgerlijke partij, burgerrechtelijk aansprakelijk is, verwijt een fout te
hebben begaan;
Dat het middel van niet ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

H. Op de voorziening van eiser,
burgerlijke partij :

In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door
hem tegen de verweerders, beklaagOver het door eiser aangevoerde mid- de en burgerrechtelijk aansprakedeJ van niet-ontvankelijkheid, afgeleid lijke partijen, ingestelde burgerlijke
--~-~~-~~~======i rechtsvordering:
(1) Cass., 9 feb. 1982,
(A.C., 1981-82, nr. 346).

(2) Cass., 23 april 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 518).

A.R.
A.R.

nr.

6461

nr.

4864

Over het tvveede middel :
Over het doo.r de verweerders aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid,
volgens hetwelk de aangevoerde grief
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geen belang heeft nu de verweerder Philippe Sougnez niet vervolgd wordt omdat
hij niet dubbel voorzichtig zou zijn geweest bij het oprijden van het kruispunt
en dus de vordering tot vergoeding van
de schade van eiser niet ontvankelijk
was in zoverre zij op dat misdrijf was
gegrond:

Overwegende dat het middel van
niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 september 1988 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Dassesse.

Nr. 42

verdachte tegen die beschikking ontvankelijk verklaard en zelf de verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, vernietigt het Hoi, op de
vordering tot ·vernietiging door de procureur-generaal, ingesteld op verzoek
van de minister van Justitie, het arrest
en zegt dat er geen grand bestaat tot
verwijzing naar een andere kamer van
inbeschuldigingstelling. (Art. 441 Sv.)
2° Het ve1·zet van de verdachte tegen de

beschikking van de raadkamer waarbij
hij naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen is maar ontvankelijk
in zoverre die beschikking uitspraak
doet over een geschil inzake bevoegdheid van het onderzoeksgerecht; art.
539 Sv. wordt geschonden als de kamer van inbeschuldigingstelling in
haar arrest het verzet ontvankelijk
verklaart wegens miskenning van het
recht van verdediging tijdens de procedure voor de raadkamer (1).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE MONSEUR)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6871)

Nr. 42
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1° CASSATIE -

VORDERING TOT VERNIETIGING - STRAFZAKEN - SV., ART. 441 - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - GEEN GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - VERZET VAN DE VERDACHTE- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT HET VERZET
VERNIETIONTVANKELIJK VERKLAART GING ZONDER VERWIJZING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KA·

MER VAN INBESCHULD!GINGSTELLING VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - ONTVANKELIJKHElD - GRENZEN.

1° Wanneer de raadkamer, zonder dater

een bevoegdheidsgeschil was, de verdachte naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen en de kamer van inbeschuldigingstelling het verzet van de

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
zetten dat de minister van Justitie
hem bij schrijven van 28 januari
1988, Bestuur voor Bmgedijke en
Criminele Zaken, nr. 7/SDP/CAN/
607, opdracht heeft gegeven om,
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van Strafvordering, bij het
Hof aangifte te doen van het Op 11
december 1986 gewezen en in kracht
van gewijsde gegane arrest van het

1--------

--~----~---

(1) Zie Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 740 (A.C.,
1986-87, nr. 347, en de noot R.D.), en 10
feb. 1988, A.R. nr. 6527 (ibid., 1987-88,
359);
0. KLEES, « Les voies de recours de l'inculpe
conti·e !'ordonnance de Ia chambre du -conseil
qui le renvoie devant le tribunal conectionel >>,
in J.T., 1986, blz. 56 tot 58.

nr.

Nr. 43
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Hof van Beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, te Luik (2) waarbij Marc, Ghislain Monseur, geboren op 15 december 1952 te Esneux,
wonende te Hoei, avenue Pierre
Dijon 35, naar de correctionele
rechtbank is verwezen wegens zware diefstal en gewone diefstal, gepleegd in staat van wettelijke herhaling.
Verdachte had voor de kamer van
inbeschuldigingstelling verzet gedaan tegen de beschikking van 19
november 1986 van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik die de verwijzing van
verdachte naar de correctionele
rechtbank had bevolen.
Ret aangegeven arrest herinnert
eraan dat, overeenkomstig de artikelen 135 en 139 van het Wetboek van
Strafvordering, verdachte aileen het
recht heeft verzet te doen als de bevoegdheid van de raadkamer of van
de onderzoeksrechter is betwist. Het
voegt er echter onmiddellijk aan toe
dat dit recht moet worden uitgebreid tot het geval waarin de beslissing van de raadkamer nietig is.
Het stelt vervolgens vast dat de
raadsman van verdachte te laat op
. de hoogte is gebracht van de datum
· van de terechtzitting van de raadkamer, zodat hij niet gedurende ten
minste 48 uur de gelegenheid gehad
heeft van het dossier inzage te nemen.
Het arrest verklaart het verzet
ontvankelijk, vernietigt de beschikking, trekt de zaak aan zich en verwijst de verdachte naar de correctionele rechtbank.
Die beslissing berust op een dwaling in rechte. Zoals het arrest terecht stelt, is het recht van de verdachte om in verzet te komen,
beperkt tot het enkele geval dat de
bevoegdheid van het onderzoeksgerecht in raadkamer is betwist. Ande-

re onregelmatigheden of nietigheden van de rechtspleging in raadkamer verschaffen de verdachte niet
het recht om verzet te doen (Cass., 1
april 1987, Rev. dr. p{m~, 1987,
blz. 848 en 1105; Cass., 13 aug. 1987,
A.R. nr. 6100, in zake procureur des
Konings te Aarlen) (3).
Ret arrest schendt artikel 539 van
het Wetboek van Strafvordering.

Om die redenen vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het
aangegeven arrest te vernietigen, te
bevelen dat van het arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing en te zeggen dat er geen grond is tot verwijzing.
Brussel, 1 juni 1988.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Declercq ));
Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van die verdering; vernietigt het op 11 december
1986 gewezen arrest van het Hof
van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; zegt dat er geen grond
bestaat tot verwijziging.
21 september 1988 - 2• kamer - Voorzitter en versla.ggever: de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaat·
_gen~raal.
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(2) Het aangegeven arrest is gepub!iceerd in RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFJournal des Tribunaux , van 31 jan. 1987,
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
blz. 72; in dezelfde zin, kamer van inbeschuldi-.
gingstelling Luik, 22 jan. 1987, in J.T., 1988,
(3) Niet gepubliceerd arrest.
blz. 67.
«
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APPELRECHTER DIE DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TOEWIJST OP GROND
VAN EEN FOUT DIE BESTAAT IN EEN ANDER
MISDRIJF DAN WAAROVER DE EERSTE RECHTER UITSPRAAK GEDAAN HEEFT - SCHENDING- VOORWAARDEN.

Het recht van verdediging wordt geschonden door de appelrechter die aan
de burgerlijke partij schadevergoeding
toekent op grand van een lout die bestaat in een ander misdrijf dan waar-.
over de eerste rechter uitspraak heeft
gedaan, zonder de beklaagde aan te
zoeken over de nieuwe kwalificatie
van het feit verweer te voeren (1).
(CHAMBERLAN T. GUILLAUME)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6880)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 april 1988 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
Overwegende dat de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering:

Nr. 43

Veldwetboek in aanmerking heeft kunnen nemen; de redengeving van het vonnis aldus in strijd is met het beschikkende gedeelte (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, het vonnis, nu het
vermeldt dat « de aan beklaagde verweten feiten een overtreding opleveren van
artikell93 van het algemeen politiereglement van de stad Hoei » de kwalificatie
van de feiten wijzigt zonder eerst eiser
te hebben aangezocht te verschijnen en
verweer te voeren over de aldus gewijzigde kwalificatie, de bestanddelen van
de in artikel 89, 8°, van het Veldwetboek
en artikel 193 van het a!gemeen politiereglement van de stad Hoei omschreven
overtredingen niet dezelfde zijn, aangezien eerstgenoemd artikel het verbod inhoudt op het veld vuur aan te steken op
minder dan honderd meter van woningen terwijl, krachtens het tweede, in de
tuin vuur mag aangestoken worden mits
de buren erdoor niet worden gehinderd
(miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging) :

Overwegende dat eiser is vervolgd
en door de eerste rechter veroordeeld wegens overtreding van artikel 89, 8°, van het Veldwetboek, namelijk wegens het in het veld aansteken van vuur op minder dan 100
Over het middel: schending van arti- meter van huizen, bossen, heiden,
kel 97 van de Grondwet en miskenning ' hagen, graan, stro, mijten of van
van het algemeen beginsel van het recht plaatsen waar vlas te drogen is gelegd;
van verdediging,
Overwegende dat het bestreden
doordat het bestreden vonnis de bevestiging van de beslissing van de politie- vonnis, na de verjaring van de tegen
rechter op civielrechtelijk gebied als eiser ingestelde strafvordering te
volgt motiveert : « dat de aan beklaagde hebben vastgesteld, bij de uitspraak
verweten feiten te beschouwen zijn als over de civielrechtelijke vordering
een overtreding van artikel 193 van het
algemeen politiereglement van de stad van verweerder, oordeelt « dat de
aan beklaagde (tha:ns eiser) verweHoei »,
terwijl, eerste onderdeel, het enige ten ten feiten een overtreding opleveren
laste van eiser bewezen verklaarde feit van artikel 193 van het algemeen
de overtreding van artikel 89, 8', van het politiereglement van de stad Hoei »
Veldwetboek was; de rechtbank noch ex- en beslist dat er grond bestaat tot
pliciet noch impliciet de kwalificatie van bevestiging van het beroepen vonnis
de feiten heeft gewijzigd; het bestreden waarbij eiser werd veroordeeld om
vonnis integendeel, nu het in het be- aan verweerder een schadevergoeschikkende gedeelte op civielrechtelijk ding van 3.000 frank, verhoogd met
gebied het vonnis bevestigt van de politierechtbank dat enkel uitspraak deed op de compensatoire i:nteresten met ingrond van de « fout » van artikel 89, 8°, gang van 1 april 1937, de gerechtevan het Veldwetboek, eveneens slechts lijke interesten en de kosten, te beovertreding van artikel 89, 8°, van het _ talen;
Overwegende dat aldus de rech(1) Cass., 29 m&.art i977 (A.C., 1977, 821).
ters ten l.aste van eiser een fout be-
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Nr. 44

staande in een overtreding van artikel 193 van het algemeen politiereglement van de stad Hoei bewezen
verklaren; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser is aangezocht
om verweer te voeren over de nieuwe kwalificatie;
Dat het tweede onderdeel gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdend in hoger beroep.
21 september 1988 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Bayart.

SCHIKKINGEN FElTEN WAARVOOR HET WEL
EN FElTEN WAARVOOR HET NIET BEVOEGD
IS, AANHANG!G ZIJN GEMAAKT ONBEVOEGDVERKLARING WEGENS SAMENHANG ONWETTIGHEID.

3° SAMENHANG -

STRAFZAKEN - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER- VERSCHEIDENE AKTEN VAN AANHANGIGMAKING- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE
FElTEN AANHANGIG GEMAAKT DOOR EEN
VAN DE AKTEN - ONBEVOEGDHEID VOOR DE
FElTEN VAN DE ANDERE AKTEN- GEVOLG.

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSEN VONNISGERECHTEN - VONNISGERECHT
WAARBIJ DOOR AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN WANBEDRIJVEN NAAR GEMEEN
RECHT WAARVOOR HET BEVOEGD IS, EN POLITIEKE MISDADEN
EN WANBEDRIJVEN
WAARVOOR HET NIET BEVOEGD IS, AANHANGIG ZIJN GEMAAKT- ARREST WAARBIJ HET
VONNISGERECHT ZICH WEGENS HET BESTAAN VAN SAMENHANG ONBEVOEGD VERKLAART WAT DE WANBEDRIJVEN NAAR GEMEEN RECHT BETREFT - GEDEELTELIJKE
VERN!ETIGING VAN HET ARREST - VERWIJZING NAAR HETZELFDE, DOCH ANDER SAMENGESTELDE HOF VAN BEROEP.

1° Wanneer de raadkamer een verdachte
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1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSEN VONNISGERECHTEN - BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WEGENS POLITIEKE MISDADEN
EN WANBEDRIJVEN EN WEGENS DAARMEE
SAMENHANGENDE MISDRIJVEN ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET HOF VAN BEROEP - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

2° BEVOEGDHEID

EN

naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen wegens politieke misdaden
en wanbedrijven en wegens daarmee
samenhangende misdrijven, het hof
van beroep zich bij een in kracht van
gewijsde gegaan arrest onbevoegd
heeft vel'ldaard en er vooralsnog tegen
de beschikking van verwijzing geen
enlcele voorziening openstaat, vernietigt lwt Hof, op het verzoek tot regeJing van rechtsgebied, de beschikking
van de raadkamer en verwijst het de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1).
2° en 3° Wanneer bij een vonnisgerecht

door afzonderJijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt
waarvan sommige we] en andere niet
iot zijn bevoegdheid behoren, kan dat
gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, terw1jl

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VONNISGERECHT WAARBIJ DOOR AFZONDERLIJKE BE-

(1) Cass.,

29

nov.

(A.C, 1983-84, nr. 171).

1983,

A.R.

nr.

8115
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het zelf vaststelt dat de verschillende
feiten samenhangend zijn (2).
4° Wanneer de raadkamer bij afzonder-

Jijke beschikkingen een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, enerzijds, wegens wanbedrijven naa: {Jemeen recht, anderzijds,
wegens po1It1eke misdaden en wanbedrijven, en het hoi van beroep zich op
grond van samenhang onbevoegd verklaart voor het geheel, vernietigt het
Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, het arrest van het hof
van beroep in zoverre het zich onbevoegd heeft verklaard voor de gemeenrechtelijke wanbedrijven en verwijst
het de aldus beperkte zaak naar hetzelfde, doch anders samengestelde hof
van beroep (3).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE LIBERT E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7032)

HET HOF; - Overwegende dat de
raadkamer van de Rechtbank van
Eer.ste. Aanleg te .Brussel, bij beschtkkmg van 11 JUni 1985, in de
zaak I met nr. 69.20.32 647/83 in de
notities van het parket van de procureur des Konings te Brussel :
1o Barbier Marcel, Rene, Albert, zonder beroep, geboren op 4 augustus
1959 te Charleroi, wonende Parmastraat 42, te Sint-Gillis, thans wegens een andere zaak in hechtenis·
2° Libert, Michel, prive-detective, ge~
boren op 19 februari 1958 te Brussel
wonende Sint-Bernardusstraat 35 t~
Sint-Gillis, heiden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen ter
zake dat ze heiden in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, bij
samenhang, elders in Belgie : A. met
overtreding van de artikelen 1, 2 en
3 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de prive-milities verboden worden, welke artikelen aangevuld zijn
door de wet van 4 mei 1936, een
(2) en (3) Cass., 5 dec. 1979 (A.C., 1979-80
nr. 224); 9 Jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 279) e~
de .noot get. R.A.-D.; 8 feb. 1984, A.R. nr. 3412
(Ibid., 1983-84, nr. 310).

pri~e-militie
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of elke andere organisat1e van particulieren waarvan het
oogmerk is geweld te gebruiken of
het Ieger of de politie te vervangen
zich met dezer actie in te Iaten of i~
hun plaats op te treden hebben opgericht, hun steun eraan hebben
verleend of ervan deel hebben uitgemaakt, en B. deel hebben uitgemaakt van een vereniging met het
oogmerk om een aanslag te plegen
op personen of op eigendommen
door het plegen ofwel van misdaden
waarop de doodstraf of dwangarbeid
gesteld is, ofwel van een andere
misdaad dan die waarop doodstraf
of dwangarbeid staat, ofwel van
wanbedrijven; dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij beschikking van
11 juni 1985, in de zaak II, inge-.
schreven onder nr. 25.11.1496/83 in
de notities van het parket van de
procureur des Konings te Brussel :
1. Libert Michel, rijksambtenaar, geboren op 19 februari 1958 te Brussel
wonende Sint-Bernardusstraat 35 t~
Sint-Gillis; 2. Peche Jean Bern~rd
Baudouin, beroepsmilitai~, gebore~
op 7 september 1952 te Brussel, wonende Raversijdestraat 46/A4, te
Oostende; 3. Vanden Borre Francin~, Gina, Madeleine, berbepsmilitair, geboren op 8 februari 1958 te
Brusse,
wonende
Raversijdestraat 46/A4, te Oostende; 4. Saucez
Frederic, Ovilio, Michel, radiotelegrafist, geboren op 5 juni 1953 te Jemappes,
wonende
Franklinstraat 128, te Brussel; 5. Durvin,
Fran~oise, Gilberte, Marie beroepsmilitair, geboren op 17 december
1956 te Elisabethville, wonende Callaerts Walledreef 23, te Gistel;
6. Vanden Herreweghen Philippe
Andre, beroepsmilitair, geboren op 7
februari 1958 te Watermaal-Bosvoorde, wonende Steenboklaan 218
bus 29, te Sint-Lambrechts-Woluwe'
en 7. De Jode Marc, Rene, Jozef be~
roepsmilitair, geboren op 16 ~pril
1958 te Etterbeek, wonende Onderwijsstraat 46/5, te Zaventem naar
de correctionele rechtbank ve~ezen
heeft, eer!'tgenoemde (Libert), de
tweede (Peche), de vierde (Sausez),
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de vijfde (Durvin}, de zesde (Vanden
Herreweghe) en de zevende (De Jode} wegens het feit dat zein het gerechtelijk arrondissement Brussel,
in hun hoedanigheid van rijksambtenaar, ten deze van beroepsmilitair,
door middel van hun ambtsbediening, bedrieglijk een niet nader bepaald aantal hun niet toebehorende
stukken, waaronder telexberichten
met een militaire inhoud, van een
niet nader bepaalde waarde, hebben
weggenomen ten nadele van hetzij
het Ministerie van Landsverdediging, Strijdkrachten, hetzij van het
Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen, (telastlegging A}, de vijfde
(Durvin) wegens het feit dat ze in
haar hoedanigheid van rijksambtenaar, door middel van haar ambtsbediening, bedrieglijk haar niet toebehorende aantekenboekjes, nietmachines, van een niet nader bepaalde
waarde, heeft weggenomen ten nadele van de Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging (telastlegging B), de derde (Vanden Borre)
en de vierde (Saucez), ter zake dat
ze ten nadele van de Belgische
Staat, Ministerie van Landsverdediging, geheel of gedeeltelijk, stukken
waaronder telexberichten met een
militaire inhoud, van een niet nader
bepaalde waarde, alsook zaken die
weggenomen, verduisterd of verkregen zijn door middel van een misdaad of een wanbedrijf, hebben geheeld (telastlegging C), eerstgenoemde (Libert), de tweede (Peche),
de derde (Vanden Borre), de vierde
(Saucez), de vijfde (Durvin), de zesde (Vanden Herreweghen), en de zevende (De Jode), ter zake dat ze
voorwerpen, plans, geschriften, bescheiden of inlichtingen die in het
belang van de verdediging van het
grondgebied of van de uitwendige
veiligheid van de Staat geheim moeten worden gehouden, geheel of ten
dele, in origineel of in reproductie,
wetens hebben overgeleverd of medegedeeld aan een persoon die onbevoegd was om die in ontvangst te
nemen (overtreding van de artikelen
118 en 119 van het Strafwetboek telastiegging D), eerstgenoemde (Li-
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bert), de tweede (Peche), de derde
(Vanden Borre), de vierde (Saucez),
de vijfde (Durvin), de zesde {Vanden
Herreweghen) en de zevende (De
Jode}, ter zake dat ze met overtreding van de artikelen 1, 2 en 3 van
de wet van 29 juli 1934 waarbij de
prive-milities worden verboden, welke artikelen zijn aangevuld door de
wet van 4 mei 1936, hun steun hebben verleend aan of deel hebben uitgemaakt van een prive-militie of
van elke andere organisatie van particulieren waarvan het oogmerk is
geweld te gebruiken, het leger of de
politie te vervangen, zich met dezer
actie in te laten of in hun plaats op
te treden (telastlegging E);
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Brussel, na de
zaken met parketnotitienummer
. 69.20.32647/83 en 25.11.1496/83 wegens samenhang te hebben gevoegd,
zich bij een op 23 februari 1988 op
tegenspraak gewezen vonnis onbevoegd heeft verklaard om van de
strafvordering kennis te nemen; dat
het Hof van Beroep te Brussel, bij
het op tegenspraak gewezen arrest
van 29 juni 1988, die onbevoegdverklaring heeft bevestigd op grond dat
in de tweede zaak « de beklaagden
Libert, PEkhe, Vanden Borre, Saucez, Durvin, Vanden Herreweghen
en De Jode onder de telastlegging D
worden vervolgd wegens overtredingen van de artikelen 118 en 119 van
het Strafwetboek, welke overtredingen politieke misdrijven zijn als ze
, zonder winstoogmerk zijn gepleegd
I ( ...) en tot de bevoegdheid van het
hof van assisen behoren (... ); dat in
het omgekeerde geval, als die misdrijven wel met winstoogmerk zijn
. gepleegd (...), zij als misdrijven van
i gemeen recht worden beschouwd
en, door aanneming van verzachtende omstandigheden, kunnen worden
gecorrectionaliseerd; dat bovendien
de personen aan wie de in de telastlegging D opgesomde feiten worden
verweten, gelet op hun hoedanigheid van milito.ir, onder de toepassing vallen van de artikelen 15 en 16
van het Militair Strafwetboek naar
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luid waarvan de militairen die een
van de in de artikelen 113 tot 119
van het Strafwetboek opgesomde
misdrijven plegen, zich schuldig rnaken aan de misdaad verraad en gestraft worden met hechtenis van 5
tot 10 jaar of met opsluiting; dat bij
de hoedanigheid van militair ook
nog de verzwarende omstandigheid
bedoeld in artikel 123 ter van het
Strafwetboek kan voorkomen; dat in
dit geval en wanneer de gewone
rechtbank bevoegd is omdat het
misdrijf waarover de militaire gerechten uitspraak moeten doen, samenhang vertoont met een misdrijf
waarvoor de gewone rechtbanken
bevoegd zijn, het misdrijf door aanneming van verzachtende omstandigheden kan worden gecorrectionaliseerd; dat, blijkens de gegevens
van het dossier en de verklaringen
van de beklaagden, dezen het in de
telastlegging D omschreven misdrijf
aileen uit ideologische overwegingen
en niet uit winstoogmerk hebben gepleegd; dat noch de vordering tot
verwijzing van 2 mei 1985 noch de
beschikking van 11 juni 1985 van de
raadkamer voor de telastlegging D
de verzwarende omstandigheden bedoeld in de artikelen 123 ter van het
Strafwetboek en 15 en 16 van het
Militair Strafwetboek, noch verzachtende omstandigheden in aanmerking hebben genomen, doch uitsluitend de artikelen 118 en 119 betreffende de politieke misdrijven »;
Wat de zaak II betreft :
Overwegende dat de tegen de op
11 juni 1985 in die zaak gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel vooralsnog geen enkel
rechtsmiddel kon worden aangewend, en dat het op 29 juni 1988 gewezen arrest van het Hof van Beroep te Brussel in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit de tegenstrijdigheid ervan een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert;
Dat er grond bestaat tot regeling
van rechtsgebied;

Nr. 44

Overwegende dat de in de telastlegging D vermelde feiten, naargelang de dader al dan niet onder de
rechtsmacht van de militaire gerechten valt, politieke misdaden of wanbedrijven opleveren wanneer zij
zonder winstoogmerk zijn gepleegd;
dat zulks ten deze het geval schijnt
te zijn; dat krachtens artikel 98 van
de Grondwet die misdaden en wanbedrijven tot de bevoegdheid van
het hof van assisen behoren; dat die
misdaden en wanbedrijven samenhangend blijken te zijn met de overige, in de telastleggingen vermelde
misdaden en wanbedrijven;
Overwegende dat sommige beklaagden, die bij de strijdkrachten
waren ingelijfd, op de dag van de
hun ten laste gelegde feiten, militair
in actieve dienst of met onbepaald
verlof waren;
Overwegende dat in de regel de
militaire gerechten eveneens bevoegd zijn om uitspraak te doen
over de politieke misdaden of wanbedrijven die aan militairen ten laste worden gelegd;
Overwegende dat uit de gedingstukken weliswaar schijnt te volgen
dat bepaalde ten laste gelegde feiten
door sommige beklaagden zijn gepleegd in hun hoedanigheid van lid
van de strijdkrachten als militair in
actieve dienst of met onbepaald verlof, maar dat zulks niet het geval is
voor de andere in de telastlegging
opgesomde misdrijven en beklaagden;
Dat krachtens. artikel 26 van de
wet van 15 juni 1899, gewijzigd bij
artikei 15 van de wet van 30 april
1919, de burgerlijke en niet de militaire gerechten bevoegd zijn om
kennis te nemen van de gehele
zaak;
Wat de zaak I betreft:
Overwegende dat op de in de telastleggingen A en B vermelde feiten correctionele straffen staan en

Nr. 45
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dat die feiten door de op 11 juni Nr. 45
1985 in die zaak gewezen beschikking van de raadkamer van de
1e KAMER - 22 september 1988
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel wettig voor het vonnisgerecht zijn gebracht;
HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN
- PRINCIPAAL BEROEP -

VORM - VERMEL-

DING VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat
ontvankelijk is de akte van hager
de feiten bedoeld in de in zaak II Niet
beroep die, wegens de onjuiste vermelgewezen beschikking van de raadkading van de rechter die kennis moet
mer niet wettig bij het vonnisgenemen van de zaak, een gewoon zorgrecht aanhangig was gemaakt, niet,
vuldig en bedachtzaam rechtzoekende
met bevestiging van het beroepen
kan misleiden (1). (Art. 1057, 5",
Ger.W.)
vonnis, kon vaststellen dat die feiten samenhangend waren met de
feiten bedoeld in de in zaak I gewe(SCUTARI, PIERRI T. MOLEMANS)
zen beschikking van de raadkamer;
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8074)

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die op 11 juni 1985
werd gewezen in zaak II met
nr. 25.11.1496/83 in de notities van
het parket van de procureur des Konings te Brussel; vernietigt het op
29 juni 1988 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest in
zoverre het, met bevestiging van het
beroepen vonnis, het vonnisgerecht onbevoegd verklaart om uitspraak te doen in zaak I met
nr. 69.20.32647/83 in de notities van
het parket van de procureur des Konings te Brussel; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissingen wat hen betreft; verwijst
de zaak II nr. 25.11.1496/83 naar de
kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Brussel
en de zaak I nr. 69.20.32647/83 naar
het Hof van Beroep te Brussel, anders samengesteld.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1986
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 860, 861, 862, 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat het hoger beroep gericht is
tegen het vonnis van 18 juni 1985 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
dat « het ter griffie van het hof van beroep ingediende verzoekschrift " aan de
Heer Voorzitter en de Dames en Heren
Rechters van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel" is gericht », dat
« daarin enkel als grief wordt aangevoerd dat " de eerste rechter geen rekening heeft gehouden met de verbouwingen in het litigieuze goed v66r de
inbezitneming door appellanten " »
(thans eiseressen), dat « mevrouw Molemans daarin wordt verzocht om op een
bepaalde datum voor de " derde kamer
van het hof van beroep van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel " » te ver'
!

21 september 1988 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

(1) Cass., 21 jan. 1926, Pas., 1926, I, 192; Rep.
prat. dr. b., v" Appel en matiere civile, sociale
et commerciale, compl. VI, nr. 665; LE PAIGE,
« Les voies de recours "• in Precis de droit judiciaire, Brussel, Larcier, 1973, dl. IV, blz. 73,
nr. 88; P. RoUARD, Traite elementaire de droit
judiciaire prive, Brussel, Bruylant, 1975, Procedure civile, 1e deel, II, nr. 134, blz. 137.
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schijnen, en dat « op de in de akte van
hoger beroep vermelde datum, geYntimeerde (thans verweerster) is verschenen en de niet-ontvankelijkheid van het
hoger beroep heeft opgeworpen », zegt
dat het verzoekschrift tot hoger beroep
nietig is, en derhalve het hoger beroep
niet ontvankelijk verklaart, op grond :
« dat de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de rechter in hoger beroep vermeldt; dat die vermelding totaal
ontbreekt; dat hetgeen is vermeld zelfs
niet het gevolg kan zijn van een verschrijving, daar de vergissing is herhaald en een gewoon zorgvuldige en bedachtzame justitiabele kan misleiden;
dat de bij de wet vastgestelde strikte regeling voortvloeit uit de wil van de wetgever om het recht van verdediging te
beveiligen en niet op een andere wijze
kan worden toegepast naargelang de verweerder al dan niet scherpzinnig is geweest; dat het feit dat te dezen het verzoekschrift tot hoger beroep ten slotte op
de griffie van het hof van beroep is terechtgekomen en dat de geYntimeerde,
voor zover dit dienstig was, op de inleidingszitting van het Hof van Beroep te
Brussel is verschenen om haar rechten
te vrijwaren, de nietigheid van de akten
niet opheft; dat de wet duidelijk is en de
rechter verplicht om een verzoekschrift
waarin de rechter in hoger beroep niet
naar behoren is vermeld, nietig te verklaren; dat die sanctie moet worden toegepast, zelfs wanneer de ge'intimeerde
geen nadeel heeft of slechts weinig
(doordat hij zo nodig zijn rechten moet
vrijwaren door de nietigheid van het verzoekschrift op te werpen); dat de rechter
in hoger beroep volgens de wettelijke
vereisten niet naar behoren is vermeld »,
terwijl de artikelen 862 en 1057 van
het Gerechtelijk Wetboek weliswaar, op
straffe van nietigheid, vereisen dat de
akte van hoger beroep de rechter in hoger beroep vermeldt, maar voor die vermelding geen sacramentele bewoordingen voorschrijven; aan het vereiste van
de wet wordt voldaan wanneer in de akte van hoger beroep het rechtscollege dat
over het beroep uitspraak zal doen, zo is
vermeld dat daarover bij de geYntimeer- ,
de geen enkele twijfel kan bestaan; het
arrest te dezen vaststelt dat het verzoekschrift tot hoger beroep verweerster
verzoekt om op een bepaalde datum voor
« de derde kamer van het hof van beroep '
van de rechtbank van eerste aanleg te '
Brussel » te verschijnen, en dat verweer- ,
ster op de zitting tot inleiding van de
zaak voor die kamer van het Hof van

Nr. 45

Beroep te Brussel is verschenen; uit die
vaststellingen volgt dat, niettegenstaande
dat het verzoekschrift was gericht aan
de magistraten van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel en niet uitdrukkelijk vermeldde dat het Hof van Beroep
te Brussel de rechter in hoger beroep
was, het in zo klare en duidelijke bewoordingen dat bij verweerster geen enkele twijfel kon bestaan over het rechtscollege waarvoor ze zou moeten verschijnen, vermeldde dat het hoger beroep bij
dat hof was ingesteld; het arrest derhalve, enerzijds, door de nietigheid van het
verzoekschrift tot hoger beroep en bijgevolg de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep hierop te doen steunen dat,
volgens de vereisten van de wet, de rechter in hoger beroep niet naar behoren
werd vermeld, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van deartikelen 860, 861 en 1057 van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest, anderzijds,
door die beslissing hierop te gronden dat
de rechter in hoger beroep helemaal niet
is vermeld, bovendien de bewijskracht
van het verzoekschrift tot hoger beroep
miskent in zoverre verweerster daarin
werd verzocht om op een bepaalde datum voor « de derde kamer van het hof
van beroep van de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel » te verschijnen
(schending van aile in het middel aangewezen wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat, volgens artikel
861 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechter een proceshandeling aileen dan nietig kan verklaren indien
het aangeklaagde verzuim of de
aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die
de exceptie opwerpt; dat echter,
krachtens artikel 862, § 1, 5°, van dat
wetboek, die regel niet geldt wanneer de verzuimde of onregelmatig
verrichte vorm betrekking heeft op
de aanwijzing van de rechter die
van de zaak kennis moet nemen;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat de eiseressen bij een verzoekschrift tot hoger
beroep, dat was gericht aan « de
Heer Voorzitter en de Dames en Heren Rechters van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel », verweerster hebben gedagvaard om op een
bepaalde datum, voor « de derde kamer van het hof van beroep van de
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Nr. 46

OORDELING DOOR DE RECHTER - AANKOOP
rechtbank van eerste aanleg te
DOOR EEN BESTUURDER VAN EEN VENNOOTBrussel » te verschijnen, oordeelt
SCHAP NA DE STAKING VAN BETALINGEN
dat de, aldus herhaalde, onjuiste
VAN DIE VENNOOTSCHAP- KOPER NIET OP
vermelding niet het gevolg is van
DE HOOGTE VAN DIE STAKING - GEVOLG.
een verschrijving en dat, bovendien,
de gebruikte formules « een gewoon
FAILLISSEzorgvuldige en bedachtzame justi- 2° FAILLISSEMENT,
MENTSAKKOORD EN GERECHTEtiabele hebben kunnen misleiden »;
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR
Overwegende dat het arrest, met
PERSONEN EN VERBINTENISSEN - AANKOOP
die vaststellingen en overwegingen,
DOOR EEN BESTUURDER VAN EEN VENNOOTzijn beslissing dat het hoger beroep
SCHAP NA DE STAKING VAN BETALING VAN
niet ontvankelijk was, naar recht
DIE VENNOOTSCHAP - KOPER NIET OP DE
verantwoordt;
HOOGTE VAN DIE STAKING - GEVOLG.
Overwegende, voor het overige,
1o en 2° De rechter die oordeelt dat niet
dat het middel het arrest niet veris aangetoond dat een bestuurder van
wijt dat het heeft gezegd dat het
een vennootschap op het ogenblik van
verzoekschrift tot hoger beroep een
de aankoop van koopwaar, wist of
vermelding bevat die er niet in voorhoorde te weten dat die vennootschap
haar betalingen had gestaakt en dat
komt of dat er geen vermelding in
haar krediet aan het wankelen was gestaat die er nochtans in voorkomt;
bracht, beslist naar recht dat die bedat het middel aan de rechter in hostuurder niet persoonlijk aansprakelijk
ger beroep alleen verwijt dat hij aan
is voor de schade aan de verkoper wedat verzoekschrift een andere uitleggens het niet betalen van de gekochte
ging heeft gegeven dan die welke de
koopwaar (1). (Art. 1382 B.W.)
eiseressen voorstelden;
Overwegende dat een dergelijke
grief geen betrekking heeft op het (EXPEDITIEBEDRIJF FRANS MAAS N.V. T. DELWIbegrip miskenning van de bewijsCHE, DELFORGE)
kracht van de akten;
Dat het middel niet kan worden
ARREST ( vertaJing)
aangenomen;

(A.R. nr. 8124)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
22 september 1988- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, waar'tt
G J"kl 'd d
nem~nd voorz1 er.e lJ Ul en e conclus1e van de h. Ptr~t, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Gerard.
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22 september 1988

BUITEN
1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - OORZAAK - BE-

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 oktober 1986 door

1---------------(1) Zie Cass., 8 maart 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 684) en 13 juni 1983, A.R. nr. 3851
. (A.C., 1982-83, nr. 565); P. CoLLE, « De !a resi ponsabilite 9.~~si-delictue!l~ des administrateurs de soclete "• Rev. gel! .. ass. resp., 1986,
nr. 11076; R.O. DALCQ, « Tra1te de !a responsabilite civile ., Novelles, I, nr. 257 e.v., 286; H.
GEJNGER, « De verantwoordelijkheid van de beheerders van vennootschappen "• Vlaams pleitgenootschap bij de balie te Brussel, 1980,
, blz. 20; J. LIEVENS, noot onder Burg. Antwerpen, 8 maart 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, 288;
C. PARMENTIER, « La responsabilite des dirigeants d'entreprise en cas de faillite >>, Rev. dr.
comm. b., 1986, blz. 757, nr. 21; A. en G.
R.AucQ, « Societes anonymes •, Rep. not.,
· dl. XII, hoek III, blz. 148; J. RONSE, « Overzicht
van de rechtspraak 1968-1977, Vennootschappen >>, Tijds. v. privaatrecht, 1978, blz. 822,
nr. 201; P. VAN 0MMESLAGHE, « Developpements
recents de la responsabilite civile professionnelle en matiere economique », in L'evolution
dwente du droit commercial et economique,
Brussel, Ed. du Jeune Barreau, 1978, blz. 41.
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen in hoger beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 23, 24, 25, 26, 28 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig,
440, boek III, titel I, van het Wetboek
van Koophandel, 574, 4°, boek III, titel II,
van het Wetboek van Koophandel en 489
van het Strafwetboek,

Nr. 46

voeren, tijdens de laatste weken van het
jaar 1980 niet konden weten dat de door
hen bestuurde vennootschap haar betalingen had stopgezet; dat hun bestuur op
het eerste gezicht niet eigenaardig noch
foutief was; dat het verloop van het krediet, in al zijn vormen, de werkelijke toestand van hun onderneming zodanig kon
verhelen dat het ontstaan van de schade
onvoorzienbaar werd; dat het zeer relatieve belang van de bestellingen die gedaan werden tijdens een periode die achteraf verdacht zou worden genoemd, niet
noodzakelijk hoven de betalingsmogelijkheden van de P.V.B.A. lag die, in een
zich wijzigende economische toestand, in
een zeer trendgevoelige sector actief
was; dat blijkt dat, zoals de eerste rechter op grond van oordeelkundige door
bet appelgerecht overgenomen motieven
heeft beslist, de aan de (verweerders)
ten laste gelegde fout niet duidelijk genoeg is en dat redelijkerwijze niet kan
worden geoordeeld dat de (verweerders),
toen zij de bestelling plaatsten - en in
de onderstelling dat dit inderdaad na 19
oktober 1980 gebeurde - wisten en boorden te weten dat hun verbintenissen jegens hun leverancier (eiseres) zouden
benadelen »; de eerste rechter, op grond
van de volgende overwegingen, besluit
dat de verweerders geen duidelijke fout
hebben begaan : « Maar te dezen is de
aanspraak van eiseres overdreven. De litigieuze levering gebeurde vier maanden
v66r het faillissement (... ) en de bestelling bij Amstdetz waarschijnlijk nog enkele weken eerder (... ) dus bij het begin
van de "verdachte periode "; de zaakvoerders konden op dat tijdstip van mening zijn dat de financiele moeilijkheden
van de firma Interieur van voorbijgaande aard zouden zijn, bet faillissement
was wegens de dekking zeker niet onafwendbaar, de toestand van staking van
betaling, waarvan de datum achteraf op
theoretische wijze werd bepaald, was
misschien zelfs niet reeel en concreet
toen de zaakvoerders de litigieuze bestelling plaatsten. Hoe dan ook, niets wijst
erop dat de zaakvoerders in dat verband
een duidelijke fout hebben begaan »,

doordat de appelrechter, na verwerping van de vordering in zoverre zij op
artikel 62 van de Vennootschappenwet
steunt, met betrekking tot de op artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek gegronde aansprakelijkheid van de verweerders
beslist dat eiseres « de aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad van de (verweerders) aanvoert, nu zij van mening is dat
zij door geen aangifte te doen van het
falllissement van de P.V.B.A. binnen drie
dagen na het ophouden van de betalingen, een fout hebben begaan die de door !
haar geleden schade heeft veroorzaakt;
dat zij het volledige bewijs van die fout
van de (verweerders) moet leveren; dat
het vonnis van faillietverklaring de datum van de staking van betaling, ongetwijfeld enigszins willekeurig, maar definitief en erga omnes op 19 oktober 1980
heeft vastgesteld, dat is binnen de maximumtermijn van zes maanden; dat (de :
verweerders) tegen dat vonnis geen verzet hebben gedaan en bijgevolg in die
beslissing hebben berust; dat zeker definitief is beslist dat de (verweerders) binnen de termijn van drie dagen, de dag
van staking van betaling inbegrepen,
aangifte van het faillissement van de
P.V.BA. hadden moeten doen en hun balans neerleggen overeenkomstig artikel .
440 van de wet van 18 april 1851; dat
evenwel door dat vonnis aileen en door '
het feit dat de (verweerders) a posteriori
hebben aangenomen dat de staking van :
betaling op 19 oktober 1980 is bepaald,
niet wordt aangetoond dat de (verweerders) op dat tijdstip - en tijdens de
daaropvolgende weken, inzonderheid op
het moment waarop de P.V.B.A. zich tot
de firma Jab Amstdetz he eft gewend terwijl, eerste onderdeel, elke overtrereeds op de hoogte waren van de toe- ding van een wettelijke of verordenende
stand van de vennootschap; dat het we- bepaling op zichzelf een fout uitmaakt
gens de complexiteit van een modern~, die de burgerrechtelijke aansprakelijkhandelsonderneming, ook al wordt ZlJ heid van de dader in bet gedrang brengt,
goed bestuurd, onmogelijk is voortdu- zonder dat bovendien dient te worden
rend op de hoogte te zijn van de toe- nagegaan of de schade al dan niet te
stand ervan; dat bet zeer aannemelijk voorzien was, of het gedrag van de dader
lijkt dat de (verweerders), zoals zij aan- overeenstemt met het gedrag, in dezelfde
1
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omstandigheden, van een persoon die
normaal zorgzaam en voorzichtig is; zodat de appelrechter, na te hebben overwogen dat, bij ontstentenis van een door
de verweerders overeenkomstig artikel
473 van boek III, titel I, van het Wetboek
van Koophandel uitgeoefend rechtsmiddel tegen het vonnis van 19 mei 1981 van
de Rechtbank van Koophandel te Namen, waarbij de P.V.B.A. Interieur failliet werd verklaard en het tijdstip waarop is opgehouden te betalen op 19
oktober 1980 werd bepaald, definitief en
erga omnes was beslist dat de verweerders binnen drie dagen nadat zij opgehouden hadden te betalen, aangifte van
het faillissement hadden moeten doen nu het niet naleven van die verplichting
strafrechtelijk wordt gestraft (artikelen
574, 4°, van de Faillisementswet en 489
van het Strafwetboek) - op grand van
de vorenvermelde overwegingen niet
naar recht heeft kunnen beslissen dat de
verweerders geen fout hadden begaan
waardoor, op grond van de artikelen
1382 en volgende van het Burgerlijk Wethoek, hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang kwam, zonder
vast te stellen dat er in hun persoon
sprake was van onoverkomelijke dwaling
of van een andere grand van ontheffing
van aansprakelijkheid, en aldus het wettelijk begrip fout in de zin van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek en het gezag van gewijsde van
het vonnis van 19 mei 1981 van de
Rechtbank van Koophandel te Namen
miskent (schending van de artikelen
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
23, 24, 25, 26, 28 van het Gerechtelijk
Wetboek en, voor zoveel nodig, 440 van
boek III, titel I, van het Wetboek van
Koophandel, 574, 4° van boek III, titel II,
van het Wetboek van Koophandel en 489
van het Strafwetboek);

tweede onderdeel, de fout die de aansprakelijkheid van de dader op grand
van de artikelen 1382 en volgende in het
gedrang brengt de lichtste fout is, de culpa levis in abstracto; zodat de appelrechter niet wettig zonder schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek afwijzend heeft kunnen beschikken op de rechtsvordering van eiseres strekkende tot veroordeling van de
verweerders om de geleden schade te
vergoeden op grond van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-.
boek, door te beslissen dat te dezen geen
duidelijke fout ten laste van de verweerders kan worden gelegd (schending van
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de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het vonnis
blijkt dat de fout, die eiseres aanvoert als oorzaak van de door haar
geleden schade, zou hebben bestaan
in de aankoop van koopwaar door
de verweerders in naam van de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Interieur, waarvan zij zaakvoerder waren, terwijl
die vennootschap opgehouden had
te betalen en haar krediet geschokt
was, en de verweerders daarvan
aangifte hadden moeten doen ter
griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 440
van boek III van het Wetboek van
Koophandel;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door de in het middel weergegeven vermeldingen, in feite oordeelt dat niet is aangetoond dat de
verweerders, op het tijdstip van de
litigieuze aankoop, wisten of hoorden te weten dat de vennootschap
waarvan zij zaakvoerder waren, opgehouden had te betalen en dat
haar krediet geschokt was;
Dat de rechtbank aldus haar beslissing verantwoordt zonder schending van de in dit onderdeel aangewezen wetsbepalingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, door
te beslissen dat aan de verweerders
geen duidelijke » fout ten laste kan
worden gelegd, niet betwist dat de
lichtste fout de aansprakelijkheid
van de dader in het gedrang kan
brengen, nu een « duidelijke » fout
zowel een lichte als een zware fout
kan zijn;
Dat het onderdeel op een onjuiste
uitlegging berust en derhalve feitelijke grondslag mist;
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scherming, goedgekeurd bij de Regentsbesluiten van 11 februari 1946 en 27 september 1947, 2 van de wet van 5 mei
1888 .~etreffende het toezicht op de ge22 september 1988- 1• kamer- Voor- v!lar~lJke, ongezonde en hinderlijke inzitter en verslaggever: de h. Sace, waar- n.chtmgen, 1, § 1, 6 van de wet van 10 junemend voorzitter - Gelijkluidende con- m 1952 betreffende de gezondheid en de
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal veiligheid van de arbeiders, en, voor zo- Advocaten: mrs. Biitzler en Geinger. veel nodig, 457, vijfde lid, van voornoemd
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, zoals die bepaling van kracht
was v66r de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 28 december 1976,

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

Nr. 47
1" KAMER - 22 september 1988

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - OORZAAK - MATERIEEL EN BEWUST OVERTREDEN VAN EEN
WETTELIJKE OF VERORDENENDE BEPALING
- FOUT.

De materiele en bewuste overtreding van
een wettelijke of verordeningsbepaling
maakt op zichzelf een fout uit, die leidt
tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits die overtreding willens en wetens begaan (1).
(Art. 1382 B.W.)
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN
T. DARROUSSEZ)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8134)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet, van het algemeen beginsel betreffende het gezag van
gewijsde in strafzaken neergelegd in artikel 4 van de wet van 17 april 1878, van
de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 158sexies, 849 van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbe(1) Cass., 10 april 1970 (A.C., 1970, 729); zie
concl. adv.-gen. Velu, bij Cass., 13 mei 1982,
A.R. nr. 6434, in Bull. en Pas., 1982, I, 1078;
R.O. DALCQ, « Opmerkingen bij dat arrest "• in
Rev. crit. jur. b., 1984, blz. 10.

doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat het litigieuze ongeval
was gebeurd toen Gary, een geschoold
werkman van 53 jaar, en Thomas, een
leerjongen van 18 jaar, aangestelden van
de vennootschap Beuguin, samen met
Dion en Dechamps, stu'denten van 16
jaar die ter beschikking waren gesteld
door een uitzendbureau, aan het werk
waren op een platform binnen in een
chloreerkuip op ongeveer twintig meter
hoogte, dat het platform gekanteld was
waardoor de vier werklieden naar beneden zijn gevallen, dat daarbij Gary en
Dion gedood, terwijl Thomas en Dechamps ernstig gewond werden, en op de
conclusie waarin eiseres aanvoerde dat
het werk was uitgevoerd met overtreding
van artikel 158sexies van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming,
volgens hetwelk de werknemers die
blootgesteld zijn aan het risico van een
val van meer dan twee meter hoogte een
veiligheidsgordel moeten dragen, en dat
Gary, een aangestelde van de vennootschap Beuguin, die bepaling zelf niet had
in acht genomen en ze evenmin door
zijn jongere werkgezellen had doen naleven, heeft beslist dat noch Gary, noch de
vennootschap waarbij hij was tewerkgesteld, voor het ongeval aansprakelijk waren op grond « dat uit de enkele uiteenzetting van de gegeven en de voorafgaande feiten van de zaak blijkt dat
men, zowel op het technisch als juridisch
vlak, niet zeker was en niet duidelijk
wist welke maatregelen men had kunnen of moeten treffen ter voorkoming
van de gevolgen van een ongeval waarvan niet is uitgemaakt of de hoofdoorzaak het kantelen van het platform was;
dat redelijkerwijs de vraag rijst of die
maatregelen te voorzien waren, inzonderheid voor een werkman, Gary, die
men normaal geen lichtzinnigheid of onbezorgdheid kon aanwrijven, vermits hij
een der slachtoffers was; dat een handeling een onvoorzichtigheid is en aanleiding geeft tot toepassing van de artike-

Nr. 47

HOF VAN CASSATIE

len 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, op voorwaarde dat de gevolgen
van die handeling kunnen worden voorzien, deswege dat hij die de handeling
verricht enkel dan een onvoorzichtigheid
begaat waarvoor hij moet instaan, als hij
de schade diende te voorzien en de vereiste maatregelen diende te nemen ter
voorkoming van die schade; dat de materHHe overtreding van een wettelijke of
verordeningsbepaling een fout is die
leidt tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de pleger, mits die overtreding willens en wetens is begaan; dat
aangezien het gevaar bestond dat het
platform zou kantelen, << zoals uit het ongeval is gebleken », volgens de deskundige Cajot toepassing moest worden gemaakt van artikel 158sexies van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, terwijl de ingenieur Riguelle
van zijnentwege geen enkele overtreding
van dat reglement heeft vastgesteld; dat
beiden, zoals trouwens de strafgerechten,
het erover eens zijn dat, vermits er geen
gevaar bestond dat iemand zou vallen, er
geen borstwering behoefde te worden geplaatst; dat de Correctionele Rechtbank
te Aarlen, zonder te worden tegengesproken door het hof (van beroep), verder
gaat wanneer zij beslist dat artikel
158sexies ten deze niet toepasselijk was;
dat geen enkel strafgerecht toepassing
wil maken van artikel 183, 4", waarvan
de bestaansreden, het gebrek aan ondervinding van te jonge werklieden, geen
invloed heeft op het ongeval; dat voorts
de reglementering inzake arbeidsbescherming zwaar, overdreven precies, onontbeerlijk wat het doel ervan betreft,
maar moeilijk om na te leven is; dat de
toepassing ervan soepel moet zijn; dat
Gary materiaal gebruikte dat hij niet
zelf had gemonteerd, dat onder toezicht
stond van een technische dienst en de
vorige jaren zijn betrouwbaarheid had
bewezen; dat het feit dat Gary, als aangestelde van de vennootschap Beuguin,
gelet op de omstandigheden van de zaak,
naast hem op het platform te jonge
werkmakkers had aanvaard en hun niet
ertoe had verplicht een veiligheidsgordel
te dragen, al was het een overtreding
van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming, niet in strijd is met
de regels van een normaal voorzichtig
gedrag dat hij zichzelf en de andere
slachtoffers moest opleggen; dat die
overtreding van een veiligheidsregeling,
die gespecialiseerde instanties, zoals de
arbeidsinspectie en het arbeidsauditoraat

niet dadelijk hebben vastgesteld, enkel
kon neerkomen op << het verzuim van
een uitzonderlijke voorzorgsmaatregel,
die op het moment van de feiten ongebruikelijk zou geweest zijn en waarvan
alleen de ondervinding het belang heeft
aangetoond »,
terwijl, eerste onderdeel, de zoeven
weergegeven redenen blijkbaar betekenen dat de feitenrechter, hebben geoordeeld dat zij niet behoefden na te gaan
of artikel 158sexies van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming
was overtreden omdat die overtreding, al
was zij bewezen, ten aanzien van Gary
geen fout kon geweest zijn, in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; dat nochtans niet is uitgesloten dat die redenen anders moeten
worden uitgelegd en betekenen dat ten
deze geen toepassing behoefde te worden gemaakt van artikel 158sexies van
het Algemeen Reglement; dat bij die
tweede interpretatie, uit de redenen van
het arrest niet kan worden afgeleid of de
feitenrechters, wat de toepasselijke van
dat artikel 158sexies betreft, zich gebonden achtten door de overwegingen van
de strafrechter inzake de vervolgingen
ten laste van Beausir, directeur van
« Cellulose des Ardennes », dan wel of zij
de niet-toepasselijkheid van die bepalingen hieruit hebben afgeleid dat de deskundige Cajot en de ingenieur Riguelle
hadden vastgesteld dat het nutteloos zou
geweest zijn een borstwering te plaatsen, vermits er zeer weinig ruimte was
tussen de werkvloer en de wand van de
toren; daaruit volgt dat het arrest onduidelijk is of althans op dubbelzinnige redenen is gegrond, wat gelijkstaat met
het ontbreken van redenen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, tenzij er een grond
tot uitsluiting van aansprakelijkheid bestaat, iedere overtreding van een wettelijke of verordeningsbepaling op zichzelf
een fout is die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de pleger,
zonder dat bovendien behoeft te worden
nagegaan of voornoemde uit onvoorzichtigheid, nalatigheid of zorgeloosheid
heeft gehandeld, en evenmin of hij redelijkervvijs de schadelijke gevolgen van
die overtreding diende te voorzien; daaruit volgt dat het arrest, volgens hetwelk
het niet is uitgesloten (althans niet valgens de meest waarschijnlijke interpretatie) dat de werkman Gary artikel
158sexies van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming heeft overtreden, zijn beslissing dat noch de werk-
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man Gary, noch diens werkgever voor
die overtreding aansprakelijk konden
zijn, niet naar recht verantwoordt op
grand dat de schadelijke gevolgen van
die overtreding niet waren te voorzien
en dat die overtreding enkel neerkwam
op « het verzuim van een uitzonderlijke
voorzorgsmaatregel die op het moment
van de feiten ongebruikelijk zou geweest
zijn en waarvan aileen de ondervinding
het belang heeft aangetoond >> (schending van de artikelen 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 158sexies, 849 van het Algemeen Reglement voo:r de Arbeidsbescherming, 2 van de wet van 5 mei 1888
betreffende het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, 1, § 1, en 6 van de wet van 10 juni
1952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid der arbeiders);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de in het
middel overgenomen overwegingen
van het arrest volgt dat het hof van
beroep ondubbelzinnig oordeelt dat
het geen uitspraak behoefde te doen
over de vraag of de aangestelde van
de vennootschap Beuguin artikel
158sexies van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
had overtreden op grond dat die
overtreding, al was ze bewezen, niet
tot gevolg had dat de betrokkene
aansprakelijk zou zijn op de voet
van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de materiiHe
overtreding van een wettelijke of
verordeningsbepaling op zichzelf
een fout is die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
pleger, mits die overtreding willens
en wetens is begaan;
Dat het arrest, door te oordelen
dat de aangestelde van de vennootschap Beuguin en deze vennootschap niet aansprakelijk zijn, op
grond dat de overtreding van artikel
l58sexies van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Nr. 48

« niet in strijd is met de regels van
een normaal voorzichtig gedrag »
en enkel neerkomt op « het verzuim van een uitzonderlijke voorzorgsmaatregel », zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van antwoord,
die ter griffie van het Hof is neergelegd na het verstrijken van de termijnen van artikel 1093 van het Gerechtelijk Wetboek, 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.
22 september 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en Simont.

Nr. 48
1e

KAMER -

23 september 1988

1° AFSTAND VAN RECHT -

AFSTAND
VAN HET M!DDEL VAN VERJARING - VERMOEDEN VAN AFSTAND.

2° VERJARING -

AFSTAND VAN HET MIDDEL VAN VERJARING - VERMOEDEN VAN AFSTAND.

3° AFSTAND VAN RECHT -

VASTSTELLINGEN VAN OMSTANDIGHEDEN EN GEVOLGTREKKINGEN VAN DE FEITENRECHTER
- TOETSING DOOR HET HOF.

4° VERJARING -

ALGEMENE BEGRIPPEN
- AFSTAND VAN HET MIDDEL VAN VERJA·
RING - BEOORDELING VOOR DE FEITENRECHTER.
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5° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - AFSTAND VAN RECHT - AFSTAND VAN HET
MIDDEL VAN VERJARING - BEOORDELING
VOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR
HET HOF.

6° AFSTAND VAN RECHT-

BEGRIP.

1• en 2" Omstandigheden kunnen doen
vermoeden dat de partij die zich niet
op het middel van verjaring heeft beroepen, daarvan afstand heeft gedaan,
al kan een partij zich in elke stand
van het geding, ook in hager beroep,
op verjaring beroepen.
3" 4" en 5" Hoewel het aan de feitenrech' ter staat op onaantastbare wijze de feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing over de afstand door een partij
van het middel van verjaring grondt,
toch moet het Hof nagaan of de rechter uit die vaststelling wettig een atstand van het middel van verjaring
heeft kunnen afleiden (1).

6" De afstand van een recht moet strikt
worden uitgelegd en kan enkel worden
afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn (2). (Artt. 824

en 1045 Ger.W.)
(HET BELGISCH VERHAAL N.V. T. GHESELLE)
ARREST

(A.R. nr. 6013)

t
h t b t
HET H 0 F; - Ge l e op e
es reden arrest, op 27 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1349, 1353, 1382, 1383, 2221 en
2224 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 en
26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 10 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verJ?lichte
aansprakelijkheidsverzekering
mzal~:e
motorrijtuigen en van het algemeen
-~~-~=-=-=~====~==i

(1) Cass., 8 jan. en 27
(A.C., 1980-81, nrs. 266 en 434).

rnaart

1D81

(2) Cass., 20 dec. 1978, 7 feb. en 26 april HJ79
(A.C., 1978-79, 472, 661 en 1019) en 27 maart
1981 (ibid., 1980-81, nr. 434).
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rechtsbeginsel dat een afstand van recht
strikt moet worden uitgelegd en slechts
mag worden afgeleid uit feiten die voor
geen andere uitlegging vatbaar zijn, en
waarvan onder meer artikel 1045, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek een
toepassing uitmaakt,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, na tot
vernietiging te hebben besloten van de
overeenkomst van dading van 5 februari
1973, de vordering tot schadevergoeding
door verweerster in eigen naam ingesteld bij conclusie van 29 november 1984,
naar aanleiding van het verkeersongeval
van 21 oktober 1972, toelaatbaar en gegrond verklaart, eiseres veroordeelt tot
een provisionele schadevergoeding van
100.000 frank op een eis geschat op
1.000.000 frank, een medisch deskundige
aanstelt alvorens over het meergevorderde uitspraak te doen, eiseres in de kosten van het beroep veroordeelt en de
zaak naar de eerste rechter terugwijst;
het arrest de exceptie van verjaring,
door eiseres onder meer geput uit artikel
10 van de wet van 1 juli 1956 afwijst, om
reden : « Dat de eerste rechter heeft gesteld dat door (eiseres) stilzwijgend afstand kan worden gedaan van de verkregen verjaring, wat evenzeer geldt voor
haar vordering ( ...) qualitate qua; dat er
afstand was gedaan, zoals inzonderheid
blijkt uit de omstandigheid dat zij sinds
de dagvaarding van 13 oktober 1982 tot
op 13 maart 1985 heeft gewacht om de
verjaring in te roepen, niettegenstaande
het feit dat zij dit deed in het kader van
een in 1976 gevoerde procedure; ( ...) dat
zij slechts op 7 januari 1987. in haar op
die dag neergelegde conclus1e, genomen
tegen (verweerster) in eigen naam en
qualitate qua, de verjaring op grond van
artikel 10 van de wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
voor motorvoertuigen opwerpt; (... ) dat
(eiseres) op dit punt niet aileen zonder
grieven is tegen de beslissing van de eerste rechter, maar dat ook dient te worden ve.stgesteld dat zij, in de gegeven
omstandigheden, stilzwijgend afstand
had gedaan van de verjaring »,
terwijl, eerste onderdeel, elke vordering tot vergoeding van schade ingevol~e
misdrijf, onderworpen is aan de verJaringstermijn van artikel 26 van de voorafgaande titel van. h~t ~~tb?ek van
Strafvordering, ook md1en ZlJ met rechtstreeks steunt op het misdrijf; verweerster eiseres heeft gedagvaard als verzekeraar W.A.M. van de heer V.S., die
definitief strafrechtelijk veroordeeld is

98

HOF VAN CASSATIE

om bij een verkeersongeval onvrijwillige
slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan onder meer de echtgenoot
van verweerster; ingevolge voornoemd
artikel 26, de burgerrechtelijke vordering
voortspruitend uit een misdrijf verjaart
door verloop van vijf jaar, te rekenen
vanaf het misdrijf, en deze verjaringstermijn van openbare orde is en eiseres
derhalve geen afstand kan doen van deze verjaring, die ambtshalve moet worden opgeworpen; zodat het bestreden arrest niet wettig de bij conclusie van 29
november 1984 voor het eerste ingestelde
vordering voor schade wegens een op 21
oktober 1972 gepleegd misdrijf, toelaatbaar en principieel gegrond verklaart
(schending van de artikelen 3, 4 en 26
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, zelfs indien moet
worden aangenomen dat de verjaringstermijn van artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing zou zijn
dan nog geldt dat, luidens artikel 2224
van het Burgerlijk Wetboek, een partij
zich in elke stand van het geding, zelfs
voor het eerste in hoger beroep, op de
verjaring kan beroepen, tenzij uit de omstandigheden kan vermoed worden dat
de partij die zich op het middel van verjaring niet heeft beroepen, daarvan afstand heeft gedaan; afstand van recht op
strikte wijze moet worden uitgelegd en
het vermoeden van afstand slechts mag
worden afgeleid uit feiten en omstandigheden die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn (artikel 1045 van het Gerechtelijk Wetboek); ten deze de appelrechters, zoals de eerste rechters, de afstand van het recht van exceptie van
verjaring in te roepen, hebben afgeleid
uit de loutere vaststellingen : - dat de
exceptie ten aanzien van verweerster in
eigen naam voor het eerste werd aangevoerd op 7 januari 1987, in de appelconclusie; - dat eiseres vroeger reeds, in
1976, deze exceptie in het kader van een
andere procedure tegen verweerster had
ingeroepen, en geen van deze elementen
toelaat, met uitsluiting van elke andere
mogelijke uitlegging, te besluiten dat eiseres stilzwijgend afstand zou hebben
gedaan van de verjari.ng; zodat de appelrechters ten onrechte, bij wijze van vermoeden, de verzaking door eiseres van
een recht afleiden uit feiten en omstandigheden die voor een andere uitlegging
vatbaar blijven en de exceptie van verjaring van eiseres op onwettige wijze af-
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wijzen (schending van de artikelen 1349,
1353, 2221, 2224 van het Burgerlijk Wethoek, en 1045 van het Gerechtelijk Wetbock, het algemeen rechtsbeginsel hoger
aangehaald en, voor zoveel nodig, van
artikel 10 van de wet van 1 juli 1956) :

Overwegende dat het middel enkel gericht is tegen de beslissing
over « de vordering tot schadevergoeding door verweerster in eigen
naam ingesteld »; dat de beslissing
over de eis van verweerster in haar
hoedanigheid van voogd niet wordt
aangevochten;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een partij zich
op verjaring kan beroepen in elke
stand van het geding, ook in hoger
beroep; dat de omstandigheden toch
kunnen doen vermoeden dat de partij die zich op het middel van verjaring niet heeft beroepen, daarvan
afstand heeft gedaan;
Overwegende dat, hoewel het aan
de feitenrechter staat de feiten
waarop hij zijn beslissing over die
afstand grondt, op onaantastbare
wijze vast te stellen, het Hof evenwei moet nagaan of de rechter uit
die vaststelling wettig een afstand
van het middel van verjaring heeft
kunnen afleiden;
Overwegende dat ten deze het arrest vaststelt dat eiseres in een procedure van 1976 een middel van verjaring had tegengeworpen, maar in
de onderhavige procedure van de
dagvaarding van 13 oktober 1982 tot
de conclusie van 13 maart 1985 gewacht heeft met het middel van verjaring;
Dat die omstandigheden voor andere uitlegging vatbaar zijn dan afstand van het middel van verjaring;
Dat het arrest, door de afstand
voor bewezen te houden, de in het
onderdeel vermelde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel geg:rond is;
Overwegende dat het eerste onderdeel tot geen ruimere cassatie
kan leiden;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
over de vordering van verweerster
in eigen naam; 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 desaangaande
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
23 september 1988- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Hutzler.

naar de derde kamer wordt verwezen;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
2272, derde en zesde lid, en 227 4, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiser veroordeelt
om de sam van 1.414.467 frank aan verweerder te betalen, op de volgende granden : Eiser erkent dat hij voor alle leveringen ontvangstbewijzen heeft getekend. Die ontvangstbewijzen zijn een
onderhands geschrift dat van eiser uitgaat. De eerste rechter heeft dan oak op
passende gronden beslist dat eiser zich
niet kan beroepen op de bevrijdende korte verjaring,
terwijl, ...
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26 september 1988

VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN EENJARIGE VERJARING
RECHTSVORDERING VAN KOOPLIEDEN
SCHULDBEKENTENIS.

Ontvangstbewijzen die alleen maar de
levering van koopwaren vaststellen,
zijn geen schuldbekentenis die de eenjarige verjaring van de rechtsvordering van de koopman doet ophouden te
lopen (1). (Artt. 2272 en 2274, tweede
lid, B.W.)
(VERMOTE T. PYCK)
ARREST

(A.R. nr. 5965)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 12 juli 1988, waarbij de zaak
---~---------~---;

(1) Zie Cass., 12 maart 1908 (Bull.
Pas., 1908, I, 122).

en

tweede onderdeel, de verjaring tegenover kooplieden, wegens koopwaren die
zij verkopen aan personen die geen
koopman zijn, ophoudt te lopen indien er
een onderhandse of authentieke schuldbekentenis bestaat waarin de schuldenaar het bestaan van de schuld erkent;
eenvoudige ontvangstbewijzen, enkel getekend voor ontvangst van de levering,
zonder erkenning van de schuld zelf,
geen schuldbekentenis inhouden waardoor de loop van de verjaring ophoudt
(schending van de artikelen 2272, derde
en zesde lid, en 227 4, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek); het gebrek aan motieven niet toelaat uit te maken of die
ontvangstbewijzen een schuldbekentenis
inhielden, dan wel of een onderhands geschrift uitgaande van de schuldenaar
zonder erkenning van de schuld volstond
om de verjaring te doen stoppen (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 2274,
t-weede lid, van het Burgerlijk Wethoek de toepassing van de artikelen
2271, 2272 en 2273 van hetzelfde
wetboek uitsluit, wanneer er een
afgesloten rekening, een onderhandse of authentieke schuldbekentenis
bestaat, ofwel een dagvaarding voor
het gerecht, waarop geen verval van
instantie is gevolgd;
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Overwegende dat die regel inzonderheid geldt wanneer de schuldbekentenis niet achteraf, maar van
meet af aan in de verhouding tussen
de partijen is vastgelegd in een geschrift;
Overwegende dat de in het arrest
vermelde ontvangstbewijzen, die aileen maar een vaststelling van de
levering zijn, geen schuldbekentenis
uitmaken als vereist door artikel
2274, tweede lid; dat het arrest, door
de toepassing van artikel 2272 uit te
sluiten op grond dat de ontvangstbewijzen een onderhands geschrift
zijn dat van eiser uitgaat, de in het
onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Nr. 50

Nr. 50
3'

KAMER -

28 september 1988

ARBEID -

GEZONDHEID EN VEILIGHEID GENEESKUNDIG ONDERZOEK - BESLISSING
VAN DE ARBEIDSGENEESHEER - BEROEP.

Artikel 146quater Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming, dat de
werknemer het I'ecilt verleent tegen
een beslissing van de arbeidsgeneesheer beroep in te stellen, vindt aileen
toepassing in de gevallen waarin een
geneeskundig onderzoek overeenkomstig art. 124 verplicht is (1).
(WAUTEX P.V.B.A. T. BELLENS)
ARREST

(A.R. nr. 6232)

HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat het derde middel geen nader onderzoek behoeft, den arrest, op 15 juni 1987 door het
daar het niet tot ruimere cassatie Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
kan leiden;
Over het middel : schending van de ar-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het principaal en het
incidenteel beroep, over de « toelaatbaarheid » van ve!'V'1eerders vordering en van eisers « tegeneis »; 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; houdt de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; venvijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

tikelen 32, 5", van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 124, 146bis, § 1, 146ter, §§ 1 en 3, en
146quater van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd door de besluiten van de Regent
van 11 februari 1946 en 27 september
1947, als gewijzigd bij koninklijk besluit
van 3 december 1969, en van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het arrest oordeelt dat eiseres
ten onrechte op 14 februari 1983 de arbeidsovereenkomst als beeindigd wegens
overmacht beschouwd heeft en dientengevolge eiseres veroordeelt tot betaling
van een opzeggingsvergoeding, op grond
dat : « het definitief karakter van de axbeidsongeschiktheid, vastgesteld door de
arbeidsgeneesheer in het kader van het
artikel 146 van het A.R.A.B., dient te
worden bewezen volgens de procedure,
vastgesteld in het artikel 146bis van het
A.R.A.B., met eerbiediging van het recht
op beroep van de werknemer (...); de beslissing van de arbeidsgeneesheer van 14
februari 1983 niet louter aan advies is,

26 september 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvocrzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Le- ~~~~~~~~~~~~~=~~=(1) Zie Cass., 20 okt. 1986, A.R. nr. 7457
naerts, advocaat-generaal - Advocaten :
(A.C., 1986-87, nr. 103).
mrs. Houtekier en Biitzler.
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maar een beslissing met rechtsgevolgen;
deze beslissing tot gevolg had dat de betrekking die (verweerster) vroeger bekleedde, haar geweigerd werd en de
werkgeefster de raad werd gegeven (verweerster) te gelasten met een werk zonder arm en/of schouderbelasting; overeenkomstig het artikel 146quater van het
A.R.A.B., tegen deze beslissing beroep
kon worden aangetekend door ge1ntimeerde binnen de 7 werkdagen die
volgden op de datum van de verzending
of de overhandiging van de kaart van
medisch onderzoek; dit recht van beroep
van de werknemer juist ingesteld werd
wegens de terugslag die de beslissing
van de arbeidsgeneesheer kan hebben op
de dienstverhuring en de arbeidsvrijheid;
(eiseres) reeds op 14 februari 1983 de arbeidsovereenkomst op basis van voormelde medische kaart en overmacht als
ontbonden heeft beschouwd, dit zonder
te wachten tot de wettelijk voorgeschreven beroepstermijn van zeven werkdagen, die volgden op de overmaking van
deze kaart aan (verweerster), verstreken
was; (eiseres), door op 14 februari 1983
de arbeidsovereenkomst tussen partijen
als beeindigd te beschouwen op basis
van een nog voor beroep vatbare beslissing van de arbeidsgeneesheer van dezelfde datum, al te voorbarig gehandeld
heeft; deze beeindiging van de arbeidsovereenkomst een later tijdig beroep alle
zin ontnam en zonder voorwerp maakte
zodat (eiseres) ten onrechte stelt dat, bij
ontstentenis van beroep vanwege (verweerster), de beslissing van de arbeidsgeneesheer definitief vaststond; (eiseres)
in deze omstandigheden ten onrechte
overmacht heeft ingeroepen; de ingeroepen overmacht op dat ogenblik geenszins
vaststond, noch op afdoende wijze bewezen was; (eiseres) zodoende de arbeidsovereenkomst tussen partijen verbroken
heeft, wat voor haar de verschuldigdheid
medebrengt van een opzeggingsvergoeding »,
terwijJ, eerste onderdeel, artikel 124
van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming een medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer slechts
verplicht stelt in een aantal met name
genoemde en limitatief opgesomde gevallen; de beslissingen en procedures bepaald in artikel 146bis tot 146quater van
het Algemeen Reglement slechts betrekking hebben op deze verplichte onderzoeken; het arrest niet vaststelt dat het
ter zake gaat om een verplicht onderzoek in de zin van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, en,

101

anderzijds, eiseres, met name in haar
verzoekschrift tot hoger beroep en haar
aanvullende conclusie haar standpunt
dat ter zake sprake was van een met
overmacht gelijkstaande arbeidsongeschiktheid, liet steunen op een geheel
van feitelijke omstandigheden, waarin
· het advies van de arbeidsgeneesheer en
de afwezigheid van « beroep » daartegen
van verweerster een feitelijk onderdeel
vormden, en niet als dusdanig op het definitief en bindend karakter van het advies van de arbeidsgeneesheer in het kader van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming; het arrest derhalve, in zoverre het zijn beslissing laat
steunen op de overweging dat de arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de
arbeidsgeneesheer in het kader van artikel 146 van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming dient te
, worden bewezen volgens de procedure
• vastgesteld in artikel 146bis van het
A.R.A.B., met eerbiediging van het recht
. op beroep van de werknemer, deze beslissing niet wettelijk verantwoordt
(schending van de artikelen 32, 5•, van
, de wet van 3 juli 1978, 124, 146bis, 146ter
en 146quater van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming), althans de draagwijdte en bewijskracht
van de conclusie van eiseres ter zake
miskent (schending van de artikelen
I 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
I, Wetboek):
1

l

Overwegende dat het arrest in feite vaststelt « dat (verweerster) in
dienst was als verkoopster-bediende
in een stoffenmagazijn van (eiseres)
( ...); dat zij werkonbekwaam werd
ingevolge een ongeval ( ... ); dat zij,
na een langdurige werkonbekwaamheid, door de adviserende geneesheer van haar ziekenfonds arbeidsgeschikt werd verklaard ( ... ); dat
(eiseres) (verweerster) een onderzoek door de arbeidsgeneesheer
heeft laten passeren alvorens haar
terug tot het werk toe te laten; dat,
na het onderzoek van 9 februari
1983 een kaart van medisch onder; zoek door de arbeidsgeneesheer
d
t ld ( ) 1 t 0 14 f b
I wer opges e
... ; aa P
e rua' ri 1983 door deze arbeidsgeneesheer
I (... ) een kaar~. van medisch on~er
, zoek aan partlJen werd overhand1gd,
. waarin gesteld werd dat het aange-
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wezen was dat (verweerster) voorgoed zou worden overgeplaatst in
een betrekking zonder werk met belasting van armen en/of schouders;
dat (eiseres), zoals uitdrukkelijk is
gesteld in de zittingsconclusies van
18 mei 1987, aan de hand van deze
medische kaart de toestand van
overmacht heeft vastgesteld ( ... ); dat
(eiseres) op 14 februari 1983 de arbeidsovereenkomst tussen partijen
als beeindigd heeft beschouwd en
alsdan het document C4 wegens deze beeindiging overhandigd heeft »;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de beslissing, dat de arbeidsovereenkomst
tussen partijen niet was geeindigd
wegens overmacht, hierop laat berusten dat eiseres alvorens de handelingen te verrichten waaruit het
arrest de beeindiging afleidt, niet
heeft gewacht tot de termijn van beroep, gesteld in artikel l46quater
van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming, binnen welke termijn door de werknemer beroep kan worden ingesteld tegen de
beslissingen van de arbeidsgeneesheer, was verstreken;
Overwegende dat de genoemde
wetsbepaling deel uitmaakt van onderafdeling 2 van afdeling I van
hoofdstuk III van titel II van het Algemeen Reglement, welke onderafdeling aileen regels geeft voor het
geneeskundig toezicht op werknemers die volgens artikel 124 van
hetzelfde reglement aan verplicht
toezicht onderworpen zijn;
Overwegende dat het arrest, door
artikel l46quater toepasselijk te verklaren op de litigieuze « beslissing »
van de arbeidsgeneesheer, ongeacht
of dit een geval betrof van verplicht
geneeskundig toezicht, de genoemde
wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt

Nr. 51

op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
26 september 1988 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
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26 september 1988

ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP - ONGEVAL GEBEURD TIJDENS DE UITVOERING VAN
DE ARBEIDSOVEREENKOMST - UITVOERING
BUITEN HET BEDRIJF - TERUGKEER NAAR
HUIS - ONDERBREKING.

Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een werknemer, die
een opdracht buiten het bedrijf uitvoert, eindigt bij zijn terugkeer in zijn
verblijfplaats, is het ongeval dat op de
terugweg gebeurt een arbeidsongeval,
tenz~f het ongeval de werknemer overkomt op een ogenblik dat hij de terugkeer naar zijn verblijfplaats om persoonlijke redenen heeft onderbroken,
ook al bevindt hij zich alsdan geografisch op het traject naar zijn verblijfplaats (1). (Art. 7 Arbeidsongevallenwet.)
(JASPERS E.A. T. URBAINE-U.A.P. N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6252)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1987 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
(1) Zie Cass., 22 sept. 1976 (A.C., 1977, 89), 12
maart 1979 (2 arresten) (A.C., 1978-79, 816 en
818) en 10 juni 1985, A.R. nr. 4769
(A.C., 1984-85, nr. 614).
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Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de door eerste en
tweede eiseres ingestelde vordering tot
uitkering van de wettelijke vergoedingen, op grond van de Arbeidsongevallenwet, ongegrond verklaart, en de beslissing gemeen verklaart aan derde en
vierde eiser, op grond: dat de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst van het
slachtoffer Willy Liekens op 27 maart
1981 begon bij het verlaten van zijn verblijfplaats en als beeindigd zou moeten
worden beschouwd bij de terugkeer
thuis; « dat het ongeval dat hem overkwam tijdens het traject dat hij aflegde
om huiswaarts te keren normaliter kan
beschouwd worden als overkomen in de
loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; dat zulk ongeval echter
geen arbeidsongeval kan uitmaken wanneer het zich heeft voorgedaan tijdens
een onderbreking van de arbeidsovereenkomst, onder meer wanneer de verplaatsing op het ogenblik van het ongeval
voor eigen nut of genoegen geschiedde;
dat het verkeersongeval op 27 maart
1981, met uiteindelijke dodelijke afloop,
zich heeft voorgedaan omstreeks 20.30
uur a 20.40 uur (...), op de Ring te Zaventem, zijnde op de weg naar de verblijfplaats van Liekens te Putte; dat het
knelpunt ter zake is uit te maken om
welk uur Liekens op 27 maart 1981 zijn
dagtaak heeft beeindigd; (...) dat Liekens
per radio om 17.58 uur aan de dispatching heeft bericht dat hij zijn werkzaamheden bij een haarkapper, Gaetano
Dimaira te Ukkel, Bordeauxstraat nr. 40,
had beeindigd; dat, ter gelegenheid van
het onderzoek, aan de verzekeringsinspecteur de gecodeerde fiche met afstempeling door de prikklok werd voorgelegd,
waarop 17.58 uur als beeindigingstij cl
was vermeld van de werkzaamheden bij
Dimaira; dat deze laatste trouwens zelf
heeft bevestigd dat het werk bij hem om
18.00 uur werd beiHndigd en de factuur
overlegde waarin Liekens zelf de duur
van zijn activiteit bij Dimaira vermeldde;
dat, zoals door de standarist aangegeven,
iedere nieuwe opdracht onmiddellijk op
de prikkaart werd aangebracht; dat noch
Bruneel noch de verzekeringsinspecteur
enige melding blijken gevonden te hebben op de prikkaart van enige nieuwe
opdracht na 17.58 uur; dat dan ook redelijkerwijze en aan de hand van precieze,
ernstige en overeenstemmende vermoedens dient vastgesteld te worden dat Lie-
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kens zijn werkzaamheden voor de firma
op 27 maart 1981 om 17.58 uur definitief
beeindigd had; dat Liekens normaal minder dan een uur nodig had om vanuit
Ukkel zijn verblijfpalats te Putte te vervoegen; dat het verkeersongeval zich te
Zaventem op de Ring (ongeveer halfweg)
heeft voorgedaan om 20.30 uur a 20.40
uur; dat er dus een tijdsverloop van ongeveer 2.30 uur a 2.40 uur is geweest tussen de beeindiging van de dagtaak en
het ongeval, tij dsverloop dat slechts in
zeer geringe mate gerechtvaardigd kan
worden door de normale iijd die nodig
was om vanuit Ukkel tot in Zaventem te
geraken; dat het grootste gedeelte van
het abnormale tijdsverloop geen rechtvaardiging vindt in enige professionele
aangelegenheid; dat dan ook aan de
hand an ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens client vastgesteld te worden dat het ongeval zich
heeft voorgedaan tijdens een onderbreking van de arbeidsovereenkomst voor
eigen nut of genoegen »;
terwijl, eerste onderdeel, het arrest uit
de omstandigheden, dat wijlen Willy Liekens om 17.58 uur bij de kapper Dimaira
te Ukkel de herstelling beeindigde en dit
aan de dispatching berichtte, en er geen
nieuwe opdracht op de prikkaart vermeld was, ten onrechte afleidt dat Liekens alsdan definitief zijn werkzaamheden voor de firma beeindigd heeft, nu de
terugweg van Liekens uit Ukkel naar
zijn verblijfplaats te Putte tot de uitvoering van zijn dagtaak behoorde en Liekens zich te 20.30 uur, toen het ongeval
gebeurde, op die terugweg bevond; het
feit dat Liekens gedurende een a twee
uren zijn werk als rondrijdende hersteller onderbroken heeft, niet tot gevolg
heeft dat Liekens, die zich op het ogenblik dat hij zich op de terugweg naar
zijn huis bevond, hetgeen deel uitmaakt
van zijn dagtaak, aldaar niet onder het
gezag van zijn werkgever stond (schending van de artikelen 7 van de wet van
10 april 1971 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, Willy Liekens in alle geval, na het beeindigen van de herstellingen bij de kapper Dimaira te Ukkel en de stopzetting van zijn werkzaamheden voor zijn werkgever, terug de
uitoefening van zijn dagtaak hernomen
heeft door zich naar huis te begeven op
de weg die daarvoor normaal door hem
gevolgd werd; het feit dat zulks gebeurde
met een onderbreking van 1 a 2 uur aan
de herneming ve.n zijn taak geen af: breuk doet en deze niet verhindert, zodat
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Nr. 52

Dat, nu die vaststelling, verbonden met de vaststelling dat wijlen
Willy Liekens zich op de weg naar
zijn verblijfplaats bevond, niet inhoudt dat het ongeval hem is overkomen
op een ogenblik dat de terugWat het eerste en het tweede onkeer
naar
zijn verblijfplaats door de
derdeel betreft :
getroffene was onderbroken, de beOverwegende dat, wanneer de uit- slissing niet naar recht is verantvoering van de arbeidsovereenkomst woord;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
pas eindigt wanneer de werknemer,
na zijn dagtaak, in zijn verblijfplaats is teruggekeerd, het ongeval
dat de werknemer tijdens die terugkeer overkomt, een arbeidsongeval
Om die redenen, vernietigt het beis in de zin van artikel 7 van de Arbeids~:mgevallenwet, tenzij het onge- streden arrest, behalve in zoverre
val hem overkomt op een ogenblik het boger beroep ontvankelijk wordt
dat hij de terugkeer naar zijn ver- verklaard; beveelt dat van dit arrest
blijfplaats om persoonlijke redenen melding zal worden gemaakt op de
heeft onderbroken, ook al bevindt kant van het gedeeltelijk vernietighij zich dan geografisch op het tra- de arrest; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet,
veroordeelt
ject naar zijn verblijfplaats;
Overwegende dat het arrest aan- verweerster in de kosten; verwijst
neemt dat de uitvoering van de ar- de aldus beperkte zaak naar het Arbeidsovereenkomst van wijlen Willy beidshof te Brussel.
Liekens op 27 maart 1981 begon bij
26 september 1988 - 3• kamer - Voorhet verlaten van zijn verblijfplaats zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
te Putte, en eindigde bij zijn terug- - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkkeer daar; dat het vaststelt dat het luidende conclusie van de h. Lenaerts,
slachtoffer op voormelde datum zijn advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
laatste taak om 17.58 uur had beein- Houtekier en Simont.
digd te Ukkel en om 20.30 uur a
20.40 uur, halfweg naar zijn verblijfplaats, verongelukte in een verkeersongeval op de Ring te Zaventem; dat het arrest oordeelt dat het
tijdsverloop tussen het beeindigen Nr. 52
van de taak en het uur van het ongeval abnormaal lang was, nu de ge3• KAMER - 26 september 1988
troffene minder dan een uur nodig
had om vanuit Ukkel Putte te bereiken;
1° VOORZIENING IN CASSATIE
D!ENSTPLICHTZAKEN- VORMEN- TAALOverwegende dat het arrest de beVOLMACHT.
slissing dat het ongeval in kwestie
geen arbeidsongeval in de zin van
artikel 7 van de Arbeidsongevallen- 2° TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935} - IN CASSATIE - DIENSTwet is, fundeert op de vaststelling
PLICHTZAKEN - VOLMACHT.
dat er tussen het tijdstip waarop het
slachtoffer zijn laatste taak beeinen 2o Niet ontvankelijk is de voorziedigde en het tijdstip waarop het on- 1° ning
tegen een in het Nederlands gegeval gebeurde, abnormaal veel tijd
wezen beslissing van de Hoge Militiewas verlopen, gelet op de af te legraad, die is ingesteld door een advogen afstand naar de verblijfplaats te
caat die geen advocaat bij het Hoi is,
Putte bij Mechelen;
op grand van een in het Frans gestelhet arrest ten onrechte oordeelt dat Liekens niet het slachtoffer van een arbeidsongeval is geweest (schending van
artikel 7 van de wet van 10 april 1971);
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Nr. 53

de volmacbt (1). (Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken; art. 51, § 2, Dienstplichtwet.)
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TE - VALSHEID IN EEN BOUWPLAN DAT
MOET GEVOEGD WORDEN BIJ DE BOUWAANVRAAG.

lo Voor bet bestaan van valsbeid in ge{DIERICKX)
ARREST

(A.R. nr. M 674 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 juni 1988 door
de Hoge Militieraad gewezen;
Overwegende dat de voorziening,
ingesteld door een advocaat die
geen advocaat is bij het Hof, op
grond van een in het Frans gestelde
volmacht, nietig is ingevolge het bepaalde in de artikelen 27 en 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken, nu de bestreden beslissing in
het Nederlands is gewezen;

scbrifte en gebruik ervan is vereist,
eensdeels, dat bet gescbrift enigermate
tot bewijs strekt van datgene wat erin
is opgenomen en vastgesteld, zodat bet
zicb aan de openbare trouw opdringt,
dit wil zeggen dat de overbeid of particulieren die er kennis van nemen of
aan wie bet wordt voorgelegd, kunnen
overtuigd worden van de waaracbtigbeid van de akte of bet juridiscb feit
in bet gescbrift vastgelegd of kunnen
gerecbtigd zijn daaraan geloof te bechten, anderdeels, dat door bet met bedrieglijk opzet of met bet oogmerk om
te scbaden, verdraaien van de waarbeid op een bij de wet bepaalde wijze
een nadeel kan worden berokkend (1),·
niet vereist is dat bet gescbrift bewijswaarde zou bebben tot bet tegendeel
nocb dat de valsbeid of bet gebruik effectief nadeel zou bebben berokkend
(2). (Artt. 193, 196, 197, 213, 214 Sw.)
2° De gegevens die kracbtens bet minis-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
26 september 1988- 3• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. Goldenberg,
Brussel.

terieel besluit van 6 februari 1971 tot
vaststelling van de samenstelling van
bet dossier van de aanvraag om bouwvergunning moeten worden vermeld in
bet bouwplan dat wordt gevoegd bij de
bouwaanvraag strekken in een zekere
mate tot bewijs; opzettelijk nalaten
daarop bepaalde vermeldingen te doen,
kan van dien aard zijn dat bet nadeel
berokkent. (Artt. 193 en 196 Sw.)

{VAN GOETHEM T. MICHIELSEN E.A.)
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ARREST

(A.R. nr. 1650)

2•

KAMER -

27 september 1988

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1987 door het
1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL- Hof van Beroep te Antwerpen geweSE STUKKEN - BESTANDDELEN.
zen;
2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAlr
I. In zoverre de voorziening geSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIF- richt is tegen de beslissingen op de
Nota arrest nr. 52 :
(1) Zie Cass., 24 feb. 1958 (A.C., 1958, 444), 13
april 1987, A.R. nr. M 622 N (A.C., 1986-877,
nr. 486), en 15 juni 1988, A.R. nr. M 655 N
(A.C., 1987-88, nr. 633).

Nota's arrest nr. 53 :
(1) Cass., 18 juni 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 633).

A.R.

nr.

9287

(2) Cass., 18 maart 1975 (A.C., 1975, 807).
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strafvordering tegen de verweerders:
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij die niet in kosten van
die vordering is verwezen, geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissingen 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 de eerste, de tweede en de
vierde verweerder :
Over het middel: schending van de artikelen 193, 196, 197, 496 van het Strafwetboek, 1, 2, 3", littera a, 4", van het ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot
vaststelling van de samenstelling van
het dossier van de aanvraag om bouwvergunning,
doordat het arrest van hervorming, na
de verweerders op penaal gebied vrijgesproken te hebben, het hof van beroep
onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke vordering van eiser op de volgende gronden : dat een
plan voor de inplanting van een constructie principieel vatbaar is voor valsheid in geschrifte; dat echter vastgesteld
wordt dat op het plan dat ingediend
werd geen valse vermeldingen aangebracht werden, noch foto's bijgevoegd,
genomen van op andere plaatsen dan deze vermeld op het plan; dat de ganse problematiek uiteindelijk hierop neerkomt,
te beoordelen of het niet tekenen van de
waning van eiser op de situatieschets al
dan niet een valsheid in geschrifte is; dat
mogelijkerwijze de siiuatieschets, waarop geen enkele woning getekend werd,
en foto's niet stroken met de bepalingen
van het ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om
bouwvergunning; dat zulks niet impliceert dat valsheld in geschrifte gepleegd
werd; dat, opdat dergelijke omissie het
misdrij:f van valsheid in geschriite zou
kunnen uitmaken, de bouwaanvraag tot
doel moet hebben en als gevolg dat een
aantal situaties vastgesteld worden van
die aard dat de afwezigheid van die vermeldingen of gegevens het bewijs moet
leveren dat de plaatselijke toestand anders zou zijn; dat dergelijke aanvragen,
die niet gelden tot het bewijs van het tegendeel, door de bevoegde administraties
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dienen beoordeeld en gecontroleerd; dat
uit het opsporingsonderzoek trouwens
gebleken is dat de diensten van Stedebouw wei degelijk het kadasterplan geraadpleegd hebben alvorens een beslissing te nemen; dat een onvolledig dossier, opgesteld zonder inachtneming van
de desbetref:fende voorschri:ften, niet als
vals kan aangezien worden in de zin van
de strafwet,
terwijl, eerste onderdeel, de situatietekening, die bij de vergunningsaanvraag
om te bouwen moet gevoegd worden, een
aantal vermeldingen moet bevatten, bestemd voor de overheid, over het omliggend gebied, en namelijk moet de tekening het mogelijk maken, indien het
perceel, zoals het onderhavige, in het onbebouwd gebied van een plattelandsgemeente gelegen is, de ligging van het
perceel in de wijk en ten opzichte van de
omliggende bebouwing in een omtrek van
500 meter te bepalen, en, indien het perceel gelegen is in een stad of in een bebouwde kom, de ligging van het perceel
ten opzichte van de omliggende bebouwing in een omtrek van 50 meter te bepalen; dat het niet vermelden door de
verweerders op de situatietekening van
het gebouw van eiser, dat zich bevond op
het perceel 474 a, gelegen naast het perceel, voorwerp van de bouwaanvraag,
valsheid in geschrifte en gebruik van
valsheid uitmaakt; dat het feit dat deze
aanvraag met situatietekening niet geldt
tot bewijs van het tegendeel en door de
bevoegde diensten van Stedebouw dient
gecontroleerd te worden, aan de begane
valsheid en het gebruik ervan geen afbreuk doet daar de vermeldingen of de
weglatingen op de situatietekening van
aard zijn oak de ambtenaar van hun reaIiteit te overtuigen betref:fende de juridische situatie van het perceel, voorwerp
van de bouwaanvraag, en van het gebouw van eiser (schending van de artikelen 193, 196, 197 van het Strafwetboek, 1
en 2, 3", littera a, van het ministerieel besluit van 6 februari 1971);
tweede onderdeel, het :feit dat de verweerders, bij de aanvraag tot bouwvergunning, de vereiste foto's hebben bijgevoegd die echter met zulke hoeken
genomen waren dat zij het gebouw van
eiser, dat tot de aanpalende en omliggende bebouwing behoort, niet weergeven,
eveneens valsheid in geschrifte en gebruik ervan uitmaakt; dat immers de bijvoeging van deze foto's vereist wordt
door de reglementering en er bepaald
wordt dat zij de aanpalende en omliggende gebouwen moeten weergeven; dat
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dientengevolge het maken en produceren
van dergelijke foto's, gevoegd bij de situatietekening, ook in zekere mate als
bewijs kunnen dienen van de omgeving,
zonder dat het gebouw van eiser weergegeven wordt; dat het feit dat materieel
aan de foto's niets gewijzigd werd daaraan geen afbreuk doet (schending van de
artikelen 193, 196, 197, van het Strafwetboek, 1 en 2, 4•, van het ministerieel besluit van 6 februari 1971);
derde onderdeel, het arrest, nu het ten
onrechte de feiten van de valsheid in geschrifte en het gebruik van valsheid ten
laste van de verweerders niet bewezen
verklaart, evenmin de beslissing aangaande de feiten van oplichting wettelijk
verantwoordt (schending van artikel 496
van het Strafwetboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat voor het bestaan van valsheid in geschrifte en
gebruik ervan vereist is, eensdeels,
dat het geschrift in een zekere mate
tot bewij s strekt van datgene wat
erin is opgenomen en vastgesteld,
zodat het zich aan de openbare
trouw opdringt, dit wil zeggen dat
de overheid of particulieren die er
kennis van nemen of aan wie het
wordt voorgelegd, kunnen overtuigd
worden van de waarachtigheid van
de akte of het juridisch feit in het
geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten, anderdeels, dat door het met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, verdraaien van
de waarheid op een bij de wet bepaalde wijze - hetzij door het opzettelijk opnemen van onjuiste vermeldingen, hetzij door het opzettelijk verzwijgen van bepaalde gegevens op het ogenblik waarop het
geschrift wordt opgemaakt - een
nadeel kan worden berokkend; dat
niet is vereist dat dit geschrift bewijswaarde zou hebben tot het tegendeel noch dat de vervalsing of
het gebruik effectief nadeel zou hebben berokkend;
0 verwegen d e d ~t .d e g~gevens dl..e
krachtens he~ m1msteneel beslmt
van 6 februan 1971 moeten worden
vermeld op het bouwplan dat wor~t
gevoegd bij een bouwaanvraag m

een zekere mate strekken tot bewijs
en dat het opzettelijk nalaten daarop bepaalde vermeldingen aan te
brengen, van aard kan zijn nadeel
te berokkenen;
Overwegende dat de appelrechters, door te beslissen dat de weglating op het bouwplan van het bestaan, op het perceel 474 a, van een
bouwwerk, waardoor het bouwplan
de juiste toestand ter plaatse niet
weergeeft, geen valsheid in geschrifte oplevert om de redenen dat dit
bouwplan en de bouwaanvraag
waarbij het gevoegd is geen bewijswaarde hebben tot het tegendeel en
dat ten dezen de dienst van Stedebouw het kadasterplan heeft geraadpleegd alvorens een beslissing te nemen, hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel,
gelet op het antwoord gegeven op
het eerste onderdeel, eveneens gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen de eerste,
de tweede en de vierde verweerder;
verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in een
vierde en de eerste, de tweede en de
vierde verweerder elk tot een vierde
van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
e

27 september 1988 - 2 kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :

I

mrs. Houtekier en De Gryse.

108

HOF VAN CASSATIE

Nr. 54
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KAMER -

van de correctionele rechtbank met
slechts een rechter of aan een kamer
van dezelfde rechtbank met drie rechters heeft geen betrekking op de bevoegdheid (2).

27 september 1988

5° Het middel betreffende de toewijzing

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE

van een zaak aan een kamer van de
correctionele rechtbank met slechts
een rechter of aan een kamer van dezelfde rechtbank met drie rechters kan
niet voor het eerst voor het Hoi van
Cassatie worden voorgedragen (3).

STRAFZAKEN - HOGER BEROEP TEGEN VONNISSEN GEWEZEN DOOR DE POLITIERECHTBANKEN
SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEG E.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - HOGER BEROEP TEGEN VONNISSEN GEWEZEN
DOOR DE POLITIERECHTBANKEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE.

(BOECKX, BOOGERS, DE SCHELDE N.V.
T. OTTAER)

3° CASSATIEMIDDELEN

AARD
STRAFZAKEN - MIDDEL BETREFFENDE DE
TOEWIJZING VAN EEN ZAAK AAN EEN KAMER
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK MET
SLECHTS EEN RECHTER OF AAN EEN KAMER
VAN DEZELFDE RECHTBANK MET DRIE RECHTERS - MIDDEL DAT NIET DE BEVOEGDHEID
BETREFI'.

4° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

Nr. 54
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ARREST

(A.R. nr. 2001)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 oktober 1987 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
1

NIEUWE MIDDELEN - STRAFZAKEN - MIDDEL BETREFFENDE DE TOEWIJZING VAN EEN
ZAAK AAN EEN KAMER VAN DE CORRECTIO-.
NELE RECHTBANK MET SLECHTS EEN RECH- :
TER OF AAN EEN KAMER VAN DEZELFDE i
RECHTBANK MET DRIE RECHTERS - MIDDEL
DAT NIET DE BEVOEGDHEID BETREFT.

I. Op de voorziening van Denise
Boeckx:

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

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 92 van het Gerechtelijk Wet5° CASSATIEMIDDELEN - NIEUWE MID- hoek, inzonderheid § 1, 3°, en 174 van het
DELEN - STRAFZAKEN - MIDDEL BETREF- Wetboek van Strafvordering, zoals dit
FENDE DE TOEWIJZING VAN EEN ZAAK AAN werd vervangen bij wet van 31 mei 1935
EEN KAMER VAN DE CORRECTIONELE RECHT- i (lees : 1955),
BANK MET SLECHTS EEN RECHTER OF AAN
doordat de zaak na dagvaarding in hoEEN KAMER VAN DEZELFDE RECHTBANK
ger beroep van 15 juni 1987 werd behanMET DRIE RECHTERS - MIDDEL DAT NIET deld op 8 juli 1987 door alleensprekend
VOOR HET EERST VOOR HET HOF VAN CASSArechter Vermeulen, die, na te hebben
TIE KAN WORDEN VOORGEDRAGEN.
vastgesteld dat niemand ter zitting verscheen, de zaak verdaagde naar de zit1° en 2° Hoger beroep tegen vonnissen ting van 2 september 1987, en doordat
gewezen door de politierechtbanken het bestreden vonnis na verdaging van
moeten worden toegewezen aan ka- de behandeling van de zaak op 2 septemmers met drie rechters van de correc- ber 1987 en debatten op 30 september
tionele rechtbank (1). (Artt. 76 en 92, 1987, op 28 oktober 1987 gewezen werd,
§ 1, 3°, Ger.W.)
terwijl overeenkomstig artikel 92, § 1,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek het ho3° en 4° Het middel betreffende de toeberoep tegen vonnissen gewezen
wijzing van een zaak aan een kamer ger
door de politierechtbanken moet worden
toegewezen aan kamers met drie rech(1) (2) en (3) Cass., 8 sept. 1975 (A.C., 1976, ters; strafzaken in graad van beroep voor
29), en de noot 2, met cone!. adv.-gen. Veiu, in de rechtbank van eerste aanleg derhalve
Rev. de dr. penal et de crim., 1975-1976, biz. steeds door drie rechters moeten worden
265 tot 274, inz. biz. 273-274.
· behandeld; de rechtbank van eerste aan-
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leg derhalve na daging in hoger beroep,
op 8 juli 1987 niet wettig van de zaak
kon kennis nemen gelet op het feit dat
de rechtbank op dat ogenblik slechts uit
een rechter was samengesteld; de rechtbank derhalve de zaak op dat ogenblik
evenmin wettig kon verdagen, zodat het
eindvonnis van 28 oktober 1987, gewezen
nadat de rechtbank op onwettige wijze
kennis had genomen van de zaak, door
dezelfde onwettigheid is aangetast
(schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 78 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de kamers van de rechtbank
van eerste aanleg bestaan uit een of
uit drie rechters;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiseres :
II. Op de voorzieningen van Roger
Boogers en N.V. De Schelde, burgerlijke partijen, tegen verweerster :
Over de middelen hiervoren reeds
weergegeven :
Overwegende dat, om de redenen
gegeven in antwoord op de voorziening van Denise Boeckx, het eerste
middel niet ontvankelijk is, het
tweede middel feitelijke grondslag
mist;

Overwegende dat de artikelen 91
en 92 van het Gerechtelijk Wetboek
de toewijzing regelen in burgerlijke,
Om die redenen, verwerpt de
correctionele en tuchtzaken aan de
kamers met een of met drie rech- voorzieningen; veroordeelt de eisers
ters; dat in strafzaken de toewijzing in de kosten.
aan een kamer met een rechter, na27 september 1988 - 2• kamer - Voormelijk wat de raadkamer betreft, zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitbovendien geregeld wordt door het ter - Verslaggever : de h. D'Haenens enig artikel, § XV, van de wet van Gelijkluidende conclusie van de h. Tille25 oktober 1919 tot tijdelijke wijzi- kaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
ging van de rechterlijke inrichting mr. Biitzler.
en van de rechtspleging voor de hoven en rechtbanken;
Overwegende dat het middel dat
betrekking heeft op de toewijzing
van een zaak aan de correctionele
rechtbank met een rechter of met
drie rechters niet de bevoegdheid
betreft, ook niet wanneer het gaat
om een zaak betreffende een hoger
beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, die krachtens artikel
92, § 1, 3•, van het Gerechtelijk Wethoek aan een kamer met drie rechters moet worden toegewezen;
Dat het middel niet voor het eerst
voor het Hof kan worden aangevoerd en mitsdien niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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27 september 1988

1° ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDINGBL!JVENDE ARBE!DSONGESCHIKTHEID - KAPITAAL GESTORT WEGENS EEN BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - SCHADE VERGOED DOOR RET KAPITAAL.

2° ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDINGCUMULATIE EN VERBOD - VERBOD TOT CUMULATIE VAN DE KRACHTENS RET GEMEEN
RECHT VERSCHULDIGDE SCHADELOOSSTE~
LING EN DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN DRAAGWIJDTE.

1• Het kapitaal dat met toepassing van

de Arbeidsongevallenwet gestort wordt
aan de getroffene van zodanig ongeval,
dat een blijvende arbeidsongeschikt-
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heid heeft veroorzaakt, vergoedt de
schade die de getrofiene door de vermindering of het verlies van zijn waarde op de arbeidsmarkt gedurende zijn
gehele vermoedelijke levensduur zal
lijden, en met name de schade wegens
arbeidsongeschiktheid na het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd (1).
(Artt. 24, 25, 45, 45bis en 45ter Arbeidsongevallenwet.)
2" Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsonge-

vallenwet, gewijzigd bij art. 4 van de .
wet van 7 juli 1978, verbiedt de cumulatie van de schadeloosstelling naar gemeen Techt en de forfaitaire vel'goedingen aileen wanneer het gaat om dezelfde schade of hetzelfde deel van de
schade; wettig is de beslissing die de
vergoeding berekent welke kracl1tens
het gemeen recht verschuldigd is wegens blijvende arbeidsongeschiktheid
gedurende de tijdsspanne tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en daarvan het gedeelte van het
kapitaal van de arbeidsongevallenverzekering dat op dezelfde tijdsspanne
betrekking heeft, aftrekt (2).
(LERNOUT, LE PATRIMOINE N.V. T. D'HONDT, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN)
ARREST

(A.R. nr. 1995)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest aileen
uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen de eisers :
Over het middel: schending van artikel 46, § 2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het
is vervangen door artikel 4 van de wet
van 7 juli 1978, en van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek,

doordat het arrest, met hervorming
van het beroepen vonnis, na de volledige
materiEHe schade van verweerder wegens
gedeeltelijke
blijvende
arbeidsongeschiktheid voor de periode tussen 14 oktober 1987, datum van het arrest, en de
pensioenleeftijd van verweerder te hebben bepaald in gemeen recht op 3.470.577
frank, van dit bedrag slechts een gedeelte van het door de N.M.B.S. gevestigde
kapitaal-wet, namelijk 1.995.892 frank aftrekt, om de bijkomende schadevergoeding waarop verweerder recht heeft in
gemeen recht, te bepalen en de eisers
bijgevolg veroordeelt om aan verweerder
een bijkomende vergoeding van 1.474.685
frank te betalen, meer interesten en kosten, zulks op grond dat : « Het semi-netto
loonverlies (zoals gevorderd door de
schadelijder) bedraagt: 3.899.525 frank
11 % R.S.Z. of 428.948 frank
3.470.577 frank. Van het voormeld bedrag
dient er te worden afgetrokken de vergoeding ontvangen in het kader van de
arbeidsongevallenwetgeving. De overeenkomstig het gemeen recht begrote schadeloosstelling voor blijvende arbeidsongeschiktheid en het kapitaal dat de door
de verzekeraar-wet verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding wegens
blijvende arbeidsongeschiktheid vertegenwoordigt, maken twee vergoedingen
van een zelfde lichamelijke schade uit,
ook al worden ze op een verschillende
wijze berekend en vastgesteld. Krachtens het bepaalde in artikel 46, § 2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978,
vermag de schadelijder die vergoedingen
niet te cumuleren. De vergoeding in wet
wil de vermindering of het verlies van de
economische waarde op de arbeidsmarkt
gedurende de gehele levensduur van de
getroffene herstellen, en wordt dienvolgens ook berekend op de waarschijnlijke
levensduur. In gemeen recht wordt de
vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid daarentegen berekend in
functie van de lucratieve levensduur. Om
het bedrag van de vergoeding te kennen
waarop de benadeelde voor de periode
tot aan 65 jaar recht heeft, is het noodzakelijk te bepalen welk gedeelte van het
kapitaal in wet deze periode dekt. Dit
deel wordt als volgt begroot :
2.256.893 X 41,6
47,04 (3)

=

1.995 .891 ' 7

(1) Zie Cass., 22 juni 1971 (A.C., 1971, 1083).
(2) Zie Cass., 30 sept. 1974 (A.C., 1975, 132).

(3) Vermoedelijke levensduur vanaf consolidatie.
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afgerond : 1.995.892 frank. Aan het zowel het verbod van samengenieten van
slachtoffer komt er in deze periode toe : beide overtreedt als de regel van de geschadevergoeding
miskent
3.470.577 frank - 1.995.892 frank = wettigde
(schending van artikel 1382 van het Bur1.474.685 frank ''•
gerlijk Wetboek):
terwijl de lijfrente of het kapitaal verschuldigd krachtens de Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer van een arOverwegende dat het kapitaal dat
beidsongeval waaruit blijvende arbeids- de door de arbeidsongevallenverzeongeschiktheid resulteert en de schade- keraar verschuldigde waarde van de
loosstelling die wegens de vermindering jaarlijkse vergoeding wegens blijof het verlies van de waarde van het vende arbeidsongeschiktheid verteslachtoffer op de arbeidsmarkt krachtens
het gemeen recht verschuldigd is door de genwoordigt, de schade vergoedt die
derde aansprakelijke, vwee manieren de getroffene lijdt door de vermindezijn van vergoeding voor dezelfde mate·· ring of het verlies van zijn econorii.He schade; ze kunnen niet samen wor- mische waarde op de arbeidsmarkt
den genoten; die schade bestaat uit het gedurende zijn ganse vermoedelijke
geheel of gedeeltelijk verlies van de levensduur en op die gehele levensvoordelen die het slachtoffer ken putten duur wordt berekend; dat die forfaiuit zijn arbeidsovereenkomst die bestond
ten tijde van het ongeval of uit de meer- taire vergoeding derhalve ook de
inspanning nodig om dezelfde voordelen schade wegens arbeidsongeschiktte blijven verwerven; derhalve de rente heid van de getroffene na het bereiof het kapitaal-wet gevestigd door de ar- ken van de pensioengerechtigde
beidsongevallenverzekeraar niet de scha- leeftijd dekt;
de dekt ten gevolge van het eventueel
verlies van de post-lucratieve inkomsten
Overwegende dat, krachtens artina opruststelling; in strijd met wat het
arrest stelt, de rente of het kapitaal-wet kel 46, § 2, tweede lid, van de AIniet beoogt het verlies van de economi- beidsongevallenwet, de getroffene
sche waarde op de arbeidsmarkt van het de met toepassing van die wet toeslachtoffer te vergoeden tot aan diens gekende vergoeding niet vermag te
overlijden, doch slechts tot aan diens cumuleren met de overeenkomstig
pensioenleeftijd, zodat, door van het be- het gemeen recht begrote schadedrag dat de volledige materieHe schade loosstelling; dat dit cumulatieverbod
van het slachtoffer wegens blijvende ge- echter alleen geldt wanneer de ene
deeltelijke arbeidsongeschiktheid in gemeen recht zou vergoeden, niet het volle- vergoeding zowel als de andere wedige door de wetsverzekeraar uitbetaalde gens dezelfde schade of hetielfde
kapitaal af te trekken, maar slechts gedeelte van de schade worden toe1.995.892 frank, op grand van de foute gekend;
overweging dat het saldo van het kapiOverwegende dat het arrest de
taal-wet de schade wegens mogelijk inkomstenverlies na de pensioenleeftijd schadevergoeding voor blijvende ardekt, het arrest de regel schendt die het beidsongeschiktheid, die verweerder
samengenieten van een lijfrente of een naar gemeen recht vorderde, bekapitaal-wet met een schadevergoeding groat voor zijn lucratieve levensin gemeen recht wegens het gedeeltelijk duur, dit is voor de tijdsspanne vanverlies van arbeidsongeschiktheid van
het slachtoffer verbiedt (schending van af de uitspraak van het arrest tot
artikel 46, § 2, tweede lid, van de Ar- het bereiken van de pensioengerechbeidsongevallenwet); en zodat, door de tigde leeftijd; dat het arrest vervolschadevergoeding toekomende aan ver- gens het gedeelte van het door de
weerder voor de vermindering van zijn arbeidsongevallenverzekeraar
vereconomische waarde op de arbeidsmarkt schuldigde kapitaal berekent dat bete bepalen, zonder daarbij rekening te trekking heeft op dezelfde tijdsspanhouden met het geheel van de door de ne en dit gedeelte, met toepassing
wetsverzekeraar uitbetaalde vergoedingen voor het herstel van diezelfde scha- van het voormelde cumulatieverbod,
de, het arrest aan verweerder een scha- aftrekt van de overeenkomstig het
devergoeding toekent die de werkelijk gemeen recht begrote schadevergoegeleden schade overtreft en, dusdoende, ding;
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Dat het arrest zodoende de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen de eisers :
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;

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

Nr. 56

enkele ervan met de zijne in strijd
was (1). (Art. 97 Gw.)
(SIMON, LAITERIE COOPERATIVE DE CHEOUX
C.V. T. UJHAZI E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6682)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat de eisers hun
voorziening beperken tot de beschikkingen die op hen betrekking hebben;

27 september 1988 - 2• kamer - VoorC. Op het overige van de voorziezitter en verslaggever : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende con- ningen:
clusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en De . Over het eerste middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,
Gryse.
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot een geldboete van 100 frank of
een vervangende gevangenisstraf van
twee maanden, doch enkel wegens de telastlegging van het toebrengen van slagen en verwondingen uit onvoorzichtigheid, hem bovendien veroordeelt in de
Nr. 56
kosten van de strafvordering, de kosten
gemaakt voor het in het geding betrekken van de verweerder Patrice Ujhazi
2• KAMER - 28 september 1988
uitgezonderd, de aan laatstgenoemde ten
laste gelegde slagen en verwondingen uit
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN onvoorzichtigheid niet bewezen verklaart, het hof van beroep onbevoegd
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN verklaart om kennis te nemen van de
CONCLUSIE- TOEPASSING VAN DE ALGEME- burgerlijke-partijstelling van eiseres teNE REGELS - STRAFZAKEN - BESLISSING gen de verweerder Patrice Ujhazi en de
VAN DE APPELRECHTER GEGROND OP EEN eisers veroordeelt om in solidum aan de
EIGEN REDENGEVING EN OP DE DAARMEE naamloze vennootschap Groep A.G. de
NIET IN STRIJD ZIJNDE REDENGEVING VAN
provisionele bedragen van respectievelijk
DE EERSTE RECHTER- DRAAGWIJDTE VAN 47.321 frank en een frank, en aan de
DE BEWOORDINGEN.
naamloze vennootschap Gan het bedrag
Wanneer de appelrechter zijn beslissing _v_an__5_6_1_.s_o_9_f_r_a_n_k_,_v_er_h_o_o_g_d_m_e_t_d_e_c_om_grondt op een eigen redengeving en op 1
de « gronden van de eerste rechter die
(1) Zie Cass., 18 dec. 1964 (Bull. en
daarmee niet in strijd zijn », kan uit Pas., 1965, I, 395); zie Cass., 11 dec. 1930
(ibid.,
1931, I, 14); 2 okt. 1930 (ibid., 1931, I,
de context van de beslissing en uit de
en noot 4, P.L.; 28 jan. 1932 (ibid., 1932, I,
samenlezing ervan met het beroepen 312)
48) en noot 2, P.L.; 21 juni 1957 (A.C., 1957,
vonnis blijken dat het aldus de bedoe- 898);
11 dec. 1958 (ibid., 1959, 320); 13 juni 1979
Jing van de appelrechter is geweest ai- (ibid., 1978-79, 1220); 12 sept. 1979 (ibid.,
le gronden van de eerste rechter over 1979-80, nr. 22) en 5 maart 1980 (ibid., 1979-80,
te nemen en vast te stellen dat geen nr. 423).
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pensatoire interesten tegen de wettelijke
rentevoet met ingang van 5 september
1985, de gerechtelijke interesten en de
kosten te betalen op grand « ( ...) dat de
eerste rechter de toedracht van het litigieuze ongeval goed heeft bescbreven »
en, na opgave van eigen gronden, << ( ... )
dat uit bet bovenstaande volgt dat (eiser)
kennelijk de afstand die hem van bet
voertuig (van de verweerder Patrice
Ujbazi) scheidde, verkeerd heeft geschat;
( ...) dat (eiser) eveneens de snelheid van
de naderende auto verkeerd heeft beoordeeld; ... dat aan de verweerder (Patrice
Ujhazi) geen enkele fout kan worden
verweten, aangezien het ongeval uitsluitend door de fout (van eiser) is veroorzaakt; (...) dat de eerste rechter aan het
geschil een passende oplossing die het
hof (van beroep) overneemt, heeft gegeven; (... ) dat de telastlegging (van slagen
en verwondingen uit onvoorzichtigheid)
ten aanzien (van eiser) bewezen is gebleven (...) terwijl ze niet bewezen is gebleven ten aanzien (van de verweerder Patrice Ujhazi) »; dat bet hof van beroep
vervolgens uitspraak heeft gedaan << op
die gronden en op de gronden van de
eerste rechter die daarmee niet in strijd
zijn »,

terwijl uit het arrest aldus niet kan
worden opgemaakt welke gronden van
de eerste rechter de appelrechter heeft
beschouwd als ,, niet in strijd » met zijn
eigen gronden; bet arrest bijgevolg niet
regelmatig met redenen is omkleed :
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Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen
in zoverre zij gericht zijn tegen de
beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders Gyorgy Ujhazi, Francine Bock
en de naamloze vennootschap Groep
A.G., burgerlijke partijen, tegen de
eisers; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; veroordeelt de eisers, ieder van hen, in de kosten
van hun voorziening.
28 september 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Dassesse.

Nr. 57
2•
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28 september 1988

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN Z.I.V.-WET, ART. 97 - TERUGVORDERING VAN
DE ONVERSCHULDIGD BETAALDE PRESTATIES - BEGRIP.

Overwegende dat de eigen redengeving van het bestreden arrest dat 2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
de beroepen beslissing bevestigt,
OVEREENKOMST - SCHADE - MATEniet in strijd is met de redengeving
RIELE SCHADE - SCHADE DIE VOOR EEN
van laatstgenoemde beslissing;
VERZEKERINGSINSTELLING
VOORTVLOEIT
UIT DE ONVERSCHULDIGDE BETALING VAN
PRESTATIES VAN DE VERZEKERING VOOR GEOverwegende dat derhalve de uitNEESKUNDIGE VERZORGING OF VAN DE UITdrukking in het arrest << op die gronKERINGSVERZEKERING - BEGRIP.
den en op de gronden van de eerste
rechter die daarmee niet in strijd 1o en 2° Het bedrag van de prestaties van
zijn » de ondubbelzinnige betekenis
de verzekering voor geneeskundige
heeft dat het hof van beroep zijn beverzorging of van de uitkeringsverzeslissing zowel op de eigen redengekering dat onverschuldigd is betaald
ving als op die van de eerste rechter
aan een rechthebbende, moet worden
terugbetaald door degene die de verheeft gegrond en daarbij tevens
zorging heeft verstrekt of verklaard
heeft vastgesteld dat geen van de
heeft die verzorging te hebben verlaatstgenoemde gronden in strijd is
strekt, wanneer het onverschuldigd kamet de eerstgenoemde;
rakter van de prestaties hieruit voort-

Dat het middel feitelijke grondslag mist;

vloeit dat hij de voor de verstrekking
vereiste hoedanigheid niet bezat of ten
gevolge van dwaling of bedrog zich
niet gehouden heeft aan de wettelijke
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of reglementaire bepalingen die hij
dient na te ]even; onwettig is het arrest dat in de bovenvermelde gevallen
aan de verzekeringsinstelling een lager bedrag toekent dan de waarde van
de onverschuldigd betaalde prestaties
op grand dat de enige, door de instelling geleden schade de voortijdige uitkering is van de kosten van die prestaties. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 97
Z.I.V.-wet.)
(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITEN EA. T. SAMAIN, JACQUEMOTTE; SAMAIN,
JACQUEMOTTE T. LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6710)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1'7 februari 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
I. Op de voorziening van de eisers
Jacques Samain en Michel Jacquemotte, beklaagden :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is genomen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de door de verweersters tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat de eisers geen
enkel middel aanvoeren;

II. Op de voorziePingen van de eiseressen, burgerlijke partijen :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het openbaar ministerie:

Overwegende dat de eiseressen,
burgerlijke partijen die niet in kos-
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ten jegens de openbare partij zijn
veroordeeld, geen hoedanigheid hebben om zich tegen het openbaar ministerie in cassatie te voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de verweerders, beklaagden:
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 97, eerste lid, van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd
door de wetten van 7 juli 1976 en 22 december 1977, 257 tot 260 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 september 1976,
doordat het arrest op burgerlijk gebied
de verweerders hoofdelijk veroordeelt
om aan de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten het bedrag van 27.000
frank, aan de Landsbond van de NeutraIe Mutualiteiten het bedrag van 13.500
frank, aan de Nationale Bond der Liberale Mutualiteiten het bedrag van 270
frank, aan de Landsbond van de Beroepsziekenfondsen het bedrag van
14.700 frank, aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering het bedrag van 2.100 frank, aan het Nationaal
Verbond van SociCJJistische Mutualiteiten
het bedrag van 16.407 f1·ank te betalen
op grond dat de door de tandtechnicus
Jacquemotte verstrekte verzorging, onverschil!ig of Samain al dan niet tegenwoordig was, hoe dan ook niet voor terugbeta!ing door het ziekenfonds in aanmerking kon komen; dat de patienten
evenwel naar een andere tandarts zouden gegaan zijn, met uitzondering misschien van een enkeling die, al wist hij
dat de verzorging niet terugbetaald
wordt, zich toch door cle hveede verweerder zou hebben willen laten verzorgen,
hetgeen trouwens slechts een niet geverifieerde veronderstelling is; dat de vordering tot vergoeding van de schade dus
geen bedekte vordering tot terugbetaling
van het onverschuldigde is maar een
vordering tot schadeloosstelling op grond
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek; dat, gelet op de bovenstaande beschouwingen, de door de eiseressen gele-
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den schade in feite voortvloeit uit de
voortijdige uitbetaling van de kosten van
de verzorging waarvoor Samain een onwettig attest had opgemaakt; dat bijgevolg de schadevergoeding van de eiseressen tot de volgende bedragen moet
worden beperkt, rekening houdend, om
het bedrag van elke vergoeding te bepalen, met het aantal door de venveerder
Samain opgemaakte attesten voor tandverzorging die bij ieder van hen zijn ingediend, daarbij uitsluitend de periode
na 31 oktober 1983 en de werkelijke
schade ex aequo et bono ramend op
3.000 frank per bedrag van honderdduizend frank aan verstrekte verzorging,
gelet op het feit dat een gedeelte van de
verzorging waarvoor attesten zijn opgemaakt, wettig door Samain zelf is verstrekt; ... dat, gelet op de lange tijd die
verlopen is sedert de feiten en de geringe betrouwbaarheid die de getuigenverklaringen thans nog hebben, de door
de eiseressen subsidiair gevorderde onderzoeksmaatregel niet kan worden
overwogen,
tezwijl, eerste onderdeel, aangezien de
prestaties voor geneeskundige verzorging die aan de door de verweerders verzorgde patii:lnten waren verleend, onverschuldigd waren omdat de verweerder
Jacquemotte niet de voor de verstrekking ervan vereiste hoedanigheid bezat
en de verweerder Samain door het plegen van bedrog de wettelijke bepalingen
die hij diende na te leven heeft overtreden, alle bedragen aan geneeskundige
verzorging moesten worden terugbetaald
door de twee verweerders die de verzorging hebben verstrekt; de omstandigheid
dat de onwettig door de verweerders behandelde patienten zich toch door een
andere tandarts zouden hebben laten
verzorgen, geen afbreuk doet aan de verplichting van de verweerders om die kosten terug te betalen; het arrest bijgevolg
ten onrechte de terugbetaling beperkt op
grond van een berekening in functie van
de door de eiseressen voortijdig uitgekeerde bedragen (schending van de artikelen 97, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963, 257 tot 260 van bet koninklijk besluit van 4 november 1963); de
toepassing van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek wat dat betreft, wordt uitgesloten door de bijzondere bepaling van sociaal recht (schending
van de artikelen 97, eerste lid, van de
wet van 9 augustus 1963, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de omstandigheid
dat de onwettig door de verweerders be-
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handelde patienten zich tach door een
andere tandarts zouden hebben laten
verzorgen, waardoor de eiseressen die
verzorging tach hadden moeten terugbetalen, niet tot gevolg heeft dat de enige
schade van de eiseressen voortvloeit uit
de voortijdige vergoeding van de kosten
van de door de verweerders onwettig
verstrekte of met attesten gestaafde verzorging; immers, de kosten van die onwettige prestaties niet door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wordt terugbetaald aan de eiseressen; het arrest bijgevolg, door de
schade van de eiseressen te beperken tot
de voortijdige uitkering van die bedragen, de regel dat de volledige schade van
de eiseressen moet worden vergoed, miskent (schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97,
eerste lid, van de wet van 9 augustus
1963):

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, na de
verweerders te hebben veroordeeld
wegens valsheid in geschriften en
gebruik van valse stukken, Jacques
Samain, wegens het in strijd met de
wet ondertekenen van attesten voor
tandverzorging door Michel Jacquemotte, tandtechnicus, laatstgenoemde wegens het plaatsen van zijn
handtekening of paraaf op een niet
nader bepaald aantal attesten voor
verzorging, onder de naam van
eerstgenoemde, tandarts LTW, en
laatstgenoemde bovendien wegens
onwettige uitoefening van de geneeskunde, welke feiten zijn gepleegd tussen 1 januari 1982 en 31
oktober 1983, op de in het middel
aangegeven gronden aan de eiseressen alleen de in dat middel vermelde bedragen toekent, hoewel de eiseressen in hun conclusie hadden
gevorderd dat de verweerders in soJjdum zouden worden veroordeeld
tot de betaling van het volledige bedrag van 2.346.415 frank, verdeeld
naar rata van de terugbetalingen
die ieder van hen had verricht in de
loop van de in de dagvaarding aangegeven periode, namelijk de periode van 1 januari 1982 tot 31 december 1984, waarvan de einddatum
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door het hof van beroep op 31 okto- Samain met onwettige attesten geber 1983 wordt vastgesteld;
staafde verzorging » en « dat bijgevolg de vergoeding van de verschilOverwegende dat artikel 97 van lende burgerlijke partijen moet worde wet van 9 augustus 1963 tot in- den beperkt tot de bedragen (die het
stelling en organisatie van een rege- vaststelt), rekening houdend, om het
Iing voor verplichte :;;iekte- en invali- bedrag van elke vergoeding te bepaditeitsverzekering onder meer be- Ien, met het aantal door (de verpaalt : « ... de waarde van de aan de weerder) Samain opgemaakte ATV
rechthebbende ten onrechte uitge- die bij ieder van hen zijn ingediend,
keerde prestaties dient evenwel te- (... ) en de werkelijke schade ex
rugbetaald te worden door diegene aequo et bono ramend op 3.000
die de verzorging heeft verstrekt of frank per bedrag van honderdduiverklaard heeft ze te hebben ver- zend frank aan verstrekte verzorstrekt indien het onverschuldigd ging, gelet op het feit dat een gezijn van de prestaties te wijten is deelte van de verzorging waarvoor
aan het feit dat hij daarvoor de hoe- attesten zijn opgemaakt, wettig door
danigheid niet bezat of zich, ten ge- Samain zelf is verstrekt »;
volge van een vergissing of bedrog,
Dat het middel gegrond is;
niet geschikt heeft naar de wets- en
verordeningsbepalingen die hij moet
naleven »;
Overwegende dat het arrest, niet
zonder die wetsbepaling te schenden, de omstandigheid « dat, onverschillig of de heer Samain al dan
niet tegenwoordig was, de door de
tandtechnicus J acquemotte verstrekte verzorging hoe dan ook toch niet
voor terugbetaling door het ziekenfonds in aanmerking kon komen;
dat de patii:inten evenwel naar een
andere tandarts zouden gegaan zijn,
met uitzondering misschien van een
enkeling die, al wist hij dat de verzorging niet terugbetaald wordt,
zich toch door de tweede beklaagde
zou hebben willen laten verzorgen,
hetgeen trouwens slechts een niet
geverifieerde veronderstelling is »
ten grondslag heeft kunnen leggen
aan de beslissing « dat de vordering
tot vergoeding van de schade dus
geen bedekte vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is maar een vordering tot
schadeloosstelling op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek; dat, gelet op de bovenstaande
beschouwingen, de door (de eiseressen) geleden schade in feite voortvloeit uit de voortijdige uitbetaling
van de kosten van de door Jacquemotte onwettig verstrekte en door

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het bij de
uitspraak over de burgerlijke rechtsvorderingen de bedragen van de
schadeloosstelling vaststelt; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwij st zowel de eiser
Jacques Samain als de eiser Michel
Jacquemotte in de kosten van hun
voorziening en in de helft van de
kosten van de voorzieningen van de
burgerlijke partijen, de kosten van
de betekening van de voorzieningen
van de eiseressen waarvan een zesde ten laste zal blijven van ieder
van hen daarin niet begrepen; verwijst ieder van de eiseressen, burgerlijke partijen, in een twaalfde
van de kosten van hun voo:rziening;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
28 september 1988 - 2" k.amer - Voorzitter ; de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclwc;ie van de
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat;
mr. Houtekier.
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Over het derde middel: schending van
, artikel 780 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest als burgerlijke par, tij opgeeft « N.V. Agence continentale et
anglaise, gevestigd te Zaventem, Brucargo Building 734 »,
terwijl de voor eiseres genomen conclusie was neergelegd namens « de N.V.
Agence continentale et anglaise, in vereffening, gevestigd te Zaventem, Brucargo
Building,' 734, H.R.B. 8933, vertegenwoordigd door haar vereffenaar, AlistaireD. Hardie, p/a Arthur Young and Cy,
Tervurenlaan 142, te 1040 Brussel, eise: res in cassatie, bijgestaan en vertegenwoordigd door mr. Theo Deben, advocaat
! die zijn kantoor heeft Lambermontlaan
I 360, te 1030 Brussel, en bij wie woon, plaats is gekozen »; het arrest bijgevolg
artikel 780 van dat wetboek, volgens het' welk elke beslissing, op straffe van nietigheid, de vermelding onder meer van
« de namen, voornamen en woonplaats
! die de partijen bij hun verschijning en
hun conclusies hebben opgegeven, moet
bevatten », schendt :
!
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VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- AANDUIDING VAN DE PARTIJEN- ART. 780,
2°, GER.W. - TOEPASSING.

Art. 780, :!', Ger. W. is niet van toepassing
op de beslissingen van strafgerechten;
in strafzaken schrijft de wet de opgave
vaiz de naam, voornaam en woonplaats
van de partijen in de beslissing niet
uitdrukkelijk of op straffe van nietigheid voor; het is voldoende dat uit de
aanduiding van de partijen kan warden opgemaakt op wie de beslissing
van toepassing is (1).
(AGENCE CONTINENTALE ET ANGLAISE N.V.
T. DENIES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6715)

HET HOF; - Ge1et op het bestreden arrest, op 23 februari 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Brusse1 kamer van inbeschuldigingt 11· :
s e mg,
~ve~egende dat het arrest de beschikkmg waar~~gen verzet was gedaan en waarblJ was verklaard dat
er geen grond bestond <;>m verw~erder .te vervo1gen bevestlgt, en eis_eres Jegens verweerder veroordeelt m
de kosten a1smede tot betaling van
een schadevergoeding van vijfduizend f rank ;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
wordt verk1aard dat er geen grond
bestaat om verweerder te vervolgen
en waarbij eiseres in de kosten van
de strafvordering wordt veroordee1d:

1

1'

Overwegende dat het in het middel aangehaalde artikel 780, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek niet van
toepassing is op de beslissingen van
; de strafgerechten; dat in strafzaken
i de wet de vermelding van de namen, voornamen en woonplaatsen
van de partijen in de beslissing niet
uitdrukkelijk of op straffe van nietigheid voorschrijft; dat het dus voldoende is dat de partijen er in zoverre worden aangeduid dat het
duidelijk is op wie de beslissing van
. toepassing is·
'
.
.
Overwegende dat he~ :r:rnddel met
aanvoert dat de aandmdmg van de
·
· h e t lures t
vennoot sch ap, e1seres,
1n
' ruimte zou laten voor twijfel aangaande haar identiteit; dat het dus
niet kan worden aangenomen;
1

1

1

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
-----------~~.......-!de kosten.
(1) Zie Pandectes belges, v' Jugement nr.
588; FAUSTIN HELIE, Traite de l'instruction criminelle, dl. III, nr. 3894, Brussel 1869.

28 september 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Sace
Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. T. Deben, Brussel.

(PROCCRECR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN IN Z.A.KE SANDERS)
ARREST

(vertaJing)

(A.R. nr. 7070)

Nr. 59
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I<'..A~IER -

28 september 1988

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STR/l.FZAKEX - TCSSEX OXDERZOEKS- EN
YOXXISGERECHTE:'oi - BESCHIKKIXG \'AN DE
RAADKA~!ER TOT YERWIJZIXG \'A:\1 EEN ''ERDACHTE XAAR DE CORRECTIOXELE RECHTBAXK, ~lET AAXXE:\IIXG \'AN VERZACHTEXDE
miSTAXDIGHEDE:"i, WEGEXS EEN l\!ISDAAD
DIE DOOR HET OXDERZOEKSGERECHT ililET
KAX WORDE:\1 GECORRECTIOXALISEERD, WEGEXS EEX :\IJSDAA..D DIE DOOR DAT GERECHT
WEL KAX WORDEX GECORRECTIOXALISEERD
OXBEEX WEGEXS EEN WAXBEDRIJF \'OEGDYERKLARIXG \'AN HET VOXXISGERECHT - BESLISSIXGEX MET KRACHT VAN
GE\\'IJSDE - TOETSIXG DOOR HET HOF YER\IETIGIXG \'AX DE BESCHIKKIXG- VERWIJZIXG XAAR DE KA:VIER VAX IXBESCHCLDIGIXGSTELLIXG.

Wanneer de raadkamer, met aanneming
van verzachtende omstandigheden, een
verdachte naar de correctionele reclltbank heeft verwezen wegens een misdaad, die door het onderzoeksgerecht
niet kan worden gecorrectionaliseerd,
wegens een misdaad, die door dat ge-.
rech t weI k an word en gecorrectiona11seerd, en wegens een wanbedrijf, en
het vonnisgerecht zich wegens samenhang voor het geheel onbevoegd heeft
verklaard, onderzoekt het Hoi, waarbij
een verzoek tot regeling van rechtsgehied aanhangig is, of op dat ogenblik
beroep tegen de beschikking mogelijk
is, of de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is gegaan, of de eerste misdaad niet kan
gecorrectionaliseerd worden en of beide andere misdrijven met die misdaad
samenhangend schijnen te zijn; zo ja,
dan vernietigt het Hoi de beschikking
en ventdjst het de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling (l).

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied,
op 16 augustus 1988 ingediend door
de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Bergen;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, bij beschikking van
13 december 1984, Sanders Edmond
Leon, geboren op 20 februari 1930 te
Forchies-la-Marche, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
wegens aanrandingen van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging
gepleegd op de persoon van minderjarigen beneden de volle leeftijd van
16 jaar (telastlegging I), wegens misdrijven die bsschouwd worden als
verkrachtingen met behulp van geweld door de enkele daad van vleselijke gemeenschap, gepleegd op de
persoon van kinderen die de voile
leeftijd van 14 jaar niet hebben bereikt, (telastleggingen II, a, b, c, d),
verkrachtingen van kinderen boven
de voile leeftijd van veertien en beneden de voile leeftijd van zestien
jaar (telastleggingen III, a, b, c, d),
van minde:rjarigen boven de voile
Ieeftijd van zestien jaar (telastleg·
IV, a, b , c, d) , van een meerg1ngen
derjarige (telastlegging V) met de
omstandigheid dat hij een bioedverwant in de opgaande lijn, namelijk
de wettige vader is van de slachtoffers, mondelinge of schriftelijke bedreigingen door gebaren · of zinnebeelden (telastlegging VI), met bevel
of onder een voorwaarde (telastlegging VII), openbare zedenschennis,
met name in tegenwoordigheid van
kinderen die ten tijde van de feiten
beneden de voile leeftijd van zestien
jaar waren (telastlegging VIII).
Overwegende dat het Hof van Be-

-----------------1 juni
roep te Bergen zich bij arrest van 30
1988 onbevoegd heeft verklaard
(1) Zie Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1282).

om van de zaak kennis te nemen op
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grond dat de telastlegging II, c, van
« verkrachting, tussen 1 september
1964 en 13 augustus 1973 gepleegd
op de persoon van Sanders Nadine,
die geboren was op 13 augustus
1959 » en die dus « tussen 1 september 1964 en 13 augustus 1969 (... )
jonger was dan tien jaar », niet voor
correctionalisering in aanmerking
komt, aangezien op dat misdrijf levenslange dwangarbeid staat en dat
de overige misdrijven « gelijktijdig
worden vervolgd omdat tussen die
misdrijven een zodanige band bestaat dat in het belang van een goede rechtsbedeling ter gezamenlijke
behandeling door dezelfde rechter
noodzakelijk is »;
Overwegende dat vooralsnog geen
rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen de beschikking van 13
december 1984 van de raadkamer en
dat het arrest van 30 juni 1988 in
kracht van gewij sde is gegaan; dat
uit de strijdigheid ertussen een geschil over rechtsmacht is ontstaan
dat de procesgang belemmert; dat er
grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied;
Overwegende dat uit de gedingstukken schijnt te volgen dat de feiten van de telastlegging II, c, de in
artikel 375, vijfde lid, van het Strafwetboek omschreven misdaad waarop levenslange dwangarbeid staat,
kunnen opleveren;
Overwegende dat artikel 2, tweede
lid, 1', van de wet van 4 oktober
1867 op de verzachtende omstandigheden bepaalt dat verwijzing naar
de correctionele rechtbank wegens
verzachtende omstandigheden niet
mag worden bevolen als de in de
wet bepaalde straf twintig jaar
dwangarbeid te boven gaat (2);
Overwegende dat de feiten van de
overige telastleggingen samenhang
schijnen te vertonen met de feiten
van de telastlegging II, c;
(2) De wet van 6 feb. 1985 heeft enkele uitzonderingen op die regel ingevoerd, die te dezen echter niet van toepassing zijn (zie oak
wet 26 nov. 1986 tot wijziging van art. 25 Sw.)
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Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de op 13 december 1984 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi, behalve in zoverre ze beslist dat de in de telastleggingen I,
II, a, b, d, II, c, omschreven en tussen 12 augustus 1969 en 13 augustus
1973 gepleegde feiten en de feiten
bedoeld in de telastleggingen III, a,
b, c, d, IV, a, b, c, d, en V wegens
het bestaan van verzachtende omstandigheden enkel tot de toepassing van correctionele straffen aanleiding kunnen geven; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
28 september 1988 - 2' kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

Nr. 60
1'

KAMER -

29 september 1988

1° MERKEN -

BENELUX-OVEREENKOMST
INZAKE WARENMERKEN EN DIENSTEN- BENELUX-MERKENWET - OVEREENSTEMMING
- BEGRIP.

2° BENELUX -

FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN - BENELUX-MERKENWET - OVEREENSTEMMING - BEGRIP.

1' en 2' Er is, in de zin van artikel 13A

Benelux-Merkenwet van 30 juni 1969,
sprake van overeenstemming tussen
een merk en een teken, wanneer, mede gezien de bijzonderheden van het
gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk, merk
en teken, elk in zijn geheel en in ondt;rling verband beschouwd, auditief,
VIsueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor asso-
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ciaties tussen het teken en het merk
worden gewekt (1).

Nr. 60

dat er geen overeenstemming tussen beide merken meer bestaat ( ... ); dat te dezen het feit dat T.E.A. het merk
Newman gebruikt in een woord en daar(T.E.A. TAX FREE SHOPS P.V.B.A. T. « JAUNET » aan de bewoordingen E. of W.E. toeN.V. NAAR FRANS RECHT)
voegt, de overeenstemming met het
woordmerk New Man niet wegneemt;
dat die twee merken - New Man en
ARREST ( vertaling)
William E. Newman (of W.E. Newman)
- immers een auditieve gelijkenis verto(A.R. nr. 7992)
nen, zodat tussen beide een associatie
kan worden gewekt; (...) dat, bij de beHET HOF; - Gelet op het bestre- oordeling van de gelijkenis tussen twee
den arrest, op 19 december 1986. merken, geen rekening hoeft te worden
door het Hof van Beroep te Luik ge- gehouden met de gegevens buiten het
merk, noch met de wijze van voorstelling
we zen;
of gebruik, doch enkel met het feit of de
Over het middel: schending van de ar- merken een gelijkenis vertonen zodat
tikelen 3, 13.A, 1°, en 14.B, 1°, van de tussen beide een associatie kan worden
Eenvormige Beneluxwet op de waren- gewekt »,
merken, goedgekeurd bij de wet van 30
terwijl de overeenstemming tussen
juni 1969,
twee merken, in de zin van de artikelen
doordat het hof van beroep eiseres ver- 3, 13.A, 1°, en 14.B, 1°, van de Eenvormibod oplegt nog langer gebruik te maken · ge Beneluxwet op de warenmerken,
van haar merk William E. Newman, ge-/ moet worden beoordeeld aan de hand
deponeerd, voor de waren van de klas- ! van aile bijzonderheden van het gegeven
sen 14, 18 en 25, bij het Benelux-Merken- geval, zonder onderscheid, en met name
bureau op 26 maart 1981 onder nummer de onderscheidende kracht van het merk
373.122, de nietigheid van dat merk uit- en de gelijkenis tussen de merken, elk in
spreekt en ook de nietigheid van het zijn geheel en in onderling verband beovereenstemmend internationaal depot schouwd, niet enkel auditief, maar ook
dat op 23 september 1981 onder nummer visueel of begripsmatig (conceptuel); de
464.075 voor hetzelfde merk is gedaan en rechter, zelfs al moet hij uitgaan van een
de doorhaling ervan beveelt, op grond « koper met gemiddeld verstand en doormet name : << dat het bij de beoordeling zicht die matig achterdochtig is », niet
van de gelijkenis tussen de merken New meer rekening mag houden met « de
Man en William E. Newman meer aan- punten van overeenstemming dan met
komt op de punten van overeenstem- de punten van verschil », maar integenming dan op de punten van verschil, en deel zonder onderscheid elk punt moet
die bijkomstige verschillen, ook al zijn beoordelen, rekening houdend, uit het
zij vrij talrijk, niet behoeven te worden , standpunt van de koper, met de mate
onderzocht, men dient uit te gaan van ! waarin die gelijkenissen een gevoel van
een koper met gemiddeld verstand en bekendheid kunnen wekken of integendoorzicht die matig achterdochtig is, en deel de verschillen dat gevoel onderdrukrekening te houden met het feit dat er I ken, ook al gaat het om gegevens buiten
nooit een nauwgezet onderzoek wordt het merk, om de wijze van voorstelling
gedaan en dat de koper de twee merken of gebruik; eiseres dienaangaande, in
niet onder ogen heeft; (...) dat het niet haar eerste appelconclusie, de talloze
voldoende is dat een onderscheidend verschillende kenmerken van beide merwoordmerk gecombineerd wordt met een ken had opgesomd die bij het publiek elwoord, een afbeelding of een grafiek op- ke mogelijke associatie moet uitsluiten,
zoals het visueel aspect van de gamma
(1) Zie Cass., 30 sept. 1983, A.R. nr. 3204 I waren, het marktsegment, de verkoop(A.C., 1983-84, nr. 56); zie ook Beneiux-Ge- techniek, het begripsmatig of intellecrechtshof, 20 mei 1983, zaak A 82/5, Jurispru- tueel aspect van beide merken, het audidentie Benelux-Gerechtshof, 1983, biz. 36 e.v. tief en fonetisch aspect, het bestaan van
en de concl. van de h. Krings, adv.-gen. bij het een groot aantal andere merken die gelijk
Beneiux-Gerechtshof, hoofd van het parket, op, zo al niet identiek zijn met, dat van
biz. 41 e.v.; Beneiux-Gerechtshof, 23 dec. 1985,
zaak A 83/4, ibid., 1985, biz, 38 e.v., en de verweerster, en de verschillende categoconcl. van de h. Krings, adv.-gen. bij het Bene- rie van hun clienteel (zie blz. 7 tot 14; zie
Iux-Gerechtshof, hoofd van het parket, biz. 61 ook de aanvullende conclusie); daaruit
volgt dat het hof van beroep, door enkel
e.v.
1
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te oordelen dat te dezen « het feit dat
T.E.A. het merk Newman gebruikt in
een waard en daaraan de bewaardingen
William E. of W.E. toevoegt, de overeenstemming met het waordmerk New Man
niet wegneemt (en) dat die twee merken
- New Man en William E. Newman (of
W.E. Newman) - immers een auditieve
gelijkenis vertanen waardoor tussen beide een associatie kan worden gewekt »,
op grand van de bavenvermelde redenen,
en met name op grand dat meer rekening moet worden gehouden met de punten van overeenstemming dan met de
punten van verschil en dat bepaalde bijkomstige verschilien niet hoeven te worden onderzocht, oak al zijn zij vrij talrijk, en dat geen rekening hoeft te
warden gehouden met gegevens buiten
het merk, met de wijze van voorstelling
of gebruik, louter op grand van dat criterium zijn beslissing niet naar recht verantwoardt (schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen) :
Overwegende dat de appelrechters
- met overneming van de eigen bewoordingen van het arrest van 20
mei 1983 van het Benelux-Gerechtshof - zeggen : « Er is, in de zin van
artikel 13.A (van de Eenvormige
Wet op de warenmerken) sprake
van overeenstemming tussen een
merk en een teken, wanneer - mede gezien de biJ'zonderheden van het
gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk
- merk en teken, elk in zijn geheel
en in onderling verband beschouwd,
auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds
daardoor associaties tussen het teken en het merk kunnen worden gewekt »;
Overwegende dat het arrest, bij
het onderzoek naar de mogelijke
overeenstemming tussen het gedeponeerde merk en het betwiste teken, oordeelt dat « het teken, om
een onderscheidend vermogen te
hebben, in se niet origineel of nieuw
hoort te zijn; dat een merk geldig
kan zijn_ hoewel het uit twee banale
bewoordmgen bestaat die, afzonderlijk genomen, niet onderscheidend
zouden zijn; dat een teken onderscheidend is als het noch noodzakelijk, noch gebruikelijk is en niet uit-
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sluitend de aard, de wezenlijke hoedanigheden of het onderscheid van
de waren beschrijft »;
Overwegende dat het arrest ook
nog zegt dat het niet voldoende is
dat een woordmerk, dat naar het
oordeel van de rechter onderscheidend is, wordt gecombineerd met
een woord, een afbeelding of een
grafiek, opdat er geen ·overeenstemming tussen beide merken meer bestaat;
Overwegende dat het arrest, op
, grond van de aldus omschreven criteria, beslist dat de woorden New en
Man een onderscheiden merk vormen en dat het gebruik door eiseres
van de naam « William E. Newman
' (of W.E. Newman) » een auditieve
gelijkenis vertoont die bij « een koper met gemiddeld verstand en
doorzicht » een associatie tussen het
betwiste teken en het door verweerster gedeponeerde merk kan wekken;
Overwegende dat het middel het
arrest verwijt dat het slechts een
punt van overeenstemming in aanmerking neemt, te weten de auditieve gelijkenis, zonder rekening te
h d
ou en met alle bijzonderheden van
het gegeven geval;
Overwegende dat het hof van beroep, zo het al in het gegeven geval
meer belang hecht aan het auditief
element dan aan de grafiek van de
litigieuze merken, aan hun uiterlijke
voorstelling of aan het gebruik dat
ervan wordt gemaakt, toch de visuele of begripsmatige bijzonderheden
niet over het hoofd ziet, nu het op
grond van de voorgelegde feitelijke
gegevens beslist dat die tekens een
gelijkenis vertonen die bij een norn;ta~l aandachtig koper een assoClatle kunnen wekken tussen de
waar van ee.n reeds bekend merk en
'de waar die onder een daarmee
) overeen~temmend teken wordt aan, geboden,
Overwegende dat het arrest door
de voormelde overwegingen een juiste toepassing maakt van het wettelijk begrip overeenstemming, in de
1

1

122

HOF VAN CASSATIE

Nr. 61

zin van artikel 13.A, 1•, van de Een- 2" De rechter verantwoordt naar recht
zijn beslissing dat een wegbebakevormige Beneluxwet op de warenningspaal is aangetast door een gebrek
merken;
dat een oorzakelijk verband met een
Dat het middel in dat opzicht niet
verkeersongeval vertoont, als hij, na te
kan worden aangenomen;
hebben vastgesteld dat een voertuig tegen de op de openbare weg geplaatste
Overwegende dat het middel, wansokkel van die paal is aangereden,
neer het de appelrechters verwijt
enerzijds, erop wijst dat het weliswaar
dat zij meer belang hechten aan de
normaal is dat die paal uit twee delen
punten van overeenstemming dan
bestaat, te weten een betonnen sokkel
aan de punten van verschil, om de
en een bard, maar dat het daarentegen
eigen kenmerken van het gedepoabnormaal is dat die twee delen geneerd merk te bepalen ten aanzien
scheiden zijn, en, anderzijds, overvan het betwiste teken, niet aan- , weegt dat de sokkel alleen, zonder het
bord, uitermate gevaarlijk en weinig
geeft waarin de gevolgde methode
zichtbaar was (2).
verkeerd zou zijn;
Dat het in zoverre niet ontvankelijk is;
(BAGECI N.V. T. VANESCHE E.A.)
1.

ARREST ( vertaJing)

Om die redenen, verwerpt de I
voorziening; veroordeelt eiseres in
deko~e~
'
29 september 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - I
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- I
dende conclusie van mevr. Liekendael, '
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.
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29 september 1988

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - ART. 1384, EERSTE LID, B.W. BREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

GE-

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITENI
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - ART. 1384, EERSTE LID, B.W. BREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

GE·

I

1• Een zaak is door een gebrek aange- '
tast, in de zin van art. 1384, eerste lid,
B. W:, als zij een abnormaal kenmerk
vertoont (1).
1·

(A.R. nr. 8018)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1986
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de Belgische Staat en
tegen het Wegenfonds:
·Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat eiseres
enkel kritiek oefent op de beslissing
die de vordering van de verweerster
Vanesche tegen haar toewijst:
Overwegende dat eiseres in het
aangevoerde middel enkel kritiek
oefent op de beslissing die verweersters vordering tegen haar gegrond
verklaart;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Overwegende dat de betekening
van het verzoekschrift tot cassatie
aan de verweerders evenwel kan
gelden als een vordering tot bindendverklaring van het arrest;

(2) Zie Cass., 11 okt. 1984, A.R. nr. 7117
(1) Zie Cass., 19 sept. 1985, A.R. nr. 7278 . (A.C., 1984-85, nr. 116), 14 nov. 1986, A.R.
(A.C., 1985-86, nr. 37), 11 dec. 1986, A.R. I nr. 5195, 27 feb. 1987, A.R. nr. 5079, en 4 juni
nr. 7562, en 20 feb. 1987, A.R. nr. 5194 1987, A.R. nr. 5219 (ibid., 1986-87, nrs. 164, 385
(ibid., 1986-87, nrs. 222 en 370).
1 en 596).
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aan het gebrek in de wegbebakening •,
zonder in feite na te gaan, zoals eiseres
in haar conclusie had gevraagd, of het
ongeval te wijten was aan een gebrek
Over het middel: schending van de ar- van de paal zelf of enkel aan zijn vertikelen 1384, inzonderheid eerste lid, van keerde plaatsing op de rijbaan, die op
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de zichzelf geen gebrek uitmaakte; het arrest immers aldus: 1° het bestaan van
Grondwet,
een oorzakelijk verband tussen het litidoordat het arrest de op artikel 1384, gieuze ongeval en een eventueel gebrek
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van de zaak niet naar recht verantgebaseerde vordering van verweerster woordt en derhalve zowel het begrip getegen eiseres aanneemt, op grond dat de brek van de zaak, in de zin van artikel
eerste rechter terecht heeft geoordeeld 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetdat het ongeval uitsluitend te wijten was hoek miskent (schending van dat artikel
aan het gebrek in de wegbebakening; dat 1384, eerste lid) als het begrip oorzakede paal zelf gebrekkig was omdat hij in lijk verband in de zin van die wetsbepatwee gescheiden stukken was en het be- ling (schending van artikel 1384, eerste
tonnen voetstuk uitermate gevaarlijk en· lid, van het Burgerlijk Wetboek); 2o de
weinig zichtbaar was zonder het bord bovenvermelde conclusie van eiseres niet
dat erbij hoorde; dat de gevaarlijke beantwoordt en bijgevolg niet regelmatig
plaatsing de wegbebakening des te ge- met redenen is omkleed (schending van
brekkiger maakte en dat de eiseres de artikel 97 van de Grondwet) :
bewaring over die bebakening uitoefende,
Overwegende dat een zaak door
terwijl, eerste onderdeel, een zaak een gebrek is aangetast, in de zin
slechts door een gebrek is aangetast, in van artikel 1384, eerste lid, van het
de zin van artikel 1384, eerste lid, van Burgerlijk Wetboek, als zij een abhet Burgerlijk Wetboek, als zij een abnormaal karakter vertoont; noch een normaal karakter vertoont;
kenmerk dat inherent is aan de normale
Overwegende dat het arrest vastaard van de zaak, noch de verkeerde stelt dat het aan verweerster toebeplaatsing ervan derhalve als een gebrek horende voertuig op het voetstuk
in de zin van die wetsbepaling kan worden aangemerkt; daaruit volgt dat het ar- is gebotst van een op de openbare
rest een gebrek van de wegbebakenings- weg geplaatste wegbebakeningspaal,
paal niet wettig heeft kunnen afleiden waarvan eiseres de bewaarder was;
uit het enkele feit, inherent aan zijn
Dat het oordeelt dat de paal een
aard, dat hij in twee stukken was, te we- gebrek vertoonde omdat hij in twee
ten een betonnen voetstuk dat uit zijn gescheiden stukken was en dat het
aard weinig zichtbaar is en gevaarlijk bij
een botsing, en dat hij op een gevaar- betonnen voetstuk uitermate gevaarlijke plaats op de rijbaan was geplaatst lijk en weinig zichtbaar was zonder
(schending van de in het middel aange- het bord dat erbij hoorde, en dat de
wezen bepalingen en inzonderheid van wegbebakening door de gevaarlijke
artikel 1384, eerste lid, van het Burger- plaatsing des te gebrekkiger was;
lijk Wetboek);
Overwegende dat het arrest aldus
tweede onderdeel, de bewaarder van oordeelt, enerzijds, dat de wegbebaeen gebrekkige zaak slechts aansprake- keningspaal een gebrek vertoonde,
lijk is voor de schade te wijten aan het
gebrek van die zaak en niet aan de ver- niet omdat hij uit twee stukken bekeerde plaatsing, dat niet een dergelijk stand, maar omdat die twee stukken
gebrek kan uitmaken; daaruit volgt dat gescheiden waren, en, anderzijds,
dat dit gebrek een oorzakelijk verhet arrest, zelfs in de onderstelling quod non - dat de scheiding van de be- band met het ongeval vertoont ombakeningspaal in twee delen, waarvan dat het voetstuk aileen, zonder het
een betonnen voetstuk een gebrek uit- bord, uitermate gevaarlijk en weinig
maakte, niet wettig kon beslissen dat ei- zichtbaar was;
seres aansprakelijk was voor het litigieuOverwegende dat het arrest, door
ze ongeval, enkel op grond dat « de
eerste rechter terecht heeft geoordeeld die vermeldingen, die de in het
dat het ongeval uitsluitend te wijten was tweede onderdeel bedoelde conclusie

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de verweerster Vanesche:
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van eiseres beantwoorden, zonder
schending van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek be-,
slist dat eiseres aansprakelijk is ,
voor het ongeval;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige
dat de reden dat de gevaarlijke
plaatsing van het voetstuk de weg- .
bebakening des te gebrekkiger I
maakte, ten overvloede is gegeven;
Dat het middel, in zoverre het kri- i
tiek oefent op die overweging, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de verwerping .
van de voorziening elk belang ontneemt aan de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest voor .
de Belgische Staat en het Wegen-!
fonds;
1

1

ver de vrachtbrief de vereiste contradictoire vaststellingen bevat (1). (Art.
11, lid 2, Verdrag van Warschau van 12
okt. 1929, gew. te 's-Gravenhage in
1955.)
(• PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE COMPANY»
VENN. NAAR AMERIKAANS RECHT T. « KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ » VENN.
NAAR NEDERLANDS RECHT, SABENA N.V., HOGE
RAAD VOOR DIAMANT V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. 5675)

I'

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 11, 18 van het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 zoals gewijzigd te 's-Gravenhage in 1955, 870 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1315, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
Om die redenen, verwerpt de ' doordat het arrest oordeelt dat « het
voorziening en de vorderingen tot zonder belang is dat artikel 11, 2", van
bindendverklaring van het arrest; het Verdrag van Warschau geen gewag
maakt van de aard der goederen, nu deveroordeelt eiseres in de kosten.
ze opgave ten deze niet ter sprake
29 september 1988 - 1• kamer- Voor- komt », en dat de afwezigheid van voorbehoud van K.L.M. nopens de uiterlijke
zitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- staat van de verpakking geen vermoeden
dende conclusie van mevr. Liekendael, schept dat de inhoud van het collo onadvocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si- aangeroerd was, en vervolgens, na uit de
feitelijke omstandigheden te hebben afmont, Dassesse en De Bruyn.
geleid dat de douane-inspectie plaatsvond 14 dagen v66r de aflevering van het
pakje aan K.L.M., beslist dat eiseres
« niet bewijst dat de mogelijkheid van
diefstal tijdens deze 14 dagen uitgesloten
is omwille van de verscheidene uitgevoerde verificaties », en aldus het eerste
Nr. 62
vonnis bevestigt,
terwijl, eerste onderdeel, bij gebreke
van voorbehoud aangaande de aard van
1e KAMER - 30 september 1988
de goederen die zich volgens de verklaI
I ringen van de verzender, vervat in de
LUCHTVA...l\.RT - VERVOER VAN GOEDEREN 1 1 1 - - - T ' - - - - - - - - - - - - - - PER VLIEGTUIG BEWIJSWAARDE.

LUCHTVRACHTBRIEF -~'

De opgaven in een luchtvrachtbrief be-:
treffende de hoeveelheid, de omvang
en de toestand der goederen in een '
colla strekken tegenover de vervoerder
enkel tot bewijs dat hij de ontbreken-'
de goederen heeft ontvangen, voor zo-,
1

(1) Zie J. VAN RYN, • Une nouvelle etape
dans !'elaboration du droit des transports ... »,
in Liber Amicorum Baron Louis Fredericq,
Gent, 1965, blz. 1047 tot 1061 (blz. 1051 en
1052); RENE RoDIERE, « Le contrat de transport
de marchandises par air », in Bulletin des
transports, 23 jan. 1980, nr. 1901; J. VAN DEN
HEUVEL, « De vervoerovereenkomst », in
Rechtsk. Weekbl., 1985-1986, kol. 2147 tot 2168,
nr. 13.
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luchtvrachtbrief, in het pakje bevonden, zij door deze juist zijn bevonden in
de vervoerder geacht wordt - behou- tegenwoordigheid van de afzender,
dens tegenbewijs - de aangegeven goe- en dit is vastgesteld in de luchtderen te hebben ontvangen en bijgevolg vaartbrief, of indien het betreft opaansprakelijk is voor het verdwijnen van gave betreffende de uiterlijke staat
die goederen, vastgesteld ter bestemming; bij gebreke van een dergelijk voor- der goederen »;
behoud, het niet aan de geadresseerde is
Dat daaruit volgt dat, in geval van
te bewijzen dat het verdwijnen van de
inhoud zich niet heeft kunnen voordoen beweerd manco in een collo, wanv66r de overhandiging van het colla aan neer de luchtvrachtbrief niet de verde vervoerder (schending van de artike- eiste contradictoire vaststelling belen 11, 18 van het Verdrag van War- vat betreffende de hoeveelheid, de
schau, 1315 van het Burgerlijk Wetboek omvang en de toestand van de goeen 870 van het Gerechtelijk Wetboek);
deren die zich in het collo bevinden,
tweede onderdeel, in zoverre het arrest
zou hebben geoordeeld dat de opgave de desbetreffende vermeldingen van
van de aard der goederen te dezen niet de luchtvrachtbrief niet tegen de
ter sprake komt omdat partijen dit pro- vervoerder het bewijs opleveren dat
bleem niet opwierpen, het arrest de be- hij de ontbrekende goederen ten
wijskracht van de regelmatig neergeleg- vervoer ontvangen heeft; dat daarbij
de appelconclusies van eiseres schendt niet vereist is dat hij in de lucht(schending van de artikelen 1319, 1320 vrachtbrief enig voorbehoud heeft
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
gemaakt betreffende de aard van de

Wat het eerste onderdeel betreft: goederen;
Overwegende dat uit het arrest
Dat het onderdeel niet kan worblijkt dat een collo dat van Tokio
over Amsterdam naar Brussel werd den aangenomen;
vervoerd, bij aankomst leeg bleek te
Wat het tweede onderdeel bezijn, en dat eiseres, gesubrogeerd in
de rechten van haar verzekerden, treft :
betaling vordert van de tegenwaarde
Overwegende dat in het arrest
van 68 diamanten die in het coHo niet bedoeld wordt dat de partijen
moesten zitten; dat het arrest beslist geen probleem van opgave van de
dat eerste en tweede verweerster te- aard van de goederen opwierpen,
recht opwerpen dat de vermeldingen ! maar dat ter zake niet de aard van
van de luchtvrachtbrief betreffende · de goederen, maar het bewijs van
de hoeveelheid, bij gebreke van « te- i hun verzending ter sprake komt;
gensprekelijk nazicht >> vastgesteld
in de luchtvrachtbrief, enkel de I1 Dat het onderdeel feitelijke grond·
waarde hebben van een eenzijdige slag mist;
verklaring van de afzender die geen
bewijs oplevert tegenover de vervoerder;
1
Overwegende dat artikel 11, lid 2, !
van het Verdrag van Warschau, zo- ~
als gewijzigd te 's-Gravenhage in I
1955, bepaalt : « De opgaven in de • Om die redenen, verwerpt de
luchtvrachtbrief betreffende het ge- voorziening; veroordeelt eiseres in
wicht, de afmetingen en de verpak- de kosten.
king der goederen, alsook betreffende het aantal der colli, hebben
30 september 1988 - 1• kamer- Voorkracht van bewijs, behoudens tegenzitter en verslaggever : de h. Caenepeel,
bewijs; die betreffende de hoeveel- waarnemend
voorzitter - Gelijkluidende
heid, de omvang en de toestand der conclusie van de h. Declercq, advocaatgoederen strekken tegenover de ver- generaal - Advocaten : mrs. Gerard,
voerder enkel tot bewijs, voor zover Dassesse en Biitzler.
1

126

HOF VAN CASSATIE

Nr. 63
1•

KAMER -

30 september 1988

HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - PACHTPRIJS - HERZIENING - BEGRIP.

Zolang een wet op de beperking van de
pachtprijzen in werking is, mag zowel
de verpachter als de pachter aan de
vrederechter herziening vragen van de
prijs van een lopende pacht, onder
welke bedingen deze ook is aangegaan; het bedrag wordt 11aar billijkheid
en op onaantastbare wijze door de vrederechter bepaald, met inachtneming
van het bij de wet vastgestelde maximum (1). (Art. III, art. 5, en art. IV, 5",
Pachtwet.)

Nr. 63

men door de toepassing van artikel 9
van de tussen partijen bij notariiHe akte
van 23 oktober 1961 afgesloten pachtovereenkomst, namelijk door verwijzing
naar de waarde van bepaalde landbouwprodukten, en preciseerden welke de aldus berekende prijs was - dienvolgens
beslist dat de vordering van de verweerders, strekkende tot het bekomen van de
maximumpachtprijs, zoals bepaald in de
artikelen 2, § 1, en 3 van voormelde wet
tot beperking van de pachtprijzen, toelaat:baar en gegrond was - en zijn beslissing laat steunen op de beschouwing
dat gezegde vordering op artikel 5 van
deze wet stoelde, luidens hetwelk elk
van de partijen, dus ook de verpachter,
de herziening van de pachtprijs mocht
vragen in een lopende pacht, en dat de
door de eisers voorgehouden berekening
uit geen enkele wettekst bleek, daar deze spreekt van « normale » en dus niet
« overeengekomen » huurwaarde,

terwijl de artikelen 2 en 3 van voormelde wet tot beperking van de pachtprijzen a!s voorwerp hebben een maximumpachtprijs te bepalen, doch geensARREST
zins aan partijen verbieden in de pachtovereenkomst bedingen in te lassen met
(A.R. nr. 5726)
als voorwerp of gevolg een lagere pachtprijs te bepalen dan gezegde maximumHET HOF; - Gelet op het best:re- pachtprijs, zodat het beding van artikel 9
den vonnis, op 27 juni 1986 in hoger van de pachtovereenkomst van 23 oktoberoep gewezen door de Rechtbank ber 1961 geen ongeoorloofd beding was
in de zin van de artikelen 1131 en 1133
van Eerste Aanleg te Kortrijk;
van het Burgerlijk Wetboek en derhalve
de verwcerders bond overeenkomstig de
Over het eerste middel: schending van e.rtikelen 1134 en 1135 van gezegd wetde artikelen 1131, 1133, 1134, 1135 van boel{ in de mate waarin het als voorwerp
het Burgerlijk Wetboek, 2, § 1, 3 en 5 van of gevolg had een lagere dan de maxide wet tot beperking van de pachtprij- mumpachtprijs te bepalen, welke bindenzen, ingevoerd bij artikel HI van de wet de kracht geenszins door artikel 5 van
van 4 november 1969 tot wijziging van voormelde wet tot beperking van de
de pachtwetgeving en van de wetgeving pachtprijzen wordt opgeheven, daar dit
betreffende het recht van voorkoop ten artikel aan de verweerders slechts toegunste van huurders van landeigendom- liet, in geval van verhoging van de toegemen, en gewijzigd bij artil~el 48 van de laten maximumpachtprijs, een aanpaswet van 19 juli 1979 houdende onder sing van de pachtprijs te vragen in de
meer wijziging van het Wetboek van de mate waarin de bedingen van de pachtInkomstenbelastingen,
overeenkomst zich daartegen niet verzetdoordat het bestreden vonnis het mid- ten, waaruit volgt dat de berekening van
del verwerpt waardoor de eisers in hun de eisers op grond van de prijzen van de
conclusies in hoger beroep genomen, lie- in de pachtovereenkomst bedoelde landten gelden dat de te betalen pachtprijs bouwprodukten, indien zij weliswaar niet
niet hoger mocht zijn dan de prijs beko- in aanmerking kwam voor het bepalen
van het kadastraal inkomen, waarbij rekening wordt gehouden met de normale
(1) Zie H. CLOSON, Le bail a ferme, 1970, nr. huurwaarde,
hetgeen inderdaad niet
51; M. SEVENS-G. TRAEST, « Pacht », in Alg.
Pract. Rechtsv., 1978', nrs. 46, 50, 52 en 63; noodzakelijk overeenstemt met de overD'UDEKEM o·Acoz, « Le bail a ferrne et le droit eengekomen huurprijs, niettemin wel in
de preemption », in Les Novelles, Droit civil, aanmerking kwam voor de toepassing
VI, dl. III, 1984, nrs. 401 tot 407.
ten deze van artikel 9 van de tussen par(D'HEYGERE P., DECOMMER
T. ROOSE, DEJAEGERE, D'HEYGERE PR.)
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tij en afgesloten pachtovereenkomst, en
van het beoordelen van de vraag in welke mate de vordering van de verweerders toelaatbaar of althans gegrond was
- zodat het bestreden vonnis, door te
beslissen en te beschouwen zoals hoger
gezegd, een verkeerde toepassing maakt
van de hier vermelde en ingeroepen wettenlijke bepalingen en deze zodoende
schendt:

staat de herziening van de in de
pachtovereenkomst van 23 oktober
1961 bedongen pachtprijs te vragen,
en door het bedrag van de pachtprijs, wat de ongebouwde onroerende goederen betreft, op het door de
wet toegelaten maximum vast te
stellen, de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Overwegende dat, krachtens artiDat het middel faalt naar recht;
kel 5 van artikel III van de wet tot
beperking van de pachtprijzen, vervat in de wet van 4 november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het
Om die redenen, verwerpt de
recht van voorkoop ten gunste van
veroordeelt de eisers in
huurders van landeigendommen, elk voorziening;
de
kosten.
van de partijen de herziening mag
vragen van de prijs van een lopende
30 september 1988 - 1• kamer- Voorpacht op de bij de artikelen 2, 3 en 4 zitter : de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Matvan deze wet bepaalde grondslag;
- Gelijkluidende conclusie van de
Dat, krachtens de overgangsbepa- thijs
h. Declercq, advocaat-generaal - Advolingen vervat in artikel IV, de in de- caten : mrs. Bayart en De Gryse.
ze wet vervatte regels betreffende
de pacht in het bijzonder van toepassing zijn op alle pachten die bij
haar inwerkingtreding lopen of verlengd zijn, onder voorbehoud van Nr. 64
bepaalde uitzonderingen die ter zake niet in aanmerking komen; dat
1e KAMER - 30 september 1988
§ 5 van die overgangsbepalingen bepaalt : « Zolang een wet op de beperking van de pachtprijzen zal in werking zijn, zal deze worden toegepast 1° BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - LOTERIJ - KANS·
niettegenstaande elke strijdige beSPEL - BEGRIPPEN.
paling van de artikelen 3, 17 en 18
(van de Pachtwet);
Overwegende dat uit de context 2° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN KANSSPEL - BEGRIP.
van voormelde wetsbepalingen volgt
dat, zolang een wet op de beperking
van de pachtpr-ijzen in werking zal 3° LOTERIJ - BEGRIP.
zijn, zowel de pachter als de verpachter aan de bevoegde vrederech- 1°, 2° en 3° Wat een loterij van een kans·
spel onderscheidt is dat bij een loteri;
ter de herziening mag vragen van
de winnaar louter door het lot, het toe·
de prijs van een lopende pacht, onval of enige andere kansbepaling
der welke bedingen deze ook is aanwaarop hij geen overwegende invloed
gegaan, en dat die rechter, binnen
heeft, wordt aangewezen, zonder dat
hij daarbij op enige wijze actief op·
de perken van het door de wet betreedt of medewerkt (1). (Art. 43
paalde maximum, het bedrag van de
W.I.G.B.)
herziene pachtprijs in billijkheid en
op onaantastbare wijze bepaalt;
(1) Zie Cass., 10 april 1974 (A.C., 1974, 881).
0verwegende dat het bestreden
L. SIMONT-J. DE GAVRE, « Examen de jurispruvonnis, door te oordelen dat artikel dence
(1969-1975). Les contrats speciaux "• in
5 van artikel HI van de wet van 4 Rev. crit. jur. beige, 1976, blz. 365 tot 495 (blz.
november 1969 de verw·eerders toe- 451 tot 459).
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Nr. 64

van een eenvoudige vraag, doch waarbij
het toeval de overhand heeft op de lichamelij~e of verstandelijke behendigheid,
derwiJze dat wanneer de winnaar ten geARREST
volge van zulkdanig spel of zodanige actieve medewerking wordt aangewezen
(A.R. nr. F 1399 N)
deze aanwijzing niet uitsluitend gebeurf
door het lot of het toeval en, derhalve,
HET HOF; - Gelet op het bestre- een kansspel voorhanden is dat steeds
den arrest, op 10 november 1986 onderworpen is aan de belasting op de
door het Hof van Beroep te Antwer- spelen en de weddenschappen krachtens
artikel 43 van het Wetboek ;an de met
pen gewezen;
de In~omstenbelastingen Gelijkgestelde
Over het middel : schending van de ar- Belastmgen, en geen loterij die kan wortikelen 301, 302, 303, 305, 557, 3°, van het den toegelaten overeenkomstig artikel 7
Strafwetboek, 1 van de wet van 24 okto- van de wet van 31 december 1851 op de
ber 1902 op het spel, als gewijzigd door loterijen, e~. die uit dien hoofde vrijgehet enig artikel van de wet van 19 april steld kan ZIJn van voormelde belasting;
1963 en door artikel 1 van de wet van 22 zodat het arrest, met miskenning van de
november 1974, 1, 7 van de wet van 31 wettelijke notie van « kansspel », zoals
december 1851 op de loterijen en 43 van die voortvloeit uit de artikelen 305 en
het Wetboek van de met de Inkomsten- 557, 3°, van het Strafwetboek, artikel 1
van de wet van 24 oktober 1902 op het
belastingen Gelijkgestelde Belastingen,
spel en artikel 43 van het Wetboek van
doordat het arrest beslist dat het de met de Inkomstenbelastingen Gelijk« kienspel » een loterij is en geen kansges~elde Belastingen, beslist dat bij het
spel in de zin van de wet van 24 oktober « k1enspel » de activiteit van de deelne1902, op grand dat : het aandacht schen- mer, die het beschrijft, niet de activiteit
ken aan het afroepen van cijfers, het is van een speler (schending van vooraanmerken van cijfers op een kaart en melde wetsbepalingen), en bijgevolg behet roepen van het woord « kien » wan- doeld spel ten onrechte wordt gekwalifineer een horizontale rij van vijf cijfers ceerd als een loterij die kan worden
of een vak van vijftien cijfers werd afge- toegelaten overeenkomstig artikel 7 van
roepen, niet de activiteit van een speler d~ wet van 31 december 1851 op de loteis die vereist is opdat een « loterij » een riJ.en, aldus de wettelijke notie « loterij »
« spel » zou zijn in de zin van artikel 305 m1skennende zoals deze gedefinieerd
van het Strafwetboek, omdat uitsluitend wordt in de artikelen 301, 302 en 303 van
het lot of het toeval de winnaar aan- het Strafwetboek en wordt hernomen in
duidt, die door het roepen van het woord de artikelen 1 en 7 van voormelde wet
« kien » de aandacht van de oproeper afvan 31 december 1851 en in artikel 43, 1",
dwingt, en waarbij het beantwoorden van het Wetboek van de met de Inkomvan een vraag uit een reeks van 50 of stenbelastingen Gelijkgestelde Belastin102 het gevolg is van een aanduiding gen (schending van evenvermelde wetsdoor het lot en het vrijwel nooit gebeurt bepalingen) :
dat iemand de gestelde vraag niet kan
beantwoorden,
Overwegende dat het bodemgeterwijl het verschil in rechte tussen,
enerzijds, een loterij, die van de belas- schil de ten name van verweerder
ting op de spelen en weddenschappen gestelde aanslagen betrof in de bekan worden vrijgesteld, en, anderzijds, lasting op de spelen en weddeneen kansspel, dat steeds aan de belas- schappen voor het aanslagjaar 1980,
ting is onderworpen, hierin bestaat dat vastgesteld, op grond van artikel 43
in een loterij de deelnemer zich ertoe be- van het Wetboek van de met de Inperkt een biljet, loterijbriefje of deelnemingsbewijs te verwerven en de winnen- komstenbelastingen Gelijkgestelde
de nummers te controleren, derwijze dat Belastingen, ter zake van de kiende winnaar uitsluitend door het lot wordt spelen die plaatsvonden in verweeraangeduid, terwijl in een kansspel de ders zaal « Iris »;
speler een actieve medewerking verleent
Dat het arrest beslist dat het
van gelijk welke aard of omvang, zij het kienspel een loterij is;
slechts het aandacht schenken, het aanOverwegende dat uit het arrest
merken van cijfers op een kaart, het roepen van een woord en het beantwoorden volgt : dat het kienspel een activiteit

(BELGISCHE

STAAT MIN.
T. REYNDERS)

V.

FINANCIEN

Nr. 65
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is waarbij de verzamelde deelnemers elk in het bezit worden gesteld
van een of meer kaarten waarop
drie rijen van vijf nummers zijn
aangebracht; dat vervolgens nummers worden uitgeloot en afgeroepen en elke speler het afgeroepen
nummer moet aanmerken op zijn
kaart of kaarten, indien het erop
voorkomt; dat de grote prijs wordt
toegekend aan de deelnemer die het
eerst een volledig aangemerkte
kaart met afgeroepen nummers vertoont, het woord « kien » roept en
een vraag uit een reeks van 50 of
102 juist beantwoordt; dat een kleine prijs wordt toegekend aan de
deelnemer die, onder dezelfde voorwaarden, het eerst een volledig aangemerkte horizontale rij van vijf
nummers aanbiedt;
Overwegende dat bij een loterij de
winnaar of winnaars louter door het
lot, het toeval of enige andere kansbepaling waarop zij geen overwegende invloed hebben, worden aangewezen, zonder dat zij daarbij op
enige wijze actief optreden of medewerken;
Dat het arrest derhalve, op grond
van de hiervoren vermelde feitelijke
gegevens, de beslissing dat het in de
instelling van verweerder beoefende
kienspel een loterij is, niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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KAMER -
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1° ARBEIDSONGEVAL -

TOEPASSINGSSFEER - ONGEVAL OVERKOMEN TIJDENS
EEN RUSTTIJD - VRIJHEID VAN DE GETROFFENE OM OVER ZIJN TIJD TE BESCHIKKEN GEVOLG.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BUITENGERECHTELIJKE BEKENTENIS - VEREISTEN OM TE WORDEN AANVAARD.

3° ARBEIDSONGEVAL -

ALGEMENE BEGRIPPEN - BEPALINGEN WAARIN DE BESTAANSVEREISTEN VAN EEN ARBEIDSONGEVAL WORDEN VASTGESTELD- AARD.

4° OPENBARE ORDE

BEPALINGEN
WAARIN DE BESTAANSVEREISTEN VAN EEN
ARBEIDSONGEVAL WORDEN VASTGESTELD.

lo Wanneer de rechter vaststelt dat na

het aanbreken van de middagpauze de
getroffene vrij over zijn tijd beschikte
zonder dat de werkgever zijn gezag
kon opleggen, en dat de omstandigheid
dat het ongeval zich heeft voorgedaan
toen de werkgever de getroffene depanneerde door diens wagen te slepen,
zoals ieder ander had kunnen doen,
met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niets te maken heeft, miskent hij het wettelijk begrip « gezag »
en bijgevolg het begrip « ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst » als hij nadien beslist dat de getroffene ten tijde van het
ongeval onder het gezag van de werkgever stand (1}. (Art. 7 Arbeidsongevallenwet, artt. 2, 17, 1°, en 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet.}

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt 2° Een buitengerechtelijke bekentenis
op de kant van het vernietigde arkan niet slaan op zaken waarover de
wet niet toelaat te beschikken of berest; houdt de kosten aan en laat de
treffende welke het verboden is een
beslissing daaromtrent aan de feidading aan te gaan (2}. (Art. 1354
tenrechter over; verwijst de zaak
B.W.)
naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 september 1988- 1• kamer- Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws
- Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. H. Vandenbergh, Hasselt.

(1) Cass., 15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 546) en
3 mei 1978 (ibid., 1978, 1026), met cone!. O.M.
in R. W, 1977-1978, kol. 2275.
(2) Cass.,

3 maart

(A.C., 1982-83, nr. 368).

1983,

A.R.

nr.

6808
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3" en 4" De bepalingen van de Arbeidson-
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wel samen met de werkgever; (dat) wegevallenwet van 10 april 1971 waarin liswaar niet kan worden gesteld dat de
de bestaansvereisten van een arbeids- werkneemster moreel verplicht was om
ongeval worden vastgesteld, zijn bepa- die depannage van haar werkgever te
lingen die de openbare orde raken (3).
aanvaarden; dat vaststaat dat niets werd
opgelegd door een werkgever terwijl hij
zijn gezag deed gelden; dat weliswaar uit
(ZURICH N.V. T. DELODDERE, EUROPESE LLOYD de aanwezigheid zelf van de werkgever
bij aile handelingen van de werlmemer
N.V., COLLETTE)
niet automatisch kan worden besloten
dat het gezag van de werkgever ononderARREST ( vertaJing)
broken wordt uitgeoefend; dat het natuurlijk kan gebeuren dat een werkne(A.R. nr. 8332)
mer, in gezelschap van zijn werkgever,
persoonlijke dingen doet waaruit uiterHET HOF; - Gelet op het bestre- aard kan blijken dat er geen sprake
den arrest, op 21 september 1987 meer is van de verhouding tussen de
door het Arbeidshof te Brussel ge- werkgever en de werknemer; (dat) evenwei op professioneel vlak rekening dient
wezen;
te worden gehouden met de in hun tijd
Over het eerste micldel: schending van en hun specifiek karakter beperkte hande artikelen 7 van de Arbeidsongevallen- delingen van een werkgever om een
wet van 10 april 1971, 3, 17, 1", en 20, 1", vlugge, ernstige en echte dienst te bewijvan de wet van 3 juli 1978 betreffende de zen; dat het voldoende is dat het ongeval
arbeidsovereenkomsten,
enigszins verband houdt met het beroepdoordat het arrest, nadat het heeft sleven; dat niet ve1·eist is dat de overeenvastgesteld dat het ongeval zich had komst de enige oorzaak is; dat zij eenvoorgedaan buiten de plaats van het voudigweg de gelegenheid ervan kan
werk en na de tijd die aan de uitvoering zijn; dat de werkneemster in dit geval alvan de arbeidsovereenkomst moet wor- thans onder het toezicht stond van haar
den besteed, niettemin beslist dat de eer- werkgever; dat de werkneemster die
ste verweerster ten tijde van het ongeval rusttijd heeft doorgebracht onder dat
onder het gezag van haar werkgever toezicht, ook al was dat toezicht niet forstond en dat het bijgevolg ging om een meel of moreel dringend, opgelegd, verarbeidsongeval, in de zin van artikel 7 eist; dat, vermits de werknemer onder
van de Arbeidsongevallenwet, op grond : het gezag van de werkgever blijft, bet
« dat in casu de werkneemster bij de ongeval dat tijdens de rustperiode aan
verplaatsing, die niet lang zou duren en de werknemer is overkomen, die iets
die enkel was beperkt tot de bewezen doet met uitdrukkelijke of impliciete toedienst, in gezelschap was van haar werk- stemming van de werkgever, een argever;- dat deze die louter technische beidsongeval is, zolang niet is bewezen
dienst heeft willen bewijzen, mede uit dat hij voor zichzelf dingen doet die
welwillendheid en elementaire vriende- niets te maken hebben met het normaal
lijkheid ten opzichte van zijn personeel, gebruik van de rusttijd »,
zonder daarbij meer te doen dan het
terwijl, eerste ondel'deel, het tegenstrikt nodige, welke dienst aanleiding strijdig is enerzijds vast te stellen " dat
had kunnen geven tot persoonlijke aan- vaststaat dat niets werd opgelegd door
gelegenheden, ontspanning en verstrooi- een werkgever terwijl hij zijn gezag
ing, tot persoon!ijke bezigheden die hele- deed gelden » en anderzijds niettemin te
maal geen betrekking hadden op het beslissen dat de eerste verweerster ten
normaal gebruik van de rustperiode; ten tijde yan het ongeval onder het gezag
deze de werkneemster van de haar door van die werkgever stond (schending van
een begrijpend werkgever geboden gele- artikel 97 van de Grondwet),
genheid gebruik heeft gemaakt om tijtweede onderdeel, het arbeidshof uit
dens haar korte rusttijd een oplossing te geen enkele vastgestelde omstandigheid
vinden voor haar probleem en zulks nog kon afleiden dat. de eerste verweerster
ten tijde van het ongeval onder het ge(3) Zie Cass., 26 feb. 1975 (A.C., 1975, 729)
met concl. adv.-gen. Lenaerts; Cass., 9 april zag van haar werkgever stond; de aan1975 (2 arresten) (A.C., 1975, 861 en 870), 4 wezigheid zelf van de werkgever op het
maart 1981 (A.C., 1980-81, nr. 390), 15 maaTt ogenblik van het ongeval en het feit dat
1982 (A.C, 1981-82, nr. 412) en 27 juni 1983, deze aan zijn bediende buiten de arA.R. nr. 3885 (A.C., 1982-83, nr. 596).
beidstijd en de plaats van het werk een
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dienst heeft willen bewijzen, niet ertoe
kunnen doen besluiten dat het ongeval
zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft voorgedaan, terwijl het
arrest uitdrukkelijk vaststelt « dat vaststaat dat niets werd opgelegd door eenwerkgever terwijl hij zijn gezag deed
gelden >>; daaruit volgt dat de beslissing
dat het litigieuze ongeval is overkomen
tijdens de uitvoering van de overeenkomst, niet naar recht is verantwoord
(schending van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen, uitgezonderd artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat onder de schijn
van een met een gebrek aan redenen gelijkstaande tegenstrijdigheid
in het onderdeel in werkelijkheid
miskenning van het rechtsbegrip ·
« gezag » wordt aangevoerd;
Dat het onderdeel, nu het enkel
artikel 97 van de Grondwet als geschonden bepaling aanwijst, niet
ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat de (eerste verweerster)
tussen 11 uur en 12 uur een pauze
heeft gemaakt; zij rond 11 uur vaststelt dat haar bromfiets defect is; de
werkgever haar voorstelt haar te depanneren door haar met zijn wagen
tot aan haar waning te slepen; er
wordt een kabel bevestigd aan de
wagen en aan het frame van de
bromfiets; rond 11 uur 20 rijdt de
werkgever de hoofdweg op in de
richting van de Naamse Poort en
rijdt hij de tunnel in waar de werkneemster bij het naar beneden rijden remt, haar evenwicht verliest
en een paar meter wordt meegesleurd voordat de wagen tot stilstand kwam »;
Dat uit het arrest blijkt dat de getroffene tijdens de rustpauze vrij
was zonder dat de werkgever zijn
gezag kon opleggen; dat de omstandigheid dat hij het voertuig gedepanneerd heeft, zoals ieder ander
mens zulks had kunnen doen, met
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niets te maken heeft;
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Dat het arrest, dat beslist dat de
getroffene ten tijde van het ongeval
onder het gezag van haar werkgever
stond omdat hij bij de depannage
geholpen heeft, het wettelijk begrip
<< gezag » en bijgevolg het begrip
<< ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst » miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1350, inzonderheid 4°,
1354, 1356 van het Burgerlijk Wetboek
en 6, inzonderheid § 2, van de Arbeidsongeva!lenwet van 10 april 1971,
doordat het arrest, om te beslissen dat
het litigieuze ongeval een arbeidsongeval
was, steunt op de buitengerechtelijke bekentenis van eiseres en meer bepaald op
<< de impliciete erkenning, vermits tijdens een bepaalde periode, in casu twee
en een half jaar, vrijwil.lig werd betaald » en doordat het arrest eraan toevoegt << dat zodanige vrijwillige erkenning niet in strijd is met de openbare
orde zo niet is aangetoond dat listige
kunstgrepen werden aangewend »,
terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen betreffende het toepassingsgebied
van de arbeidsongevallenwetgeving de
openbare orde raken, en de betekenis
niet kan slaan op zaken waarover de wet
niet toelaat te beschikken en betreffende
welke het verboden is een dading aan te
gaan, zodat het arrest, op grond van de
bekentenis die naar het zegt eiseres zou
hebben afgelegd, omdat zij aan de eerste
verweerster vergoedingen heeft gestort
niet wettig kon beslissen dat het litigieu:
ze ongeval een arbeidsongeval was
(schending van aile in het middel aangewezen wettelijke bepalingen);
tweede onderdeel, nu de bekentenis
geen betrekking kan hebben op de oplossing die in rechte aan het geschil moet
worden gegeven, het antwoord op de
vraag of een ongeval een arbeidsongeval
is, in de zin van artikel 7 van de wet van
10 april 1971, niet te vinden is in een bekentenis, zodat het bestreden arrest,
door te steunen op de bekentenis die
naar het zegt eiseres zou hebben afgelegd, omdat zij aan de eerste verweerster vergoedingen heeft gestort, om te
beslissen dat het litigieuze ongeval een
arbeidsongeval is, alle in het middel aan-

132

Nr. 66

HOF VAN CASSATIE

gewezen bepalingen van het Burgerlijk
VVetboek schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest als
« bewijs van een arbeidsongeval »
de buitengerechtelijke bekentenis
en inzonderheid « de impliciete bekentenis voortvloeiend uit een vrijwillige betaling tijdens een zekere
periode » aanvaardt; dat het hierop
steunt dat de verzekeraar « die alle
gegevens kende (... ) dan ook noodzakelijk de mening was toegedaan dat
de wettelijke vereisten vervuld waren, vermits hij zeer spoedig de
schade heeft vergoed en zulks gedurende twee en een half jaar, zonder
dat er van bedrog sprake was;
Dat het arrest immers oordeelt
« dat zodanige vrijwillige erkenning
niet in strijd is met de openbare orde, zo niet is aangetoond dat listige
kunstgrepen werden aangewend »;
Overwegende dat een bekentenis
niet kan slaan op zaken waarover
de wet niet toelaat te beschikken of
betreffende welke het verboden is ·
een dading aan te gaan;

worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet
op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroordeelt
eiseres in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
3 oktober 1988 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. VVillems - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Gerard, De Bruyn en Dassesse.

Nr. 66
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - ooRZAAK - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - EIGEN STATUUT VAN DE SCHADELIJDER - GEVOLG.

Dat de schadelijder die een potentieel
verlies aan inlwmsten lijdt, een eigen
statuut geniet, biedt geen grand om
het oorzakelijk verband tussen een
tout en dat potentieel verlies te antkezmen (1).

Overwegende dat de bepalingen
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 waarin de bestaansvereisten van een arbeidsongeval worden
vastgesteld, bepalingen zijn die de
(1) Ten deze was het eigen statuut van de
openbare orde raken;
schadelijder dat van de !eden van het beOverwegende dat het arrest op stuurs- en onderwijzend personeel (...) van de
Staat, vastgesteld in het K.B. van 18 jan. 1974
grond van de bekentenis die naar (Belgisch
Staatsblad van 26 feb. 1974, 2812),
het zegt eiseres zou hebben afge- dat een specifieke regeling inhoudt m.b.t. de
legd, zijn beslissing niet naar recht terbeschikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid.
_
_
_
verantwoordt;
Zie ook : Cass., 13 april 1988, A.R. nr. 5839,
Dat het onderdeel gegrond is;
met cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, in

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

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het middel,
dat niet tot ruimere cassatie zou
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep van
verweerster en over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal

Bull. en Pas., 1988, I, nr. 489.
; Zie ¢ass., 9 maart 1984, A.R. nr. 3919,
(A.C., 1983-84, nr. 393), met een commentaar,
get. M. VAN QUICKENBORNE, « L'incidence de
!'intervention d'une cause juridique propre sur
Ia relation de cause a effet et sur le dommage
en matiere de responsabilite civile », in
Il.C.J.B., 1986, biz. 657-679; Cass., 15 maart
1985, A.R. nr. 4482 (A.C., 1984-85, nr. 431), met
commentaar get. lVI. VAN QUICKENBORNE, « Oorzakelijk verband en vergoedbare schade », in
R. W:, 1984-85, 2619; 6 okt. 1987, A.R. nr. 1219,
en 9 juni 1988, A.R. nr. 7746 (A.C., 1987-88, nrs.
76 en 617).
Zie J.L. FAGNART en M. DENEVE, « La responsabilite civile - Chronique de jurisprudence
(1976-1984) », J.T., 1985, 453, nr. 20 e.v.
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(STEGEN, MULLENS T. ERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 1404)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 maart 1987 in hoger beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Gezien het arrest van het Hof van
28 oktober 1986 (2);
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 9, 10 en 11
van het koninklijk besluit van 18 januari
1974, genomen in toepassing van artikel
164 van het koninklijk besluit van 22
maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor
kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar en normaalonderwijs van de Staat
alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van
de inspectiedienst die belast is met het
toezicht op deze inrichtingen,
doordat het bestreden vonnis van bevestiging, rechtdoende op de door de eiseres ingestelde burgerlijke vordering,
voor recht zegt dat er geen grond bestaat voorbehoud voor inkomstenverlies
toe te kennen op de volgende gronden :
dat inzake verlof wegens ziekte of gebrekkigheid van een personeelslid bepaald werd in artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 : Het in
artikel 1 bedoeld personeelslid dat wegens ziekte of gebrekkigheid verhinderd
is zijn ambt normaal uit te oefenen, kan,
voor gans de duur van zijn loopbaan, tot
30 dagen ziekte- of gebrekkigheidsverlof
per 12 maand sociale ancienniteit krijgen. Het personeelslid dat geen 36 maanden sociale ancienniteit telt, kan niettemin 90 dagen verlof krijgen; dat, wanneer de ziektedagen zijn opgebruikt,
inderdaad een inkomstenverlies in hoofde van de burgerlijke partij te verwachten is; dat de feitelijkheid van een mogelijk inkomstenverlies evenwel geen causaal verband vertoont met het ongeval,
dan wel haar oorsprong vindt in het statuut dat de situatie van het personeels(2) Niet gepubliceerd arrest.
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lid, de burgerlijke partij, bepaalt; dat
uiteraard geenszins kan bewezen worden
dat het verder opbruiken in de toekomst
van ziektedagen te wijten zou zijn aan
het ongeval; dat verdere ziektedagen en
afwezigheid op het werk evenzo het gevolg kan zijn van andere medische aandoeningen, totaal losstaande van het ongeval; dat trouwens in concreto dient
verwezen te worden naar de bevindingen
van de deskundige dienaangaande, die
de datum van consolidatie vaststelde op
1 april 1984, met een definitieve gedeeltelijke invaliditeit van 7 %, niets meer of
niets minder; dat in het medisch verslag
evenmin enig voorbehoud werd gemaakt
voor verder te verwachten afwezigheden
op het werk wegens ziekte of aandoening
en die verband houden met het ongeval;
dat uit dit alles in rechte dient afgeleid
te worden dat de burgerlijke partij totaal
niet bewijst dat na de datum van consolidatie er afwezigheden op het werk geweest zijn, zouden kunnen zijn, die enig
causaal verband vertonen met het ongeval; dat de politierechter dan ook juist
oordeelde waar hij het voorbehoud van
inkomstenverlies afwees,

terwijl, eerste onderdeel, het inkomstenverlies dat eiser kan ondergaan door
het opbruiken van de door het statuut
toegekende ziektedagen zijn oorzaak
niet vindt in het kwestieuze statuut,
maar wel in de ziekten en gebrekkigheden van eiser, die mede veroorzaakt worden door de 7 % definitieve werkonbekwaamheid die eiser heeft overgehouden
ten gevolge van het ongeval, te wijten
aan de fout van verweerder, en waardoor
het aantal verlofdagen waarop eiser ingevolge het statuut recht heeft, verminderd en uitgeput wordt; dat het bestreden vonnis dientengevolge ten onrechte
het door eisers gevraagde voorbehoud
verworpen heeft; dat het feit dat het medisch verslag geen voorbehoud voor de
toekomst verleent, daaraan geen afbreuk
doet (schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 9, 10
en 11 van het koninklijk besluit van 18
januari 1974);
tweede onderdeel, eiser in zijn op 11
februari 1987 neergelegde appelconclusie
uitdrukkelijk staande hield (stuk 5, bladzijde 2, lid 1) dat hij ingevolge het statuut recht had op 382 verlofdagen en deze ondertussen opgebruikt waren op 11
juni 1982 ten gevolge van het ongeval,
· zodat hij geenszins ten onrechte voorbehoud voor inkomstenverlies gevraagd
had; dat het bestreden vonnis op dit ver-
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weer niet antwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het niet mogelijk is
uit te maken of het bestreden vonnis
oordeelt dat de verlofdagen van eiser
niet verminderd noch uitgeput waren
door de ziektedagen van het ongeval, of
dat ze wei uitgeput waren door de ziekte
tengevolge van het ongeval maar zulks
toch geen schade veroorzaakte; dat deze
motieven tegenstrijdig, onduidelijk en
dubbelzinnig zijn (schending van artikel
97 van de Grondwet); dat het in deze
laatste veronderstelling het causaliteitsverband tussen het ongeval en de schade
miskent (schending van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek):

Nr. 67

nietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; vervvijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende
in hoger beroep.
4 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten :
mrs. Houtekier en De GTyse.

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in de regel
het oorzakelijk verband verbroken Nr. 67
wordt wanneer tussen de fout en de
schade een eigen juridische oorzaak
2• KAMER - 4 oktober 1988
ingrijpt, zoals een verplichting die
op een overeenkomst, een wet of
een ·reglement berust, en die op WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET
zichzelf voldoende is om de uitvoeART. 33.
ring te verantwoorden;
Overwegende dat de vaststelling Vluchtmisdrijf bestaat vanaf het ogenblik dat de bestuurder van een voerdat een potentieel verlies aan intuig weet dat dit voertuig oorzaak dan
komsten als rechtsgrond heeft het , wei aanleiding tot een wegverkeersonstatuut van degene die dat verlies
geval is geweest, en de vlucht neemt
kan lijden, niet voldoende is om het
om zich aan de dienstige vaststellinoorzakelijkheidsverband tussen een
gen te onttrekken (1).
onrechtmatige daad van een derde
en dat potentieel verlies aan inkom(LEGRAND)
sten te ontkennen;
Overwegende dat het bestreden
ARREST
vonnis, dat het door de eisers gevorderde voorbehoud afwijst op grond
(A.R. nr. 1935)
dat « de feitelijkheid van een mogelijk inkomstenverlies evenwel geen
HET HOF; - Gelet op het bestrecausaal verband vertoont met het den vonnis, op 1 oktober 1987 in hoongeval, dan wel haar oorsprong ger beroep gewezen door de Correcvindt in het statuut dat de situatie tionele Rechtbank te Gent;
van het personeelslid ( ... ) bepaalt »
Over het eerste middel, door eiser gedie beslissing niet naar recht versteld als volgt : Met betrekking tot het
antwoordt;
vluchtmisdrijf hield Louis Legrand in beDat het onderdeel gegrond is;
sluiten voor dat hij zich van geen aanrij-

Om die redenen, zonder dat er
grond is om de overige onderdelen
van het middel te onderzoeken, ver-

ding bewust was. Hij stelde dat er aan
zijn wagen geen schade werd vastgesteld. Waar de rechtbank oordeelde dat
hij een vluchtmisdrijf heeft gepleege, gezien hij verwittigd werd door een getuige
(1) Cass., 27 mei 1975 (A.C, 1975, 1023).
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dat hij in de Walstraat te Gentbrugge
twee voertuigen had aangereden. Louis
Legrand heeft niet ontkend dat een persoon hem iets zou gezegd hebben, doch
die getuige zegt zelf dat dit aan de Dampoort te Gent was, terwijl het ongeval
zich zou hebben voorgedaan in Gentbrugge. Gezien een vluchtmisdrijf een aflopend misdrijf is en gepleegd is wanneer men van de plaats van het ongeval
is weggereden, is het probleem of de persoon in kwestie zich al dan niet bewust
is van het ongeval. Nu Louis Legrand in
besluiten schreef dat hij niet wist dat hij
wagens had aangereden en dat er aan
zijn wagen geen schade was, schendt de
rechtbank artikel 97 van de Grondwet
door daarop niet te antwoorden, terwijl
hetgeen de rechtbank wel zegt, strijdig
is met de essentie van een vluchtmisdrijf
zelf:
Overwegende dat vluchtmisdrijf
bestaat vanaf het ogenblik dat de
bestuurder van een voertuig weet
dat dit voertuig oorzaak van dan
wel aanleiding tot een wegverkeersongeval is geweest en de vlucht
neemt Om zich aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen : « Getuige Williame die
de vrachtwagen onmiddellijk na de
aanrijding is achterna gereden,
heeft (eiser) ervan verwittigd dat hij
in de W alstraat te Gentbrugge twee
voertuigen had aangereden. Hij kan
derhalve niet ernstig voorhouden
dat hij niet wetend was dat hij twee
voertuigen had aangereden »;
Dat de appelrechters aldus eisers
verweer beantwoorden en hun beslissing naar recht verantwoorden;
.
.
Dat het m1ddel met 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.

i

4 oktober 1988 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende coni clusie van de h. du Jardin, advocaat-ge/ neraal - Advocaat; mr. A. De Roeck
i (Gent).
!
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1° STRAF

- VERBEURDVERKLARING
VASTSTELLING VAN DE WETTEL!JKE VOORWAARDEN.

2° OPENBARE

SCHENNIS VAN DE
GOEDE ZEDEN - ART. 383, EERSTE LID,

SW.- ZAKEN DIE HET VOORWERP VAN HET
MISDRIJF UITMAKEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING.

3° STRAF -

VERBEURDVERKLARING - ZAKEN DIE HET VOORWERP VAN HET MISDRIJF
UITMAKEN - MET DE GOEDE ZEDEN STRIJDIGE VOORWERPEN DIE TENTOONGESTELD,
VERKOCHT OF VERSPREID WORDEN.

1° Niet regelmatig met redenen omkleed

is de beslissing die in strafzaken, met
toepassing van art. 42 Sw., de bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt,
zonder vast te stellen dat aan de wetteiijke vereisten om die bijlwmende
: straf uit te spreke11 is voldaan, met na' me dat de zaken die het voorwerp van
het misdrijf uitmaken, eigendom zijn
van de veroordeelde (1).
I 2o en 3o Mie t de goed e zed en stl'lJ..d.1ge vl-.
deocassettes die tentoongesteld, verkocht of verspreid worden, zijn geen
1
zaken die uit het misdrijf voortkomen
(1) Cass., 18 sept. 1985, A.R. nr. 4272, en 18
dec. 1985, A.R. nr. 4555 (A.C., 1985-86, nrs. 35
en 267).
Zie J. DE ZEGHER, « Openbare zedenschennis », in A.P.R. (1973), nr. 558; A. DE GEEST,
« Verbeurdverklaring », A.P.R. (1971), nr. 132,
140.
(2) Cass., 5 sept. 1957 (A. C., 1957, 984); 12 juni 1961 (Pas., 1061, 1112), 4 mei 1964 (Pas.,
1964, 936).

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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maar zaken die het voorwerp van het
in art. 383, eerste lid, Sw. omschreven
misdrijf uitmaken; hun verbeurdverldaring is enkel toegelaten mits zij eigendom zijn van de veroordeelde (2).
(VANHEE)
ARREST

(A.R. nr. 2095)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 42
van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de verbeurdverklaring van de overtuigingsstukken
nrs. « 1289/85 en 1290/85 », als « voorwerpen van en uitgekomen uit het misdrijf », uitspreekt,
terwijl artikel 42 van het Strafwetboek
de bijzondere verbeurdverklaring slechts
mogelijk maakt op zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf, voor zover zij de eigendom zijn van de veroordeelde; het arrest dat niet toelaat na te
gaan welke stukken als « voorwerp van
het misdrijf », dan wel als « voortkomen
uit het misdrijf » moeten worden opgevat, en niet vaststelt dat de voorwerpen
van het misdrijf tot de eigendom van eiser behoorden, derhalve niet wettig tot
de verbeurdverklaring van deze voorwerpen kon besluiten (schending van artikel
42 van het Strafwetboek) en derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grondwet):

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de verbeurdverklaring uit-

spreekt van « de O.S. gekend onder
nrs. 1289/85 en 1290/85 (... ) voorwerpen van en voortgekomen uit het
misdrijf (... ) »;
Overwegende dat de bedoelde met
de goede zeden strijdige overtuigingsstukken geen zaken zijn die
uit het misdrijf voortkomen, maar
zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken;
Dat het bestreden arrest niet vaststelt dat zij eigendom zijn van de
veroordeelde;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantii:He of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de verbeurdverklaring van de
onder nrs. 1289/85 en 1290/85 gekende overtuigingsstukken beveelt; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in drie vierde
van de kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 oktober 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.
Biitzler.

(Vervolg nota van vorige biz.)
Zie Cass., 18 dec. 1985, A.R. nr. 4555
(A.C., 1985-86, nr. 267).
Zie J. DE ZEGHER, << Openbare zedenschennis », A.P.R. (1973), nrs. 558-561; Les Novelles,
Droit penal, t. III - Les infractions, nr. 6435; A.
DE GEEST, << Verbeurdverklaring », A.P.R.
(1971), nrs. 29, 48, 132, 140.
Zie oak : Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6383
(A.C., 1987-88, nr 546).
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1° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET,
ART 62, EERSTE LID- PROCESSE"'-VERBAAL
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MET WETTELIJKE BEWIJSWAARDE TOT OP
HET BEWIJS VAN HET TEGENDEEL - GRENZEN VAN DIE BEWIJSWAARDE.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - WETTELIJKE
BEWIJSWAARDE VAN EEN PROCES-VERBAAL
- TEGENBEWIJS - ONAANTASTBARE BEOORDELING ERVAN.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL MET WETTELIJKE BEWIJSWAARDE TOT OP HET BEWIJS
VAN HET TEGENDEEL - TEGENBEWIJS - ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE VAN HET TEGENBEWIJS.

1", 2" en 3" Krach tens artikel 62, eerste
lid, Wegverkeerswet, stellen de ambtenaren en beambten van de overheid,
door de regering aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van
die wet, de overtredinJ ervan en van
de reglementen betreffende de politie
over het wegverkeer vast door processen-verbaal die bewijs opleveren zolang het tegendeel niet bewezen is; de
waarheid van de door de verbalisant
persoonlijk, binnen de perken van die
wettelijke opdracht, regelmatig gedane
materiele vaststellingen moet door de
rechter worden aangenomen zolang de
belanghebbende partij de onjuistheid
van die vaststellingen niet heeft aangetoond; wanneer dit tegenbewijs
wordt ondernomen, beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze de bewijswaarde van die gegevens (1).
(DE COOMAN)
ARREST

(A.R. nr. 2216)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 62 van het
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coordinatie van de wetten betreffende de
politie op het wegverkeer, 6.2 van het
Verdrag van 4 november 1950 tot Be(1) Cass., 10 maart 1987, A.R. nr. 434
(A.C., 1986-87, nr. 409) en de voetnoot 1.
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scherming van de Rechten van de Mens,
14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
opgemaakt te New York op 19 december
1966, 97 van de Grondwet door strijdigheid in de motivering gelijkstaande met
het ontbreken van motivering, de bewijskracht van de conclusie, het proces-verbaal en het getuigenverhoor en, voor zoveel nodig, het algemeen rechtsbeginsel
dat de twijfel in het voordeel van de beklaagde moet spelen,
doordat het bestreden vonnis oordeelt
dat de mogelijke tegenstrijdigheden in
, verband met de juiste plaats van verhoor
van de beklaagde na de overtreding en
de door hem gevolgde richting geen afbreuk doen aan de bewijskracht van het
initieel opgestelde proces-verbaal en derhalve de telastlegging bewezen verklaart,
bij gebrek aan tegenbewijs,
terwijl, eerste onderdeel, de vaststelling dat de getuigenverhoren elkaar en
het initHHe proces-verbaal tegenspreken
op essentiele punten als de gevolgde
richting en de plaats van aanhouding
(lees : verhoor) en de vaststelling dat het
protest van de beklaagde zoals opgenomen in het notaboekje van de verbalisant niet in het proces-verbaal werd opgenomen, noodzakelijkerwijze de geloofwaardigheid van de andere verklaringen
aantasten en derhalve het wettig tegenbewijs leveren, aangezien al deze punten
een onafscheidelijk geheel uitmaken, zodat het vonnis de getuigenverhoren en
het proces-verbaal op een niet verenigbare wijze uitlegt;
tweede onderdeel, het op grond van artikel 6.2 van het Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en artikel 14.2 van het
Verdrag van 19 december 1966 inzake
burgerrechten en politieke rechten verboden is iemand te veroordelen op grond
van een vermoeden, waarvan hij het tegenbewijs onmogelijk kan leveren; dat
daardoor de twijfel steeds in het nadeel
van de beklaagde speelt;
derde onderdeel, het vonnis niet antwoordt op het middel aangevoerd in de
conclusie dat het proces-verbaal geen
melding maakt van het voorbehoud van
de beklaagde, dat dit voorbehoud nochtans blijkt uit het proces-verbaal van het
getuigenverhoor :

Overwegende dat eiser niet preciseert hoe de appelrechters de bewijskracht van zijn conclusie miskennen;

138

HOF VAN CASSATIE

Nr. 70

Overwegende dat krachtens arti- · dat hij het rode verkeerslicht was
kel 62, eerste lid, van de Wegver- voorbijgereden; de telastlegging in
keerswet de ambtenaren en beamb- hoofde van (eiser) aangehouden, is
ten van de overheid, door de rege- dan ook bewezen »;
ring aangesteld om toezicht te houOverwegende dat de appelrechters
den op de uitvoering van die wet, de door hun redengeving de door eiser
overtreding ervan en van de regle- als tegenbewijs aangevoerde gegementen betreffende de politie over vens onderzoeken en verwerpen; dat
het wegverkeer vaststellen door pro- zij dientengevolge eiser, op grond
cessen-verbaal die bewijs opleveren van het door de vaststelling van de
zolang het tegendeel niet bewezen verbalisant, dat eiser op het kruisis; dat de waarheid van de door de punt Keizerlijk Plein-Nieuwstraat te
verbalisant persoonlijk, binnen de Aalst het rode verkeerslicht negeerperken van die wettelijke opdracht, de, opgeleverde bewijs, veroordelen;
regelmatig gedane materH.He vaststellingen door de rechter moet worDat zij door hun redengeving het
den aangenomen zolang de belang- verweer van eiser verwerpen, zohebbende partij de onjuistheid van doende zijn conclusie beantwoorden,
die vaststellingen niet heeft aange- en hun beslissing naar recht veranttoond;
woorden;
Overwegende dat de mogelijkheid
Dat het middel niet kan worden
voor een beklaagde om dit tegenbe- aangenomen;
wijs te leveren, niet afhankelijk is
En overwegende dat de substanvan een bij de vaststellingen ge- tii:\le of op straffe van nietigheid
maakt voorbehoud;
voorgeschreven rechtsvormen in
Overwegende dat, wanneer dit te- acht zijn genomen en de beslissing
genbewijs wordt ondernomen, de overeenkomstig de wet is gewezen;
rechter de bewijswaarde van de gegevens ervan op onaantastbare wijze beoordeelt;
Overwegende dat de appelrechters
onder meer overwegen: « In strijd
met de beweringen van (eiser) zijn
Om die redenen, verwerpt de
de verklaringen van de verbalisan- · voorziening; veroordeelt eiser in de
ten eensluidend wat betreft de ob- kosten.
jectieve vaststelling van de inbreuk
4 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitbegaan door (eiser); zowel Meert.
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
Alfons als Gillade Walter, de eerste - Verslaggever : de h. De Peuter - Geop datum der feiten, de tweede on- Jijkluidende conclusie van de h. du Jarder eed gehoord ter terechtzitting din, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
van de politierechtbank op 26 okto- J. Ghysels, Brussel.
ber 1987, verklaren dat (eiser) een
20-tal meter verwijderd was van de
verkeerslichten toen deze van oranje op rood overgingen en (eiser) wei
degelijk door het rode Iicht is gereden; gelet op het gebrek aan bewijs N:r. 70
van het tegendeel komt bewijskracht toe aan het initieel opgestel2• KAMER - 5 oktober 1988
de proces-verbaal (stuk 1); de mogelijke tegenstrijdigheid in verband
met de juiste plaats van verhoor 1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREvan (eiser) na de overtreding doet
GLEMENT REGLEMENTSBEPALINGEN hieraan geen afbreuk, evenmin als
ART. 12.3.1 - VOORRANG - VOORRANGSde richting welke (eiser) volgde naPLICHT - BEGRIP.
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ten dele op de tweede rijstrook toen ze
de wagen van de burgerlijke partij
Schaus Jean-Louis zag aankomen », beslist dat de aan de verweerster Annick
Hermal ten laste gelegde misdrijven niet
1o De verplichting voor de bestuurder bewezen zijn en dat zij geen enkele fout
om voorrang te verlenen is een alge- in oorzakelijk verband met het ongeval
mene verplichting die geldt zolang de heeft begaan, op grond dat (venveerster)
rijbeweging duurt en geen verband als voorrangschuldige bestuurster verhoudt met het rifgedrag van de voor- plicht was haar maneuver te onderbreranghebbende bestuurder, voor zover ken om voorrang te verlenen aan het
diens nadering geen niet te voorziene voorranggerechtigd voertuig voor de gehindernis oplevert (1).
hele duur van de beweging en zolang zij
haar normale plaats in het verkeer niet
2° Art. 12.5 Wegverkeersreglement legt opnieuw had ingenomen » en « dat, nu
aan de voorrangschuldige bestuurder zij haar maneuver had onderbroken zoniet de verplichting op verder te rifden als het haar plicht was, haar geen enkele
wanneer hij dat kan doen zonder ge- fout kan worden verweten, ook al had zij
vaar voor ongevallen, gelet op de in feite beter gedaan met het maneuver
plaats van de andere weggebruikers, zo snel mogelijk te voltooien zoals
hun snelheid en de afstand waarop zif de voorranggerechtigde bestuurder verzich bevinden; die bepaling houdt voor wachtte »,
hem enkel de toelating in dat onder de
terwijl, eerste onderdeel, de voorrang
gezegde omstandigheden te doen.
van de bestuurder die de voorrangsweg
volgt, geldt over de gehele breedte van
de weg, voor de gehele duur van de be(ROYALE BELGE N.V., TELLIN, ASSUBEL N.V.
T. HERMAL, COMPAGNIE GENERALE D'ASSURAN- weging en ongeacht het rijgedrag van
die bestuurder, mits de voorrangschuldiCE ET DE CREDIT FONCIER)
ge door dat gedrag niet in zijn redelijke
verwachtingen bedrogen uitkomt; het arARREST ( vertaJing)
rest derhalve, nu het verweerster ontslaat aan aile aansprakelijkheid voor het
(A.R. nr. 6717)
litigieuze ongeval op de enkele gronden
dat verweerster, die voorrang diende te
HET HOF; - Gelet op het bestre- verlenen aan de voorranggerechtigde
den arrest, op 29 februari 1988 door verweerder Schaus, verplicht was te
het Hof van Beroep te Luik gewe- stoppen op het kruispunt dat zij was opgereden, zonder ook maar ergens in de
zen;
redengeving vast te steilen dat eiser een
Overwegende dat de voorzienin- niet te voorziene hindernis had opgelegen gericht zijn tegen hetzelfde ar- verd waardoor verweerster in haar rederest; dat er grond bestaat tot voe- lijke verwachtingen was bedrogen, de in
het middel vermelde wettelijke bepalinging;
gen, inzonderheid artikel 12.3.1°, a, van
Over het middel: schending van de ar- het Wegverkeersreglement schendt en
tikelen 12 en inzonderheid 12.3.1°, a, en derhalve niet naar recht is verantwoord;
12.5 van het koninklijk besluit van 1 detweede onderdeel, het in het middel
cember 1975 houdende algemeen regie- vermelde artikel12.5 de voorrangschuldiment op de politie van het wegverkeer, ge bestuurder het verder rijden aileen
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt in het geval dat, gelet op de
en 97 van de Grondwet,
plaats van de andere weggebruikers, hun
doordat het arrest, na te hebben vast- snelheid en de afstand waarop zij zich
gesteld dat « (verweerster) het kruispunt bevinden, verder rijden gevaar zou opleis opgereden omdat zij geen enkel voor- veren voor ongevailen, zodanig dat de
ranggerechtigd voertuig zag naderen, en vaststelling dat verweerster gestopt is in
onmiddellijk daarna gestopt is op de eer- het midden van het kruispunt, zoals zij
ste rijstrook of ten dele op de eerste en daartoe verplicht was, niet voldoende is
~--~~~--~-~---~-~-! om haar van aile aansprakelijkheid voor
het ongeval te ontslaan, nu het vonnis de
(1} Cass., 15 old. 1985, A.R. nr. 9380 vaststelling niet bevat dat verweerster
(A.C., 1985-86, nr. 92), en 9 dec. 1986, A.R. verplicht was te stoppen wegens de
nr. 284 (ibid., 1986-87, nr. 214}.
, plaats ingenomen door de eiser Schaus,
2° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT REGLEMENTSBEPALINGEN ART. 12.5 - VOORRANG - VOORRANGSPLICHT
- BEGRIP.
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diens snelheid of de afstand waarop hij
zich bevond; het arrest, verre van vast te
stellen dat een van die omstandigheden
zich had voorgedaan, integendeel onderstreept dat verweerster beter gedaan had I
met haar maneuver zo snel mogelijk te
voltooien, zoals de voorranggerechtigde
bestuurder verwachtte, hetgeen impliceert dat verweerster in de mogelijkheid :
verkeerde haar voorrangsplicht na te ko- '
men door verder te rijden; het arrest bijgevolg de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen, inzonderheid artikel
12.5 van het Wegverkeers:reglement,
schendt en niet naar recht verantwoord
is:

van de zaak, niet ter zake dienend
was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, in strijd met
wat het middel betoogt, artikel 12.5
van het Wegverkeersreglement aan
de voorrangschuldige bestuurder
niet de verplichting oplegt verder te
rijden wanneer hij zulks zonder gevaar voor ongevallen kan doen, gelet op de plaats van de overige weggebruikers, hun snelheid en de afWat het eerste onderdeel betreft : ' stand waarop zij zich bevinden; dat
Overwegende dat artikel 12.3.1a die bepaling hun in die gevallen
van het Wegverkeersreglement de daartoe alleen het recht geeft;
voorrangschuldige bestuurder de
Dat het onderdeel faalt naar
verplichting oplegt voorrang te ver- · recht;
lenen aan iedere bestuurder die
rijdt op de openbare weg of de rij- ·
baan die hij oprijdt; die verplichting
niet alleen geldt bij de aanvang van .
het maneuver maar voor de gehele · Om die redenen, voegt de voorzieduur ervan; dat die regel een alge-1 ningen; verwerpt ze; veroordeelt de
mene draagwijdte heeft en geldt on- eisers, ieder van hen, in de kosten
geacht het rijgedrag van de voor- van hun voorziening.
ranggerechtigde bestuurder, mits
5 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitzijn nadering geen niet te voorziene
gebeurtenis oplevert;
i ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-

Overwegende dat het arrest vast- I
stelt dat de verweerster Annick Hermal, na aan het kruispunt gestopt te
zijn, dat kruispunt is opgereden omdat zij het voorrangerechtigd voertuig onmogelijk kon zien naderen,
aangezien haar gezichtsveld door de
aanwezigheid van een ezelsrug 130
tot 150 meter verderop beperkt was;
dat het bovendien impliciet doch onmiskenbaar vaststelt dat verweerster gestopt is zodra zij de voorranghebbende bestuurder in zicht kreeg;
Overwegende dat het hof van beroep aldus wettig heeft kunnen beslissen dat genoemde verweerster
zich gedragen heeft naar het voorschrift van artikel 12.3.1°, a; dat het
niet hoefde vast te stellen dat de
voorranggerechtigde bestuurder een
niet te voorziene hindernis opleverde, aangezien een dergelijke vaststelling, gelet op de omstandigheden
1

slaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.

Nr. 71
2•

KAMER -

1° STRAF LID, SV. GEVING.

5 oktober 1988

ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
KEUZE VAN DE STRAF - REDEN-

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - TOEPASSING VAN DE REGELS BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE STRAFZAKEN - STRAF - KEUZE VAN DE
STRAF - REDENGEVING - ART. 195, TWEEDE
LID, SV.

Nr. 71

HOF VAN CASSATIE

1° en 2° Het arrest dat de door de eerste
rechter uitgesproken gevangenisstraf
verzwaart op de nauwkeurig aangegeven gronden dat de opgelegde straf
niet zwaar genoeg is, vermeldt daardoor de redenen waarom de appelrechters die straf hebben opgelegd.

(L ...T. H ...)
ARREST ( vertaJing)
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fen aileen; het in het middel aangehaalde artikel 195 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt : « het vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op een wijze
die beknopt mag zijn, de redenen waarom de rechter, als de wet hem daartoe
vrije beoordeling overlaat, dergelijke
straf of dergelijke maatregel uitspreekt »; het arrest derhalve, nu het de
redenen niet aangeeft waarom eerder
een gevangenisstraf dan een geldboete
verantwoord is, niet regelmatig met redenen is omkleed :

(A.R. nr. 6753)

Overwegende dat de correctionele
gevangenisstraf een zwaardere straf
HET HOF; - Gelet op het bestre- is dan een correctionele geldboete,
den arrest, op 8 maart 1988 door het zodat het arrest, nu het de door de
Hof van Beroep te Luik gewezen;
eerste rechters opgelegde gevangenisstraf verzwaart op de in het midA. In zoverre de voorziening ge- del weergegeven gronden dat de opricht is tegen de beslissing op de gelegde straf niet zwaar genoeg is,
de redenen opgeeft waarom de
strafvordering :
appelrechters die straf hebben opgeOver het middel: schending van arti- legd;
kel 195 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij artikel 2, inzonderheid
tweede lid, van de wet van 27 april 1987
in verband met de motivering van de
straffen,

doordat het arrest ten laste van eiser
bewezen verklaart dat hij meermalen,
als vader van twee minderjarige kinderen waarvan de bewaring aan hem was
toevertrouwd, de kinderen niet heeft afgegeven aan hun moeder, tweede verweerster, die het recht had hen op te eisen krachtens haar bezoekrecht, aangezien die maatregelen door de Jeugdrechtbank te Charleroi waren gelast bij vonnis van 8 november 1985, en hem tot een
gevangenisstraf van zeven maanden met
uitstel voor de duur van vijf jaar veroordeelt op grond met name dat « gelet op
de onverantwoorde koppigheid waarmee
(eiser) de beslissing van de jeugdrechtbank naast zich neerlegt, de in eerste
aanleg uitgesproken straf niet zwaar genoeg lijkt; dat het uitstel gehandhaafd
blijft zodat (eiser) de gelegenheid heeft
zich te beteren, maar dat hij moet weten
dat hem in de toekomst geen uitstel
meer zal worden verleend »,
terwijl luidens artikel 369bis van het
Strafwetboek de straf die de wet bepaalt
voor de telastlegging « niet afgeven van
een kind » een gevangenisstraf van acht
dagen tot een jaar en een geldboete van
26 tot 1.000 frank is of een van die straf-

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat eiser geen enkel
bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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Nr. 72
2'

KAMER -

5 oktober 19§8

VOORZIENING IN CASSA'I'IE -

STRAFZAKEN - TERMIJN - ARREST DAT DE VALSHEIDSVORDERING NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - VOORZIENING V66R DE E!NDBESLISSING INGESTELD- 01\TTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een arrest van het hof van beroep dat, zonder uitspraak te doen
over een geschil inzake bevoegdheid,
de door eiser ingestelde valsheidsvordering niet ontvankelijk verklaart en
de onmiddellijke voortzetting van de
debatten beveelt.
(LEENDERS)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6866)

2"

KAMER -

5 oktobe:r 1988

1° GENEESKUNDE -

GENEESMIDDELEN
- VERDOVENDE l\1IDDELEN - MISDR!JVEN F-ANDEL IN SLAAPVERWEKKENDE EN VERDOVENDE l\1IDDELEN- INVOER VAN VERDOVENDE MIDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL.

2° MISDRIJF -

ALGEMENE BEGRIPPEN
1110REEL BESTANDDEEL - ALGEMEEN OPZET
- DRIJFVEER - BEGRIPPEN.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESL!SSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - HERHAALD CASSATIEBEROEP TEGEN DEZELFDE BESLISSING.

1" Voor het misdrijf « invoer van verdovende middelen » is geen bijzonder opzet vereist; lwt is voldoende dat de dader het bij de wet bepaalde en strafbaar gestelde felt uit vrije wil en
bewust heeft gepleegd (1). (Art. 2bis
wet 24 feb. 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica; art. 11
K.B. 31 dec. 1930 omtrent de handel in
slaap- en verdovende middelen.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest de
valsheidsvordering van eiser niet
ontvankelijk verklaart en de onmid- 2° Tenzij wanneer de wet anders bepaalt, heeft de drijf-veer van de dadez·
dellijke voortzetting van het debat
geen imlloed op het bestaan van het
beveelt;
misdrijf (2).
Dat die beslissing geen u.itspraak
doet over een bevoegdheidsgeschil 3° Behoudens l1et toepassingsgeval van
art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaen derhalve geen eindbeslissing is
ken, l1et geval van regelmatige afstand
in de zin van artikel 416 van het
en het geval waarin na het veroordeWetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening voortijdig en
(1) Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 375); 15 juderhalve niet ontvankelijk is;
ni 1982, A.R. nr. 7204 (ibid., 1981-82, nr. 614);
12 mei 1987, A.R. nr. 728 (ibid., 1986-87, nr.
531), met cone!. O.M.

Om die redenen, ongeacht de memorie van eiser die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van
de voorziening; verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de lwsten.
5 oktober 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - V,-;>rslaggever : de h. Rappe - Gelijkluiclende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.

(2) Zie Cass., 29 juni 1926 (Bull. en
Pas., 1927, I, 32) en noot 1; 29 juni 1959
(A.C., 1959, 921); H. DONNEDIEU DE VABRES,
Traite de dmit criminel, biz. 75 e.v., nrs. 123
tot 125; P.E. TRoussE, « Les principes gimeraux
du droit positif beige >>, Novelles, Droit penal,
I, 1, nrs. 2406 en 2407; P.E. TROUSSE, « Le mobile justificatif ''• Revue de dmit penal, 1963,
biz. 418 tot 436; A. DE NAuw, « La provocation
a !'infraction par un agent de l'autorite >>, Revue de dmit penal, 1980, biz. 321 e.v., inz. biz.
323 en noot 12; D. Garabedian, noot bij Brussel, 30 nov. 1984, J.T., 1985, biz. 731 e.v., inz.
biz. 736, en noot 65.
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lend a1Test nag cassatieberoep mogelijk is tegen een arrest van verwijzing
naar het hoi van assisen mag in strafzaken een partij zich geen tweede
maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, zelfs als die voorziening
is ingesteld v66r de verwerping van de
eerste (3). (Art. 438 Sv.)
(BEN KALIFA, ROFFMAN)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 6976)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van Meir
Ben Kalifa, beklaagde :

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van de bewijskracht
van de akten, schending van de artikelen
2bis, §§ 1 en 3, van de wet van 24 februari 1921, gewijzigd bij artikel 2 van de wet
van 9 juli 1975, 11 van het koninklijk besluit van 30 december 1930 en 6 tot 13
van het Wetboek van Strafvordering, inzonderheid artikel 10,
doordat het arrest beslist dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om uitspraak te doen over de aan eiser ten laste gelegde feiten en vervolgens beslist
dat de vervolgingen gegrond zijn omdat
de eerste beklaagde (Cardoso) bedoeld
misdrijf in Belgie heeft gepleegd, aangezien hij uit vrije wil, zonder enige dwang
naar Belgie gekomen is in het bezit van
drugs (materieel bestanddeel van het
misdrijf); dat het vervolgens stelt « dat
Cardoso het voornemen en het opzet had
om zich in het bezit te doen stellen van
de verdovende middelen te Brussel waar
hij de voor de afzet nodige contacten
moest leggen >>; dat het moreel hestanddee! aan de zijde van degene die het
misdrijf pleegt, niet verdwijnt door de
omstandigheid dat men de uitvoering
van dat voornemen niet heeft verhinderd,
terwijl, eerste onderdeel, die grond
geen passend antwoord vormt op het
door verweerder (lees: eiser) in zijn con-
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clusie regelmatig uiteengezette betoog
dat « ten deze het zedelijk bestanddeel
bestaat uit gewoon opzet : het oogmerk
om de door de wet verboden handeling
te verrichten "• vervolgens dat « moet
worden vastgesteld dat, vanaf zijn ondervraging door en zijn verklaring aan de
Engelse douane dat hij in het bezit was
van cocaine, het eventuele opzet van de
heer Cardoso om een door de Belgische
wet verboden handeling te plegen,
ophield te bestaan nog v66r die handeling op het Belgisch grondgebied kon
worden gepleegd, en vervangen werd
door een heel ander opzet, namelijk het
voornemen om samen te werken met de
politiediensten ten einde de persoon die
met hem moest contact opnemen, te
doen aanhouden »; die grond op zijn minst een dubbelzinnig antwoord geeft op
voormeld betoog, daar het in het ongewisse laat of het arrest oordeelde dat het
betoog niet gegrond is in feite dan wel of
de vrijwillige komst naar Belgie in het
bezit van verdovende middelen en met
het oogmerk contacten te leggen met
personen die de levering in ontvangst
moesten nemen zowel het materieel als
het zede!ijk bestanddeel van bedoeld
misdrijf bevat, zonder dat het nodig was
rekening te houden met het feit dat de
eerste beklaagde (Cardoso), vergezeld
van Engelse douanebeambten en met de
instemming van de Belgische overheid,
het grondgebied is binnengekomen met
het oogmerk niet om verdovende middelen te leveren, maar om de aanhouding
mogelijk te maken van de persoon die
met hem contact moest opnemen (schending van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, zo het arrest impliciet doch onmiskenbaar beslist dat in feite de eerste beklaagde Cardoso van Landen naar Zaventem was gekomen met
het oogmerk en het opzet om het verdevend middel te leveren en te overhandigen aan de persoon die met hem contact
moest opnemen, het de bewijskracht
miskent van de akten, meer bepaald van
het proces-verbaal van 13 september
1987 en van de erbij gevoegde stukken
(verklaringen van Harrison en Cardoso)
waaruit overduidelijk blijkt dat hij het
verdovend middel van Londen naar
Brussel had overgebracht, vergezeld van
twee Engelse douanebeambten en met
het goedvinden van het parket van de
procureur des Konings te Brussel, aangezien hij met de politie wilde samenwerken om de persoon die met hem contact
(3) Cass., 27 mei 1986, A.R. nrs. 267 en 315 moest opnemen, te doen aanhouden
(A.C., 1985-86, nr. 597).
(schending van de bewijskracht van de
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akten en van de desbetreffende artike- Belgie binnenbracht, een andere
len);
drijfveer had dan oorspronkelijk;
derde onderdeel, zo het arrest het feit
Overwegende dat, behoudens in
in aanmerking neemt dat eiser vrijwillig
en in het bezit van drugs het Belgisch het geval, dat zich ten deze niet
grondgebied is binnengekomen, zonder voordoet, namelijk dat de wet er anmet inachtneming van de feitelijke toe- ders over beslist, de drijfveer van de
dracht van de zaak te onderzoeken of de dader geen invloed heeft op het beeerste beklaagde (Cardoso), toen hij van staan van het misdrijf;
Landen naar Zaventem reisde, het oogOverwegende dat die grief, zelfs
merk en het opzet had om de wet te
overtreden en het misdrijf te plegen, de al was hij gegrond, niet tot cassatie
vermelde artikelen van de wet van 24 fe- kan leiden;
bruari 1921 en van het uitvoeringsbesluit
Dat het middel niet kan worden
ervan schendt door aan de omschrijving aangenomen;
van het zedelijk bestanddeel van dat
misdrijf een interpretatie te geven die
faalt naar recht :

Overwegende dat het misdrijf invoer van verdovende middelen geen
bijzonder opzet vereist;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de medebeklaagde Cardoso coca'ine in Belgie heeft ingevoerd
zonder voorafgaande toestemming
van de minister tot wiens bevoegdheid volksgezondheid behoort, « dat
uit het strafdossier blijkt dat Cardoso uit vrije wil naar Belgie gekomen
is, ook al was hij vergezeld van leden van de Britse douanediensten
die op hem toezicht moesten houden
(en) dat Cardoso nog altijd in het
bezit was van het verdovend middel
op het ogenblik dat hij door de
rijkswacht gevat werd op de luchthaven van Zaventem waar hij geland en uitgestapt was »;
Overwegende dat het arrest er
niet op wijst en dat eiser ook niet
betoogt dat hij een rechtvaardigingsgrond heeft aangevoerd;
Overwegende dat het arrest, nu
het aldus vaststelt dat de beklaagde
Cardoso vrijwillig en wetens de hem
ten laste gelegde feiten in Belgie
heeft gepleegd, naar recht is verantwoord;
Overwegende dat voor het overige
het middel aan het arrest verwijt
dat het, om te beslissen dat de medebeklaagde Cardoso het hem verweten misdrijf had gepleegd in Belgie, de omstandigheid buiten beschouwing heeft gelaten dat Cardoso, toen hij het verdovend middel in

II. Op de voorziening van 29 juni
1988 van Abraham Roffman, beklaagde:
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
III. Op de voorziening van 4 juli
1988 van Abraham Roffman, beklaagde:
Overwegende dat in strafzaken,
behoudens het toepassingsgeval van
artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, het geval
waarin regelmatig afstand is gedaan
en het geval waarin tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen nog cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest,
welke omstandigheden zich ten deze
niet voordoen, een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing
krachtens artikel 438 van het Wethoek van Strafvordering niet ontvankelijk is, ook al is dat cassatieberoep ingesteld v66r de verwerping
van het eerste;
Overwegende dat, nu tegen het arrest reeds cassatieberoep is ingesteld op 29 juni 1988, het cassatieberoep tegen hetzelfde arrest van 4
juli 1988, ofschoon het was ingesteld
v66r de verwerping van het eerste,
niet ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; verwijst de eiser
Meir Ben Kalifa in de kosten van
zijn voorziening; veroordeelt de eiser Abraham Roffman in de kosten
van zijn voorzieningen.

(« TEL-TEX BRANCH A.G. , VENN. NAAR LIECHTENSTEINS RECHT)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7015)

5 oktober 1988 - 2' kamer - VoorzitRET HOF;- Gelet op het bestreter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- den arrest, op 30 juni 1988 gewezen
slaggever : de h. Rappe - Gelljkluiden- door het Hof van Beroep te Brussel,
de conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo- kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat eiseres afstand
caat: mr. M. De Kock, Brussel.

doet van haar voorziening;

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.

Nr. 74
2'

KAMER -

5 oktober 1988

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - TERMIJN - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD
HET HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLISSING
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER DIE HET VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN BESLAG AFWIJST - CASSATIEBEROEP V66R DE EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake
bevoegdheid, het hager beroep van eiseres tegen de beslissing van de onderzoeksrechter waarbij het verzoek tot
opheffing van het beslag op een te haren name bij het Bestuur der Postchecks geopende rekening wordt afgewezen, niet ontvankelijk verklaart (1).
(Impliciet.) (2)

------------------1
(1) Zie Cass., 5 feb. 1986, A.R. nr. 4746

(A.C., 1985-86, nr. 362); 29 juni 1988, A.R.
nr. 6864 (ibid., 1987-88, nr. 676).
(2) Eiseres heeft afstand gedaan van haar
voorziening op grond dat het bestreden arrest
een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek is in de zin van art. 416 Sv. Door akte
te verlenen van de afstand neemt het Hof impliciet aan dat het wel degelijk om een dergelijk arrest gaat. Het belang van de geannoteerde beslissing vloeit hieruit voort dat eiseres in
de zaak geen partij is als verdachte, burgerrechtelijk aansprakelijke of burgerlijke partij.

5 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 75
1'

KAMER -

6 oktober 1988

1° STEDEBOUW -

RUIMTELIJKE ORDENING - ONTEIGENING - VERGOEDING VERBOD REKENING TE HOUDEN MET DE
WAARDEVERMEERDERING OF -VERMINDERING DIE VOORTVLOEIT UIT DE VOORSCHRIFTEN VAN EEN STREEK, GEWEST- OF GEMEENTELIJK PLAN VAN AANLEG- VEREISTEN.

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEI\
NUTTE - VERGOEDING - VERBOD REKENING TE HOUDEN MET DE WAARDEVERMEERDERING OF -VERMINDERING DIE VOORTVLOEIT UIT DE VOORSCHRIFTEN VAN EEN
STREEK, GEWEST- OF GEMEENTELIJK PLAN
VAN AANLEG - UITZONDERING.

1° en 2° Hoewel, bij het bepalen van de

vergoeding die verschuldigd is wegens
een onteigening ten algemenen nutte
met het oog op de verwezenlijking van
een streek-, gewest- of gemeentelijk
plan van aanleg, geen rekening mag
worden gehouden met de waardever-
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meerdering of -vermindel'ing die voort- plan, op grond van onder meer volgende
vloeit uit de voorschriften van een der- overwegingen: « Het koninklijk besluit
gelijk plan, is de rechter bij het tot omniddellijke inbezitneming, overbepalen van de onteigeningsvergoe- eenkomstig de wet van 26 juli 1962, van
ding niettemin Tlerplicht rekening te de onroerende goedercn nodig voor de
houden met de waardevermeerdering uitvoering door het W egenfonds van de
of -vermindering die uit een dergelijk weg nr. 58 Valenciennes-Gent-Terneuzen
plan voortvloeit, wanneer de onteige- op het grondgebied der gemeente Nukerning met de verv.rezenlijking van dat ke, zoals aangeduid op het plan nr. B/
plan geen verband houdt (1). {Art. 31, 3646, dateert van 6 mei 1977. Blijkens de
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede- voorzieningen van het gewestplan voor
Oudenaarde en omgeving, goedgekeurd
bouw.)
bij koninklijk besluit van 24 februari
1977, werden de onteigende onroerende
(T'SJOEN, LANNOY T. WEGENFONDS)
goederen gevat in agrarisch gebied, in
hetvrelk de oprichting van nieuwe gebouwen, behoudens deze met agrarische beARREST
' stemming, verboden wordt, en bovendien
vielen zij binnen de reservatie- en erf(A.R. nr. 5943)
dienstbaarheidsstrook met een breedte
van ongeveer 60 meter uit de as van de
RET HOF; - Gelet op het bestre- te verbreden rijksweg, zodat beperkinden arrest, op 24 oktober 1986 door gen kunnen opgelegd worden ten einde
het Hof van Beroep te Gent gewe- de nodige ruimten te reserveren voor de
uitvoering van werken van openbaar nut
zen;
of te hunner bescherming of instandhouOver het eerste en het tweede middel ding (cf. schattingsverslag van 4 oktober
samen, het eerste : schending van de a:r- 1977, nr. VIII, bladzijde 6). Daarenboven
tikelen 2, § 2, als gewijzigd bij artikel 1 heeft de onteigenaar gesteld, zonder
van de wet van 22 december 1970, 25, 31 weerspreking of weerlegging vanwege de
van de wet van 29 maart 1962 houdende onteigende, dat het ontwerp-gewestplan
organisatie van de ruimtelijke ordening werd vastgesteld bij M.B. van 26 april
en van de stedebouw en 11 van de 1974; krachtens het artikel 2, § 2, van de
Stedebouvvwet van 29 maart 1962 heeft
Grondwet,
het door de minister voorlopig vastgedoordat het arrest aan de eisers een steld
antwerp van gewestplan dezelfde
onteigeningsvergoeding toekent van in
bindende
en verordenende kracht als het
hoofdsom 1.577.702 frank, na te hebben
geoordeeld dat bij de waardebepaling voomoemde gewestplan. Derhalve, bij
van de onteigende percelen op 22 juni ontstentenis van het bewijs van het te1977 enerzijds geen rekening mocht wor- genovergestelde, waren de onroerende
den gehouden met de waardeverminde- goederen van (eiseres) Paula T'Sjoen
ring voortvloeiend uit de voorschriften reeds anterieur aan het onteigeningsbevan het ontwerp-gewestplan (M.B. 26 sluit onde:rworpen aan de restrictieve
april 1974) en gewestplan voor Ouden- voorschriften betrekkelijk goederen geleaarde en omgeving, goedgekeurd bij ko- gen in een agrarisch gebied en in een reninklijk besluit van 24 februari 1977, servatie- en erfdienstbaarheidsstrook. De
waardoor de onteigende percelen gelegen onteigende stelt dat het gewestplan en
zijn in de reservatie- en erfdienstbaar- het onteigeningsbesluit " onlosrnakelijk "
heidsstrook, omdat de onteigening bijko- aan mekaar gekoppe!d zijn en dat de
mend strekt tot realisatie van dit onder- onteigening mede strekt tot verwezenlijdee! van het gewestplan, doch anderzijds king van het gewestplan. Nu het artikel
wei rekening dient gehouden met de 12.3 van de Stedebouwwet benaalt dat
waardevermindering voortvloeiend uit de het gewestplan " de maatregelen ter vervoorschriften van bedoeld ontvverp-ge- betering van het net der voornaamste
westplan en gewestplan, waardoo:r de verkeerswegen " moet bevatten en daar
onteigende percelen gelegen zijn in een het onderhavigD gewestplan inderdaad
agrarisch gebied, omdat de onteigeniEg een reservatie- en erfdienstbaarheidsniet strekt tot verwezenlijking van dit strook van ongeveer 60 meter uit de as
van de rijksweg nr. 53 heeft voorzien,
(1) Cass., 3 maart 1983, A.R. nr. 6725 dient te worden aangenomen dat de ont(A.C., 1982-83, nr. 366); 5 sept. 1985, A.R.
m. 4626 (ibid., 1985-86, nr. 4).

eigenlng tot normalisering, onder meer
te Nukerke, van rijksweg nr. 58, bljko-

Nr. 75

HOF VAN CASSATIE

mend strekt tot verwezenlijking van een
onderdeel van het gewestplan, met name
in zoverre daarbij de gezegde reservatieen erfdienstbaarheidstrook werd voorgeschreven ter verbetering van rijksweg
nr. 58. Ingevolge het artikel 31 van de
Stedebouwwet mag, bij het bepalen van
de waarde van de onteigende percelen
ter verwezenlijking van het gewestplan
als bedoeld in die wet, geen rekening
worden gehouden met de waardevermin- ~
dering voortvloeiend uit het voorschrift
van dat plan waarbij de onteigende percelen binnen de voormelde reservatie- en
erfdienstbaarheidsstrook vallen, hetgeen
niet wegneemt dat met de waardevermeerdering of -vermindering van de onteigende goederen spruitend uit de overige onderdelen van het gewestplan, ter
verwezenlijking waarvan de onteigening
niet geschied is, wel rekening moet worden gehouden. Terecht heeft de deskundige zich bij de waardebepaling daaraan
gehouden (cr. schattingsverslag, nr. IX-4,
blz. 7). Hetzelfde kan echter volstrekt
niet gezegd worden van het voorschrift
van het gewestpla.n waarbij de onteigende percelen gevat zijn geworden in een
agrarisch gebied, ander onderdeel van
het gewestplan, waaraan de onteigening
volledig vreemd is. Het koppelen van dat
voorschrift van het anterieur ontwerp-gewestplan en het posterieur gewestplan
met het onteigeningsbesluit, zoals de
onteigende doet, (...) vindt niet alleen
nergens steun. (...) Het hoeft verder geen
betoog dat de onteigening van de gezegde onroerende goederen " nodig voor de
uitvoering door het Wegenfonds van de
weg nr. 58 Valenciennes (F)-Gent-Terneuzen (N) op het grondgebied van de
gemeente Nukerke" (cf. artikell van het
koninklijk besluit van 6 mei 1975), bestaande uit de "normalizering te Oudenaarde, 12e Afd. Etikhove en Nukerke"
(cf. legende van plan nr. B/3646), langs
geen kanten geschiedde ter verwezenlijking van de zone-indelingen van het gewestplan voor Oudenaarde en omgeving,
inzonderheid van het voorschrift van dat
gewestplan waarbij de percelen van de
onteigende in een agrarisch gebied werden gevat. Onder die omstandigheden
dient, bij het bepalen van de onteigeningsvergoeding, rekening te worden gehouder. met de waardevermeerdering of ·
-vermindering van het onteigend goed,
die het gevolg is van het onwJerp-gewestplan of van het gewestplan. De onteigende kan niet worden gevolg waar zij
stelt dat, zelfs ingeval geoordeeld wordt
dat " de aanleg van de autosnelweg "
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geen ~eel uitmaakt van de uitvoering
van het gewestplan, dan nog de toepassing van het artikel 31 van de Stedebouwwet niet vervalt " gezien het hier
om een algemene bepaling gaat, die, bij
onteigeningen, om welke reden zij ook
doorgevoerd worden, zonder onderscheid
elke meer- of minderwaarde uitschakelt
die zou voortvloeien uit voorschriften
van plannen van aanleg ". Alleen geldt
voor elke onteigening ten algemenen
nutte dat bij · het bepalen van de vergoeding geen rekening kan gehouden worden met de gevolgen, inzonderheid met
de wijzigingen die het resultaat zijn van
die onteigening zelf. Daarentegen blijkt
uit de economie en vooral uit de tekst
zelf van de Stedebouv;.rwet, inzonderheid
het hoofdstuk V, dat als volgt aanvangt:
"De verkrijging van onroerende goederen vereist voor de uitvoering van de
voorschriften der streek-, gewest- en gemeenteplannen kan steeds plaatshebben
door onteigening ten algemene nutte"
(onderlijning door het hof van beroep),
duidelijk dat het in het artikel 31 van de
Stedebouwwet geschreven verbod slechts
geldt bij het bepalen van de waarde van
een ter verwezenlijking van een plan als
bedoeld in die wet onteigend perceel (cf.
de door de onteigende zelf aangehaalde
rechtspraak: Cass., 20 februari 1979, J.T.,
1980, 116). De billijke schadeloosstelling
die krachtens artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek aan de onteigende moet
worden betaald - zoals ingeroepen door
de onteigende - verplicht de rechter ertoe rekening te houden met de waardevermeerdering of -vermindering voortvloeiend uit de voorschriften van een
plan van 11anleg als bedoeld in de Stedebouwwet, die niet verwezenlijkt worden
dank zij de onteigening ten algemene
nutte (cf. ibidem). Dienvolgens moet bij
de waardebepaling van de onteigende
percelen op 22 juni 1977, datum van het
vonnis waarbij de provisionele vergoeding overeenkomstig het artikel 8 van de
Onteigeningswet van 26 juli 1962 werd
vastgesteld, rekening worden gehouden
met het feit dat die goederen ingevolge
het voornoemde gewestplan in agrarisch
gebied gevat zijn, met al de gevoigen
van dien (...) » (bladzijden 2-4),
tenv-~jl, enerzijds overeenkomstig artikel 25 van de vvet van 29 maart 1962 de
verkrijging van onroerende goederen
vereist voor de uitvoering van de voorschl'iften der streek-, gewest- en gemeenteplannen steeds kan plaatshebben door
onteigening ten algemenen nutte, en anderzijds overeenkomstig artikel 31 van
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bedoelde wet << bij het bepalen van de
waarde van het onteigende perceel geen
rekening (wordt) gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die
voortvloeit uit de voorschriften van het
streek-, gewest- of gemeentelijk plan van
aanleg (...) », wat inhoudt dat bij de bepaling van de onteigeningsvergoeding geen
rekening mag gehouden worden met de
waardevermeerdering of -vermindering
die voortvloeit uit de voorschriften van
het plan wanneer « dit plan niet vreemd
was aan het oogmerk van de onteigening » of « wanneer de betrokken onteigening strekt tot verwezenlijking van dat
plan zelf »; aldus, zoals in conclusies
door eiseres werd ingeroepen, overeenkomstig artikelen 25 en 31 van de wet van
29 maart 1962, indien de onteigening
strekt tot verwezenlijking van een in deze artikelen bedoeld plan, minstens van
een deel ervan, ongeacht of de onteigening in aile opzichten dan wei slechts gedeeltelijk strekt tot verwezenlijking van
dat plan, geen rekening mag gehouden
worden met de uit al de voorschriften
van dergelijk plan voortvloeiende waardevermindering of -vermeerdering van
een perceel; derhalve het arrest, na vastgesteld te hebben dat de onteigening
strekte tot verwezenlijking van minstens
een onderdeel van het gewestplan, niet
wettig kon beslissen dat de waardevermindering voortvloeiende uit het feit dat
bedoelde gronden door het gewestplan in
agrarisch gebied werden opgenomen,
niet buiten beschouwing moest gelaten
worden om reden dat de onteigening niet
strekte tot verwezenlijking van dat onderdeel van het gewestplan; zodat het arrest, door aldus te oordelen, enerzijds
dat ten dezen bij de waardebepaling van
het onteigende goed wei rekening diende
gehouden met de waardevermindering
voortvloeiend uit het voorschrift in het
ontwerp-gewestplan en gewestplan velgens hetwelk het goed gelegen is in een
agrarisch gebied, omdat de onteigening
niet strekt tot verwezenlijking van dit
voorschrift, anderzijds dat geen rekening
mocht gehouden worden met de waardevermindering voortvloeiend uit het voorschrift van ontwerp-gewestplan en het
gewestplan volgens hetwelk het goed gelegen is in de reservatie- en erfdienstbaarheidsstrook omdat de onteigening
gebeurt tot realisatie van dit onderdeel
van de plannen, schending inhoudt van
de artikelen 2, § 2, 25 en 31 van de wet
van 29 maart 1962 krachtens dewelke bij
de bepaling van de onteigeningsvergoeding geen rekening mag worden gehou-
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den met de waardevermindering voortvloeiend uit de voorschriften van een
gewestplan, indien de onteigening strekt
tot verwezenlijking van minstens een onderdeel van dat plan, en aldus ook geen
rekening mag gehouden worden met de
waardevermindering voortvloeiend uit
het voorschrift dat het onteigend goed
gelegen is in een agrarisch gebied, alsook schending inhoudt van artikel 11
van de Grondwet, krachtens hetwelk niemand van zijn eigendom kan worden
ontzet dan tegen een billijke en voorafgaande schadeloosstelling, nu het arrest
ten onrechte bij de waardebepaling van
het onteigende goed rekening houdt met
waardevermindering die voortvloeit uit
het voorschrift dat deze ook gelegen zijn
in een agrarisch gebied;
het tweede : schending van de artikelen 2, § 2, als gewijzigd bij de wet van 22
december 1970, 25 en 31 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,

doordat het arrest voor de inneming 18
aan de eisers een principale vergoeding
toekent van 135 frank/m2 , zijnde in totaal 346.275 frank, om reden dat dit perceel geen bouwgrond betreft maar grond
die vatbaar is voor bebouwing met een
landbouwbestemming of verwante bijzondere teelten, goed toegankelijk is en
gerieflijk door de ligging aan twee uitgeruste wegen, op volgende gronden : « Met
reden komt (verweerder) op tegen de
door de eerste rechter aan dat perceel
toegemeten qualificatie als bouwgrond
(bladzijde 5, laatste alinea). Het weiland
lag wei langs twee zijden aan een voldoende uitgeruste openbare weg alsook
beperkte bebouwing (drie bungalows
langs de Eglantierstraat) en in theorie
was het gematigd geschikt (moeilijk te
verkavelen) om althans langs de Eglantierstraat bebouwd te worden. Maar in
werkelijkheid moeste de enige toegelaten en actueel haalbare nieuwe gebouwen een agrarische bestemming hebben.
Aan de bindende en verordenende
kracht van het gewestplan was op 22 juni 1977 niet te ontkomen. Dan was dus
geen volwaardige bouwgrond. Mede gelet
op het feit dat het goed in een uitgestrekt landelijk gebied lag (cf. schattingsverslag, nummer IV, bladzijde 3, nummer X-4, bladzijde 9), komt de mogelijkheid dat in de toekomst, binnen afzienbare tijd wel te verstaan, het gewestplan
zou gewijzigd worden, in die zin dat de
zone waarin het perceel lag van agrarisch gebied tot woongebied zou worden

Nr. 75

HOF VAN CASSATIE

omgevormd, !outer speculatief voor. Aldus bezat het perceel op 22 juni 1977
geen achtuele waarde noch toekomstwaarde als bouwgrond. Gelet op de vorm
(afgeknotte kegel), de toch beperkte nuttige diepte en vooral de beperkte oppervlakte, was de geschiktheid van het perceel om gebouwen, hebbende landbouwof verwante bijzondere teelten tot bestemming, te ontvangen of om enkel met
dergelijke doeleinden te worden geexploiteerd, vrij beperkt (bladzijde 6, alinea's 1-6). De betrekkelijk de inneming
nummer 18 door de eerste rechter als
bouwgrond bepaalde waarde van 550
frank per m 2 en de door de onteigende
voor bouwgrond gevorderde vergoeding
van 700 frank per m 2 (zijn) van de hand
te wijzen, vermits het geen bouwgrond
betreft, doch gaat over grand die vatbaar
is om gebouwen, met landbouw- of verwante bijzondere teelten tot bestemming, te ontvangen of om met dergelijke
doeleinden te worden geexploiteerd, zij
het in de beperkte mate zoals onder 2.2.2
hierboven bepaald. Het gaat dan ook
niet op, zoals (verweerder) beoogt, die
grand gelijk te stellen met eenvoudige
landbouwgrond met een waarde van
slechts 80 frank per m 2• Aldus zijn ook
de voorliggende vergelijkingspunten betreffende landerijen inadequaat. Gelet op
de hiervoren onder 2.2.1 en 2.2.2 aangemerkte elementen en vooral op de goede
toegankelijkheid en gerieflijkheden door
de ligging aan twee uitgeruste wegen,
komt de door de deskundige geadviseerde waarde van 135 frank per m 2 aannemelijk en passend voor. Aldus is de principale vergoeding voor de inneming
nummer 18 te bepalen op 25 a 65 ca x
135 frank per m 2 = 346.275 frank (... ) »,

terwijl, overeenkomstig de artikelen 2,
§ 2, 25 en 31 van de wet van 29 maart
1962 bij de waardebepaling van het onteigende goed, geen rekening mag worden gehouden met de waardevermindering die voortvloeit uit de aanduiding in
het gewestplan dat het goed gelegen is
in een agrarisch gebied; zodat het arrest,
door bij de waardebepaling en berekening van de vergoeding voor inneming
18 te oordelen dat het perceel weiland op
het ogenblik van de waardebepaling van
de onteigende percelen geen actuele
noch toegekomstige waarde had als
bouwgrond, nu de toegelaten gebouwen
krachtens het gewestplan een agrarische
bestemming moeten hebben en de toegelaten bebouwing met agrarisch karakter
beperkt is, schending inhoudt van de artikelen 25 en 31 van de wet van 29 maart
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1962, alsook van artikel 11 van de Grondwet, nu het aan de eisers geen billijke
schadevergoeding toekent :

Overwegende dat de middelen
niet opkomen tegen de vaststellingen van het arrest : 1. dat bij koninklijk besluit van 6 mei 1977 werd
beslist tot de onteigening ten algemenen nutte van de litigieuze onroerende goederen, overeenkomstig de
regels vervat in de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigening ten
algemenen nutte en de concessies
voor de bouw van autosnelwegen;
dat voormeld besluit vaststelt dat de
onmiddelijke inbezitneming en de
onteigening van die goederen « nodig (is) voor de uitvoering door (verweerder) van de weg nummer 58 Valenciennes-Gent-Terneuzen »; 2. dat
« blijkens de voorzieningen van het
gewestplan voor Oudenaarde en omgeving, goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 24 februari 1977, de onteigende goederen gevat (werden) in
het agrarisch gebied, in hetwelk de
oprichting van nieuwe gebouwen,
behoudens deze met agrarische bestemming, verboden wordt », en
« bovendien vielen (... ) binnen de
reservatie- en erfdienstbaarheidsstrook met een breedte van ongeveer 60 meter uit de as van de te
verbreden rijksweg, zodat beperkingen kunnen opgelegd worden ten
einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken
van openbaar nut of te hunner bescherming of instandhouding »;
3. dat de goederen van eiseres derhalve « reeds anterieur aan het onteigeningsbesluit onderworpen (wa' ren) aan de restrictieve voorschrif: ten betrekkelijk goederen gelegen in
een agrarisch gebied en in een
reservatie- en erfdienstbaarheidsstrook »;
I Overwegende dat, krachtens arti: kel 31 van de wet van 29 maart 1962
: houdende organistie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
l ingeval een onteigening ten algemenen nutte wordt vervolgd met het
oog op de verwezenlijking van het
streek-, gewestelijk of gemeentelijk
1
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plan van aanleg, bij het bepalen van tuele, noch toekomstige waarde als
de waarde van het onteigende per- bouwgrond » hadden;
ceel, geen rekening mag worden geDat de middelen falen naar recht;
houden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit
uit de voorschriften van zodanig
plan van aanleg;
Overwegende dat, ingeval de onteigening niet geschiedt ter verwezenlijking van het streek-, gewestelijk of gemeentelijk plan van aanleg,
geen wettelijke bepaling verbiedt
dat, bij het bepalen van de waarde
van het onteigende perceel, rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering
die voortvloeit uit de voorschriften
van zodanig plan; dat de rechter in
dit geval, bij het bepalen van de billijke vergoeding die krachtens artikel 11 van de Grondwet aan de onteigende is verschuldigd, verplicht is
met zodanige waardevermeerdering
of -vermindering rekening te houden;
Overwegende dat het arrest constateert : dat de onteigening ten algemenen nutte uitsluitend geschiedde ter verwezenlijking van een « bijkomend » onderdeel van het gewestplan, « met name in zoverre daarbij
de gezegde reservatie- en erfdienstbaarheidsstrook werd voorgeschreven ter verbetering van rijksweg
nummer 58 »; dat « hetzelfde echter
volstrekt niet (kan) gezegd worden
van het voorschrift van het gewestplan waarbij de onteigende percelen
gevat zijn geworden in een agrarisch gebied, onderdeel van het gewestplan, waaraan de onteigening
volledig vreemd is »;
Overwegende dat het hof van beroep, zonder de in het middel aangewezen wetsbepalingen te schenden,
uit die vaststellingen wettig heeft afgeleid dat bij de waardebepaling
van de onteigende percelen rekening moet worden gehouden met de
waardevermindering, die voortvloeit
uit « het feit dat die goederen ingevolge het voornoemde gewestplan in
agrarisch gebied gevat zijn », en dat
die percelen om die reden « geen ac-

-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
6 oktober 1988 _ 1• kamer _ Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
_ Verslaggever : de h. Matthijs - GeJijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal Advocaten : mrs.
De Gryse en Claeys Bouuaert.
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BESLAG -

BEWAREND BESLAG - DERDENVERZET - TOETSINGSBEVOEGDHEID VAN DE
BESLAGRECHTER.

De beslagrechter, bjj wie derdenverzet
wordt gedaan tegen de beschikking
waarbij bewarend beslag werd toegestaan, heeft een toetsingsbevcegdlleid
die hem toelaat de belangen van de
partijen af te wegen (1). (Art. 1419
Ger.W.)
(GENERAL STEEL BELGIUM N.V. T. BANQUE FARIBAS Sl.>ISSE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6066)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei Hl87 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondvvet, 1':.13,
(1) G. DE LEVAL, Traite de saisies, Faculte de
droit de Liege, 1988, blz. 358 en 364.
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1419, 1033, 1127 en 1489 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, rechtsprekende
over het boger beroep tegen een beschikking van de beslagrechter, na verklaard
te hebben dat de beslagrechter enkel de
regelmatigheid van het gelegde bewarend beslag te onderzoeken heeft, de
opheffing van het door eiseres met toelating van de beslagrechter gelegde bewarend beslag beveelt zonder vastgesteld of
zelfs onderzocht te hebben of dat beslag
al dan niet regelmatig was,
terwijl, ...

belangen van beide partijen in aanmerking neemt, en zodoende de
opheffing van het beslag wettig kon
bevelen;
·
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening alsmede de vordering
tot bindendverklaring van het arderde onderdeel, de beslagrechter die rest; veroordeelt eiseres in de kosniet vaststelt dat het gelegde bewarend ten.

beslag op een of ander punt onregelmatig is, de opheffing van dat beslag niet
mag bevelen (schending van de genoemde bepalingen van het Gerechtelijk Wethoek):

6 oktober 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslagger de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. van Heeke en Van
Ommeslaghe.

Wat het derde onderdeel betreft :

Overwegende dat eiseres betoogt
dat de beslagrechter de intrekking
van de beschikking waarbij toelating tot bewarend beslag wordt verleend, slechts mag bevelen als de
onregelmatigheid van dit beslag
vooraf is vastgesteld;
Overwegende dat, krachtens artikel 1419 van het Gerechtelijk Wethoek, tegen de beschikking waarbij
toelating tot bewarend beslag wordt
verleend, voorziening openstaat, als
bepaald bij de artikelen 1031 tot
1034 van dit wetboek;
Dat daaruit volgt dat, om verzet te
doen, vereist is, doch volstaat, dat
men niet behoorlijk is opgeroepen
of nog niet in de zaak is tussengekomen en aantoont dat de beslissing
zijn rechten benadeelt;
Dat de beslagrechter ter zake een
appreciatiebevoegdheid heeft en de
belangen van partijen kan afwegen;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat verweerster, pandhoudend schuldeiser, de intrekking
van de beschikking tot bewarend beslag op de goederen kan vorderen
als zij het bedrag van de niet betwiste sch uld van eiseres op een gemeenschappelijke rekening stort, de
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ECHTSCHEIDING, SCHEIDING
TAFEL EN BED - GRONDEN BELEDIGING LINGSCHAP.

VAN

ZWARE
WEIGERING VAN NAKOME-

De ongegronde weigering van een van
de echtgenoten om, spijt de aandrang
van de andere, binnen het huwelijk
een kind te hebben, kan een grove beJediging in de zin van art. 231 B. W.
opleveren (1).
(V ... T. C ... )
1

ARREST

(A.R. nr. 6292)

HET HOF; - Gelet op het bestre'den arrest, op 8 december 1987 door
,
· (1) Cfr. G. BAETEMAN, " Het Echtscheidings1

recht in Belgie na de hervorming 1974-1985 ,,,
Story, 1977, blz. 8 en 9; W. DELVA en R. DIERKENS, « Enkele civielrechtelijke aspecten van
contraceptie, sterilisatie en kunstmatige inseminatie ,, T.P.R., 1974, blz. 474.
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het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Nr. 77

res geen kinderen wilde, het begrip
grove belediging >> miskent omdat de
grove belediging, om een grond tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten
te kunnen zijn, een tekortkoming aan de
huwelijksverplichtingen vereist, waartoe
het moeten krijgen van kinderen evenwei niet behoort (schending van al de
aangehaalde bepalingen) :
«

Over het middel : schending van de artikelen 203, 212, 213 en 231 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, bij wijze van hervorming van het beroepen vonnis, de eis
tot echtscheiding van verweerder ontvankelijk en gegrond verklaart en dienvolgens de echtscheiding toestaat ten voordele van verweerder, op grond van de
Wat het eerste onderdeel betreft :
overwegingen: « dat getuigen Letzen, JoOverwegende dat, het geval dat de
zef en Jeannette Claes bevestigen (eiseres) dikwijls of altijd te horen zeggen echtgenoten bij het aangaan van het
dat ze geen kinderen wilde, de laatste huwelijk overeengekomen waren
getuige voegt er zelfs aan toe dat (eise- dat hun huwelijk kinderloos zou
res) beweerde dat dit slecht was voor · blijven, in het midden latend, de onhaar figuur; getuige Konings verklaart !
dat (eiseres) zei naar de dokter te zullen gegronde weigering door een van de
gaan om kinderen te krijgen als (ver- echtgenoten, spijt de aandrang van
weerder) terugkwam; dat deze getuige de andere, om in het huwelijk een
kon uitmaken dat de ruzies tussen par- kind te hebben, voor die andere
tijen over seks gingen; dat dergelijke echtgenoot een grove belediging in
houding, gelet op de ruzies en spannin- de zin van artikel 231 van het Burgen die er door ontstonden en die op ge- gerlijk Wetboek kan uitmaken;
krenktheid van (verweerder) wijzen, beOverwegende dat het arrest, zoals
ledigend voor (verweerder) zijn; dat geen
van de verklaringen van het tegenver- blijkt uit de in het middel vermelde
hoor van aard is de grief te ontzenuwen redengeving, de stelling van eiseres
en integendeel uit bepaalde verklaringen « dat de kinderloosheid een bewuste
eerder een gekrenkte gelatenheid van keuze van beide echtgenoten was >>,
(verweerder) blijkt: onder andere "ge verwerpt en, na te hebben vastgemoet het nemen zoals het is", "hetgeen steld dat eiseres aan derden vertelwij niet hebben moeten wij niet houden"
en dergelijke; dat (eiseres) wel voorhoudt de « dat ze geen kinderen wilde »,
dat de kinderloosheid een bewuste keuze oordeelt dat « de kinderloosheid van
van beide partijen was, doch dit nergens het gezin » aan de houding van eiseblijkt en zelfs tegengesproken wordt dat res te wijten is en dat « de houding
ze bereid zou zijn de dokter te raadple- van eiseres wel degelijk krenkend
gen indien (verweerder) terugkwam; dat was voor (verweerder) >>;
uit de getuigenverklaringen wel blijkt
Dat het arrest door die redengedat er moeilijkheden waren op seksueel
gebied; dat de houding van (eiseres) wel ving de in het onderdeel geciteerde
degelijk krenkend was voor (verweerder) wetsbepalingen niet schendt;
en de echtscheiding op basis van het beDat het onderdeel niet kan worwezen beledigend feit dient toegestaan den aangenomen;
te worden >>,
terwijl, eerste onderdeel, de als grove
belediging ingeroepen grief, dat eiseres
steeds weigerde om kinderen te hebben
spijts de wens van verweerder, geen teOm die redenen, verwerpt de
kortkoming uitmaakt aan de verplichtingen voortvloeiend uit het huwelijk, ver- voorziening; veroordeelt eiseres in
mits de procreatie, of het gewild of de kosten.
ongewild al dan niet hebben van kinde6 oktober 1988 - 1• kamer - Voorzitren, niet behoort tot de essentie van het
huwelijk en dus het verwekken van kin- ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
deren geen verplichting is voortspruitend - Verslaggever : de h. Matthijs - Geuit het huwelijk; zodat het arrest, door lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
de echtscheiding toe te staan op grond advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
van de enige weerhouden grief dat eise- Delahaye en Houtekier.
1
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- NIETIG BEDING - EENZIJDIGE WIJZIGING
VAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST - WIJZIGING ALS TUCHTSTRAF.

Nietig is het beding in de arbeidsovereenkomst dat de inrichtende macht
van een vrije gesubsidieerde onderwijsinstelling het recht verleent om
een definitief aangestelde leerkracht
bij wijze van tuchtmaatregel opnieuw
onder een regeling van voorlopige aanstelling te plaatsen (1). (Art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(BROUWER T. DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM
V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. 6226)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1987
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 25
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof allereerst vaststelt dat eiseres sedert 1 september 1965
als studiemeesteres-opvoedster werkzaam was bij verweerster, dat zij op 1
september 1967, na een voorlopige benoeming van twee jaar, vast benoemd
werd, dat zij op 9 december 1967 verklaarde kennis te hebben genomen van
het stabiliteitsstatuut en van het disciplinair statuut van het vrij gesubsidieerd
onderwijs dat de verhoudingen tussen de
partijen zou regelen, dat zij op 28 juni
1984 bij tuchtmaatregel, bepaald in het
disciplinair statuut, terug in het regime
van voorlopige benoeming werd geplaatst en dat zij op 21 september 1984
werd opgezegd met een opzeggingstermijn van 21 maanden; het arbeidshof
vervolgens oordeelt dat vanaf de definitieve benoeming, aan de door vastheid
(1) Zie Cass., 4 dec. 1975 (A.C., 1976, 426).
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van betrekking gekarakteriseerde arbeidsovereenkomst slechts een einde kon
worden gemaakt hetzij door onderling
akkoord, hetzij door opzegging door eiseres, hetzij door opzegging door verweerster nadat bij tuchtmaatregel de terugkeer tot het voorlopig regime (contract
van onbepaalde duur) zou zijn opgelegd,
op grond : dat in het disciplinair statuut
een tuchtreglement werd ingevoerd dat
<< een complement vormt van het stelsel
van vastheid van betrekking en dus ook
rechtsgeldig tussen partijen is bedongen
geweest; dat de bedingen die de uitoefening van het eenzijdig opzeggingsrecht
belemmeren zonder dit te beletten, wettig zijn, wat geldt voor het beding waardoor de inrichtende macht slechts aan
een vaste benoeming een einde mag stellen in toepassing van sommige tuchtstraffen (...); dat het disciplinair statuut
de noodzakelijke tegenhanger vormt van
het stabiliteitsstatuut, zodat de opheffing
van de vaste benoeming als tuchtmaatregel en de daarna gegeven opzegging volkomen regelmatig zijn; dat er geen wettelijke bepaling is die de inrichtende
macht zou beletten te beslissen, in de
uitoefening van de tuchtmacht, dat het
definitief benoemd personeelslid terugkeert tot de voorlopige benoeming, door
welke maatregel de arbeidsovereenkomst, alsdan van onbepaalde duur, kon
beeindigd worden mits opzegging ( ...);
dat er dus geen eenzijdige wijziging van
de arbeidsovereenkomst door de inrichtende macht wordt gepleegd wanneer de
overeengekomen vastheid van betrekking omgezet wordt in een voorlopige benoeming en dit ingevolge een eveneens
op geldige wijze als complement van het
stabiliteitsstatuut overeengekomen disciplinair statuut waarin volgens een tegensprekelijke procedure een tuchtmaatregel kon worden opgelegd »; het arbeidshof ten slotte beslist dat de op 21
september 1984 gegeven opzegging van
de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn van 21 maanden, ingaande
op 1 oktober 1984, regelmatig was,

terwijl, overeenkomstig de artikelen
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek, de regelmatig gesloten overeenkomsten de partijen tot wet strekken en
artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalt dat het
beding waarbij de werkgever zich het
recht voorbehoudt om de voorwaarden
van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig is; het tussen partijen geldende stabiliteitsstatuut en disciplinair statuut (zoals dat vastgesteld werd bij
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beslissingen van 24 maart 1965 en 22 juni 1966 van het nationaal paritair comite
voor het vrij gesubsidieerd onderwijs) in
artikel 13 bepaalt dat de inrichtende
macht slechts een einde kan maken aan
een definitieve benoeming door toepassing van de tuchtmaatregelen houdende
afzetting of terugkeer tot de voorlopige
benoeming, als bepaald bij de artikelen
26 en volgende van het statuut, en artikel 26 van hetzelfde statuut bepaalt dat
in geval van tekortkoming aan de plichten van hun opdracht, van overtreding
van de reglementen van de inrichting
waaraan zij verbonden zijn of van overtreding van de bepalingen van het statuut, de personeelsleden een van de volgende tuchtmaatregelen kunnen oplopen: « ( ...) 6" de terugkeer tot het
voorlopig regime ( ...) »; aldus aan de inrichtende macht, werkgever, de mogelijkheid wordt geboden bij wege van
tuchtmaatregel een beslissing te treffen
die de arbeidsovereenkomst aantast in
een van haar essentii:He bestanddelen,
met name de duurzaamheid ervan; de
werkgever inderdaad, door het terugzetten, als tuchtsanctie, in een regime van
« voorlopige benoeming » eenzijdig aan
de werknemer het voordeel kan ontnemen dat de overeenkomst tot vaste benoeming hem biedt; dergelijke clausule,
zoals door eiseres in haar conclusie en
aanvullende conclusie aangevoerd, derhalve onverenigbaar is met artikel 25
van de Arbeidsovereenkomstenwet, velgens hetwelk elk beding waarbij de
werkgever zich het recht voorbehoudt
om de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig is;
een werkgever weliswaar als complement van een toegekende vaste benoeming, en de bescherming die daaruit
voortvloeit, mogelijk met de werknemer
kan overeenkomen een disciplinair statuut te laten gelden waarbij voorzien
wordt in bepaalde tuchtsancties in geval
van overtreding van bepaalde normen of
voorschriften, doch dit niet wegneemt
dat de dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet moeten worden
nageleefd, en met name dat de werkgever zich aldus niet het recht mag voorbehouden, als tuchtsanctie, eenzijdig een
wijziging van de arbeidsvoorwaarden '
door te voeren; vastheid van betrekking
onbetwistbaar een essentieel element :
van de arbeidsovereenkomst uitmaakt ;
dat niet eenzijdig kan worden ingetrokken of gewijzigd; het arbeidshof derhalve
niet antwoordt op deze specifieke in conclusie aangevoerde kritiek (schending
van artikel 97 van de Grondwet), althans
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niet wettig kan oordelen dat geen enkele
wetsbepaling de werkgever, inrichtende
macht, kan beletten te beslissen, in de
uitoefening van de tuchtmacht, een definitief benoemd personeelslid terug te
plaatsen in een voorlopige benoeming,
door welke maatregel de arbeidsovereenkomst opnieuw van onbepaalde duur
wordt en dus kan beeindigd worden met
opzegging (schending van artikel 25 van
de Arbeidsovereenkomstenwet), althans
niet wettig kan oordelen dat geen eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever (inrichtende
macht) is gepleegd wanneer de overeengekomen vastheid van betrekking omgezet werd in een voorlopige benoeming ingevolge een disciplinaire maatregel
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat artikel 25 van
de Arbeidsovereenkomstenwet de
nietigheid beveelt van elk beding
waarbij de werkgever zich het recht
voorbehoudt om de voorwaarden
van de overeenkomst eenzijdig te
wijzigen;
Dat een beding dat de werkgever
bevoegdheid verleent om een tuchtstraf op te leggen waarbij voorwaarden van de overeenkomst worden
gewijzigd, onder die bepaling valt;
Overwegende dat het arrest oor..
deelt dat de Arbeidsovereenkomstenwet ten dezen van toepassing is
en dat de in het middel bedoelde regeling « de waarde bezit van een
conventionele bepaling tussen partijen » die « rechtsgeldig » werd bedongen; dat het arrest vaststelt dat eiseres krachtens die overeenkomst
« definitief benoemd » was alvorens
zij bij wijze van tuchtmaatregel « terug in het regime van voorlopige benoeming werd geplaatst »;
Dat het arrest het verweer, waarbij eiseres zich op voormelde wetsbepaling beriep, verwerpt, op grond
« dat er geen wettelijke bepaling is
die de inrichtende macht zou beletten te beslissen, in de uitoefening
van de tuchtmacht, dat het definitief
benoemd personeelslid terugkeert
tot de voorlopige benoeming »; dat
het arrest beslist dat verweerster
« gerechtigrl was bij disciplinaire
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maatregel en met naleving van de
bij het statuut voorg~schreve? _f?r:
rnaliteiten » eiseres d1e « defm1tler
benoernd » was « terug in het regime van voorlopige benoerning te
plaatsen »;
Dat het arrest zodoende het bepaalde van artikel 25 va~ de Arbeidsovereenkomstenwet mlSkent;
Do.t het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest· houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
10 oktober 1983 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Butzler en De Gryse.
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WERKLOOSHEID -

BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSUITKERING - VERHOGING
VOOR GEHUWDE WERKLOZEN - WERKLOZE
DIE WACHTUITKERING GENIET.

Voor de toepassing van art. 160, § 3, derde lid, Werldoosheidsbesluit, als gewijzigd bij KB. 27 april 1984, dat een verhoging van de werkloosheidsuitkering
toekent aan gehuwde werklozen, zijn
wachtuitkeringen, verleend krachtens
K.B. 30 maart 1982, geen werkloosheidsuitkeringen (1).

(RIJKSDIENST VOOR ARBE!DSVOORZIEN!NG
T. VAN MOORTEL)
ARREST

(A.R. nr. 6236)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1987 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 160, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals van kracht op 28 mei
1984, 1, 3, 7 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1982 betreffende de toekenning van wachtuitkeringen aan jonge
werknemers, niet-gezinshoofden, die hun
studies beiHndigd hebben, en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld en
geoordeeld te hebben : da~ a~!ikel 16~,
§ 3, derde lid, van het komnkhJk beslmt
van 20 december 1963 bepaalt dat, wanneer het samengevoegde bedrag van de
dagelijkse werkloosheidsuitkeringen van
twee gehuwde werknemers, bedoeld in
artikel 160, § 1, 3°, die sameriwonen, minder bedraagt dan de maximum dagelijkse werkloosheidsuitkering die een gezinshoofd kan genieten, hun uitkeringen
verhoogd worden met 15 procent, indien
deze uitkeringen de enige bran van inkomsten van het gezin vormen; dat deze
tekst het heeft over werkloosheidsuitkeringen, waarin duidelijk de wachtuitk~
ringen niet zijn bedoeld, en dat het dmdelijk is dat een samenwonende gerechtigde op wachtuitkeringen nooit recht
kan hebben op de verhoging van 15 procent zoals is bepaald door artikel 160,
§ 3 van het koninklijk besluit van 20 dece~ber 1963, vervolgens beslist dat dit
echter niet tot gevolg heeft dat de samenwonende met iemand die recht heeft
op wachtuitkeringen, maar die zelf recht
heeft op werkloosheidsuitkeringen, niet
de 15 procent verhoging zou kunnen genieten, vermits in dit geval immers ontegensprekelijk deze dagelijks~ werkloosheidsuitkering onder het max1mum dagelijks bedrag van een gezinshoofd blijft,
en op bovengenoemde gronden het hager
beroep van eiser ongegrond verklaart,
terwijl artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de

(1) Art. 160, § 3, derde lid, .:Verklo?sheidsbesluit en K.B. 30 maart 1982 ZlJn geWlJZlgd, respectieveiijk vervangen door K.B. 8 aug. 1986. met ingang van 1 jan. 1989 oak de wachtuitkeDe thans geldende bepaling van art. 160, § 3,. ring in aanmerking voor de toekenning van de
derde lid, gewijzigd bij K.B. 3 okt. 1988, neemt verhoging van de werkloosheidsuitkering.
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toekenning van wachtuitkeringen aan
jonge werknemers, niet-gezinshoofden,
die hun studies beeindigd hebben, weliswaar bepaalt : << Onverminderd artikel 3,
worden de jonge werknemers die wachtuitkeringen genieten, voor de toepassing
van de sociale wetgeving, met werklozen
gelijkgesteld die een werkloosheidsuitkering genieten », doch artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit van 30 maart
1982 zegt: « Behoudens de in dit besluit
bepaalde afwijkingen, zijn de bepalingen
van titel I tot III van bet koninklijk besluit (van 20 december 1963), van toepassing op de wachtuitkeringen met uitzondering van de artikelen 156 tot 160, §§ 1
tot 7 », en de verhoging van de werkloosheidsuitkeringen met 15 procent geregeld is in artikel 160, § 3, derde lid, van
bet koninklijk besluit van 20 december
1963; de bedoelde regeling met betrekking tot de verhoging van de werkloosheidsuitkeringen derhalve niet toepasseIijk is op de wachtuitkeringen; op bet
ogenblik dat verweerster de verhoging
met 15 procent van haar uitkeringen
vroeg, hetzij op 28 mei 1984, artikel 160,
§ 3, derde lid, van bet koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid als
volgt luidde: << Wanneer bet samengevoegde bedrag van de dagelijkse werkloosheidsuitkeringen van twee gehuwde
werknemers, bedoeld in § 1, 3°, die samenwonen, echter minder bedraagt dan
de maximum dagelijkse werkloosheidsuitkering die een gezinshoofd kan genieten, worden hun uitkeringen verhoogd
met 15 procent, indien deze uitkeringen
de enige bron van inkomen van bet gezin vormen »; volgens de geciteerde bepalingen, de verhoging met 15 procent
derhalve afhankelijk is van vier voorwaarden : 1o bet moet gaan om gehuwde
werlmemers, 2° de beide werknemers
moeten samenwonen, 3° bet samengevoegde bedrag van de werkloosheidsuitkering van een gezinshoofd, en 4° de
werkloosheidsuitkeringen moeten de enige bron van inkomen van bet gezin zijn;
bet arrest derhalve, door te oordelen dat
de samenwonende met iemand die recht
heeft op wachtuitkeringen, maar die zelf
recht heeft op werkloosheidsuitkeringen,
toch de verhoging met 15 procent kan
genieten, en op die grond het boger beroep van eiser af te wijzen, de in dit
middel vermelde bepalingen schendt, in
het bijzonder artikel 160, § 3, derde lid,
van bet koninklijk besluit van 20 december 1963, dat bepaalt dat een van de
voorwaarden om recht te hebben op de
verhoging met 15 procent erin bestaat

Nr. 79

dat de werkloosheidsuitkeringen de enige bron van inkomsten van het gezin
vormen, en het arrest vaststelt dat ten
dezen de echtgenoot van verweerster
wachtuitkeringen genoot, welke niet met
werkloosheidsuitkeringen kunnen worden gelijkgesteld, derhalve het gezin van
verweerster ten dezen nog een andere
bron van inkomsten had dan uitsluitend
de werkloosheidsuitkeringen :

Overwegende dat artikel 160, § 3,
derde lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, zoals dit ten
dezen van toepassing is, bepaalt dat,
wanneer het samengevoegde bedrag
van de dagelijkse werkloosheidsuitkeringen van twee gehuwde werknemers, bedoeld in § 1, 3°, die samenwonen, minder bedraagt dan de
maximum dagelijkse werkloosheidsuitkering die een gezinshoofd kan
genieten, hun uitkeringen met 15
procent verhoogd worden, indien deze uitkeringen de enige bron van inkomen van het gezin vormen;
Dat in die bepaling onder werkloosheidsuitkering wordt verstaan
de uitkering bedoeld in artikel 160,
§ 3, eerste en tweede lid;
Overwegende dat alleen jonge
werknemers, gezinshoofden als bedoeld in artikel 160, § 1, 1", van het
koninklijk besluit van 20 december
1963, die aan de voorwaarden van
artikel 124 van dit besluit voldoen,
krachtens laatstgenoemde bepaling
op werkloosheidsuitkering gerechtigd zijn;
Dat jonge werknemers die eveneens aan die voorwaarden voldoen
maar de hoedanigheid van gezinsboofd niet hebben, krachtens artikel
2 van het ten dezen toepasselijke
koninklijk besluit van 30 maart
1982, toegelaten kunnen worden tot
het genot van wachtuitkeringen;
Overwegende dat wacbtuitkeringen niet als werkloosheidsuitkeringen worden berekend, nu blijkens
artikel 3 van bet koninklijk besluit
van 30 maart 1982 de bepalingen
van bet koninklijk besluit van 20 december 1963 die de berekening van
de werkloosheidsuitkeringen regelen, op wacbtuitkeringen niet van
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toepassing zijn, en het bedrag van
deze uitkeringen door een bijzondere regeling, vervat in artikel 4 van
het eerstgenoemde koninklijk besluit, wordt bepaald;
Dat, krachtens artikel 5 van dit
besluit, de gerechtigden op een
wachtuitkering slechts toegelaten
worden tot het genot van werkloosheidsuitkeringen wanneer zij de
voorwaarden vervullen bepaald in
de artikelen 118, 119, 120, 121, 122,
125 of 125bis van het koninklijk besluit van 20 december 1963, maar
wachtuitkeringen, anders dan werkloosheidsuitkeringen, geen gelijkstelling van uitkeringsdagen met arbeidsdagen als bepaald in voormeld
artikel 122 tot gevolg hebben;
Dat, indien al artikel 7 de jonge
werknemers die wachtuitkeringen
genieten, voor de toepassing van de
sociale wetgeving gelijkstelt met
werklozen die werkloosheidsuitkeringen genieten, die gelijkstelling
onverminderd het bepaalde in artikel 3 plaatsvindt;
Dat uit die bepalingen blijkt dat
wachtuitkeringen geen werkloosheidsuitkeringen zijn in de zin van
artikel 160, § 3, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster werkloosheidsuitkeringen geniet, terwijl haar
echtgenoot wachtuitkeringen geniet;
dat het arrest beslist dat verweerster recht heeft op de verhoging van
15 procent, bepaald in artikel 160,
§ 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, en zodoende die bepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
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10 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - GEWIJZIGDE VORDERING NA
BEPERKTE CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER OP VERWIJZING.

Wanneer het Hoi de beslissing van het
arbeidshof over een vordering die oorspronkelijk op een arbeidsovereenkomst was gegrond, niet vernietigt in
zoverre die het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen partijen
verwerpt, is het arbeidshof dat op verwijzing na een beperkte cassatie uitspraak doet, bevoegd om kennis te nemen van een exceptie van onbevoegdheid nopens de gewijzigde vordering
op grand van een andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst
en om de zaak, indien daartoe grand
bestaat, naar de bevoegde rechter te
verwijzen (1). (Art. 643 Ger.W.)
(MAGERMAN T. MOREELS, VAN DEN BERGE)
ARREST

(A.R. nr. 6237)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1981 (2)
(1) Zie Cass., 19 feb. 1987, A.R. nr. 7654
(A.C., 1986-87, nr. 362) met noot E.K., evenals
de noot van J. Van Compernolle bij dit arrest
in J.T., 1988, 25. Zie ook Cass., 8 sept. 1978
(A.C., 1978-79, 26), 24 sept. 1979 (ibid., 1979-80,
nr. 49), 4 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 494), 19
dec. 1985, A.R. nr. 7396 (ibid., 1985-86, nr. 271),
met concl. proc.-gen. Krings in Bull. en
Pas., zelfde nr.; Cass., 6 maart 1987 A.R.
nr. 5671 (A.C., 1986-87, nr. 404).
(2) De voorziening werd op 17 februari 1988
ingediend.
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Nr. 80

door het Arbeidshof te Brussel op aangebrachte bestellingen en over
verwijzing gewezen;
de kosten »; dat deze vernietiging
Gelet op het arrest van het Hof onder meer was gegrond op de overweging dat « ook een overeenkomst
van 15 oktober 1979 (3);
van vrije vertegenwoordiging niet
Over het middel: schending van de ar- ontijdig mag worden verbroken »;
tikelen 9, 565, tweede lid, 4°, 566, 578, 1°,
Dat de rechtsvoorganger van de
856 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet- verweersters voor het Arbeidshof te
Brussel, waarnaar de zaak was verhoek,
doordat het arrest, uitspraak doende wezen, vorderde « naar recht te zegover het hager beroep gericht tegen de gen dat de arbeidsrechtbank ratione
beslissing waardoor de eerste rechter materiae niet bevoegd is om kennis
zich ratione materiae bevoegcl heeft ver- te nemen van de oorspronkelijke
klaard om van de oorspronkelijke verde- vordering, in de mate waarin die erring kennis te nemen in zover zij ertoe toe strekte oorspronkelijke verweerstrekt eiser te horen veroordelen om
schadevergoeding wegens contractbreuk der te horen veroordelen om door
en achterstallige commissielonen te beta- mijn verzoeker als zelfstandige hanverworven
len, beslist tot de onbevoegdheid van de delsvertegenwoordiger
arbeidsgerechten om kennis te nemen achterstallige commissielonen te betalen »; dat hij deze vordering bij
van die vordering,
terwijl, eerste onderdeel, de volstrekte conclusie uitbreidde tot de « schadebevoegdheid van de arbeidsrechtbank vergoeding wegens contractbreuk »
wordt bepaald naar het onderwerp van en het arbeidshof verzocht de bede vordering zoals die uit de dagvaar- twisting naar de bevoegde rechter te
ding blijkt en de dagvaarding van 15 ja- verwijzen;
nuari 1974 het bestaan inroept van een
Overwegende dat uit het voorarbeidsovereenkomst zodat de arbeidsrechtbank bevoegd was (schending vs.n gaande volgt dat voor het Arbeidsde artikelen 9 en 5'78 van het Gerechte- hof te Brussel geen vordering op
lijk Wetboek);
grond van een arbeidsovereenkomst
meer aanhangig was; dat dit arbeidshof aileen diende te beslissen
over een exceptie van onbevoegdheid nopens een vordering gegrond
Wat het eerste onderdeel betreft:
op een overeenkomst van zelfstanOverwegende dat de rechtsvoor- dig handelsvertegenwoordiger;
ganger van de verweersters zijn vorDat het arbeidshof, overeenkomdering in de oorspronkelijke dagvaarding voor de arbeidsrechtbank stig artikel 643 van het Gerechtelijk
grondde op het bestaan van een ar- Wetboek, bevoegd is om over deze
exceptie uitspraak te doen en de
beidsovereenkomst;
zaak, indien daartoe grond bestaat,
Dat het Arbeidshof te Gent, bij ar- naar de bevoegde rechter te verwijrest van 23 juni 1978, oordeelde dat zen; dat het arbeidshof de aangetussen partijen geen arbeidsover- vochten beslissing derhalve nam'
eenkomst bestond; dat deze beslis- recht verantwoordt;
sing door het tegen dit arrest ingeDat het onderdeel faalt naar
stelde cassatieberoep niet werd aanrecht;
gevochten;
Dat het Hof het arrest alleen vernietigde « in zoverre het uitspraak
doet over de schadevergoeding wegens contractbreuk, over de commissielonen op verkopen zonder tussenkomst van eiser en op door hem
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser- in de
(3) Niet gepubliceerd.
kosten.
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10 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzit- ber 1944 betreffende de maatschappeter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter lijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd
!1erslaggever : mevr. Baete-Swinnen bij koninklijk besluit van 15 juni 1970,
Gelijkluidende conclusie van de h. Ledoordat het arbeidshof vaststelt: dat
naerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. van Heeke en Houtekier.

Nr. 81
3'

KAMER -

10 oktober 1938

SOCIALE ZEKERHEID --

WERKNEMERS
- TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEN DIE
ARBEID VERRICHTEN ONDER GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBE!DSOVEREENKOMST- VERVOERDERS VAN
GOEDEREN.

Voor de toepassing van art. 3, 5, KB. 28
nov. 1969, dat de voorwaarden bepaalt
waaronder vervoerders van goederen
onder de sociale zekerheid voor werlrnemers vallen, is niet vereist dat de
ondernemer de vervocrder tot het verrichten van vervoersopdrachten kan
verplichten en de voorwaarden waaronder het vervoer moet worden verricht, kan bepalen (1).
(TRANSPORT VAN DEN EYNDEN G. P.V.B.A.
T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)
ARREST

(A.R. nr. 6243)
!

HET HOF; - Gelet op het bestre- '
den arrest, op 16 september 1987
door het Arbeidshof te Antwerpen ·
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1, 2, § 1, 1•, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de .
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 3, enig lid, 5', van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem(1) Zie Cass., 9 april 1979 (A.C:, 1978-79, 944),
21 dec. 1981 en 22 maart 1982 (A.C., 1981-82,
nrs. 261 en 434).

uit het proces-verbaal van de inspectiedienst en de sociale inspectie is gebleken
dat in juli 1982 het wagenpark van de
vennootschap bestond uit zes cfrucks en
aanhangwagens die alle reden onder de
benaming en de vervoersvergunningen
van de P.V.B.A., en waarvoor de P.V.B.A.
verzekeringen had afgesloten, dat de
vennoten-chauffeurs gewoonlijk om de
maand de vrachtdocumenten en de
vrachtprijzen aan de zaakvoerder overhandigden, samen met de opgave van de
gemaakte kosten, dat de heer Van den
Eynden dan de facturatie op naam van
de P.V.B.A. waarnam, de onkosten betaalde en de verdere administratie verrichtte, dat een rekening courant op
naam van elke chauffeur werd bijgehouden, dat de vennoten-chauffeurs zelf een
clienteel verwierven vooraleer zij tot de
P.V.B.A. toetraden en dit clienteel ook
zelf opzochten, dat de zaakvoerder Van
den Eynden iedereen vrijliet in het contacteren van clienteel, dat hij wel op verzoek van de chauffeurs die een gebrek
aan opdrachten hadden, bemiddelde bij
relaties om die chauffeurs aan werk te
helpen, en dat in die situatie de vennoten-chauffeurs zelf de overeenkomst met
de client afhandelden en vrij beslisten
het transport al dan niet te doen, dat
geen rijverplichting of werktijden opgelegd waren en dat men in het bedrijf van
oordeel was dat het vervoer voor iedere
deelgenoot zelfstandig gedaan werd in
zijn hoedanigheid van werkend vennoot
waarbij hij over een beperkt aantal aandelen beschikte en effectief het transport
r.aee hielp uitvoeren, zonder dat hierbij
van enig toezicht sprake was; het arbeidshof vervolgens oordeelt : « dat, luidens artikel 3, 5•, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, de toepassing van de wet van 27 juni 1969 wordt
verruimd tot de personen die vervoer
van goederen verrichten dat hun door
een onderneming wordt opgedragen,
door middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer,
alsmede tot die ondernemer; dat, opdat
dit artikel van toepassing zou zijn,
geenszins vereist is dat de personen die
het beoogd vervoer in de omschreven
omstandigheden verrichten, dit in een
band van ondergeschiktheid zouden
doen; dat, in zoverre aan de twee hierna

160

HOF VAN CASSATIE

besproken vereisten is voldaan, het ter
zake van geen belang is te weten of de
chauffeurs al dan niet autonoom hun
werkwijze, hun tijdsindeling, plaats van
transport en prijs van transport bepaalden en zelfs zelf het clienteel zochten »;
het arbeidshof vervolgens, na te hebben
overwogen dat « in de gegeven omstandigheden dient te worden aanvaard dat
(... ) aan de eerste vereiste, te weten dat
het vervoer door de werkende vennoten
van (eiseres) gedaan werd door middel
van voertuigen waarvan die chauffeurs
geen eigenaar waren of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd werd door (eiseres), is voldaan », oordeelt « dat op afdoende wijze
is gebleken dat de facturen op naam van
(eiseres) werden gemaakt en de klanten
van het vervoer aan (eiseres) betaalden,
waarna (eiseres) met de werkende vennoten afrekende; (... ) dat uit het feit dat
voor elk door een vennoot-chauffeur onder de benaming en met vervoervergunningen van (eiseres) uitgevoerd vervoer
een factuur werd opgemaakt op naam
van (eiseres), blijkt dat dit vervoer namens, voor rekening en in opdracht van
(eiseres) verricht werd; dat (eiseres),
door deze facturen op haar naam uit te
schrijven en het vervoer onder haar benaming en met haar vervoervergunningen te laten verrichten, de juridische
verantwoordelijkheid voor dit vervoer op
zich nam; dat door de toetreding tot de
P.V.B.A. als werkende vennoten de kwestieuze vennoten-chauffeurs van de vennootschap-onderneming de algemene opdracht tot het verrichten van vervoer
van goederen hadden ontvangen en aanvaard; dat het artikel 3, 5o, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
niet vereist dat de onderneming voor elk
vervoer afzonderlijk een opdracht geven
zou; dat het feit dat de betrokken chauffeurs in hun functie van werkende vennoot zelf klanten zochten, geen afbreuk
doet aan de vaststelling dat zij handelden in het kader van een door (eiseres)
gegeven opdracht tot het vervoer van
goederen »; het arbeidshof besluit dat
« dient te worden aanvaard dat ook aan
de tweede vereiste van voormeld artikel
3, 5°, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 is voldaan » en eiseres
veroordeelt tot betaling van bijdragen,
bijdrage-opslagen en interesten,
terwijl, overeenkomstig artikel 1 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, deze wet van toepas-

Nr. 81

sing is op werknemers en werkgevers
die door een arbeidsovereenkomst zijn
verbonden; artikel 2, § 1, 1°, van dezelfde
wet de Koning toelaat bij in ministerraad overlegd besluit en na advies van
de Nationale Arbeidsraad, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing
van de wet uit te breiden tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een
ander persoon verrichten of die arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden
als die van een arbeidsovereenkomst; artikel 3, enig lid, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de voornoemde wet van 27 juni 1969
de toepassing van deze wet verruimt tot
de personen die vervoer van goederen
verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door middel van
voertuigen waarvan zij geen eigenaar
zijn of waarvan de aankoop gefinancierd
of de financiering gewaarborgd wordt
door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer; deze bepaling aldus vereist
dat de vervoerder van goederen, om onder het toepassingsgebied van de wet
van 27 juni 1969 te vallen, het vervoer
verricht in opdracht van de onderneming, en door middel van voertuigen
waarvan hij geen eigenaar is of waarvan
de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de onderneming; er slechts van een « vervoersopdracht » kan sprake zijn zo de onderneming (of de ondernemer) de vervoerder
een bepaalde vervoerstaak kan opleggen
of hem hiertoe kan aanzetten, zonder
dat de vervoerder op grand van een persoonlijk en onafhankelijk besluit van dit
vervoer zou kunnen afzien; de vervoersopdracht derhalve niet alleen veronderstelt dat de ondernemer de clienteel opspoort en aanwijst, doch bovendien dat
de ondernemer aan de vervoerder een
zekere verplichting kan opleggen tot het
uitvoeren van de opdracht, die niet eenzijdig en willekeurig kan worden genegeerd door de vervoerder, alsmede dat
deze ondernemer de voorwaarden (prijs
e.d.m.) kan bepalen waaronder de opdracht dient te worden uitgevoerd; de feitenrechters ten dezen vaststelden dat de
vennoten-chauffeurs zelf een clienteel
verwierven vooraleer zij tot de P.V.B.A.
toetraden, en dat zij die clienteel ook
zelf opzochten, terwijl de zaakvoerder
van de onderneming iedereen vrijliet in
het contacteren van clienteel en hoogstens voor chauffeurs die een gebrek aan
opdrachten hadden, bemiddelde bij relaties om die chauffeurs aan werk te hel-
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pen, zonder dat die chauffeurs in zulke
gevallen hun vrijheid verloren om al dan
niet de voorgestelde opdracht uit te voeren; de feitenrechters tevens, door bevestiging van het feitenrelaas, vaststelden
dat de chauffeurs-vennoten zelf de prijs
bepaalden van de uitgevoerde opdrachten; het derhalve geenszins - in strijd
met wat het arbeidshof beweerde - zonder belang is te weten « of de chauffeurs
al dan niet autonoom (...) plaats van
transport en prijs van transport bepaalden en zelfs zelf het clienteel zochten »;
uit de enkele omstandigheden dat « de
facturen op naam van (de onderneming)
werden gemaakt en de klanten van het
vervoer aan (eiseres) betaalden, waarna
(eiseres) met de werkende vennoten afrekende » en dat << voor elk door een vennoot-chauffeur onder de benaming en
met de vervoervergunning van (eiseres)
uitgevoerd vervoer een factuur werd opgemaakt op naam van (eiseres) >>, niet
kon afgeleid worden dat het vervoer << in
opdracht » van eiseres werd verricht;
noch de omstandigheden dat eiseres facturen op haar naam uitschreef, het vervoer onder haar benaming en met haar
vervoervergunningen liet verrichten, en
de juridische verantwoordelijkheid voor
het vervoer op zich nam, noch het toetreden tot de P.V.B.A. als werkende vennoten noodzakelijk tot gevolg hebben dat
het vervoer geschiedde << in opdracht »
van eiseres; de naamlening, het opstellen
van facturen, het bezitten van vervoersvergunningen en het dragen van de verantwoordelijkheid voor het vervoer dat
door de onderscheiden chauffeurs wordt
verricht, weliswaar doen blijken van het
feit dat het vervoer onder een naam
wordt verricht, hetgeen bevestigd wordt
door de toetreding van de chauffeurs tot
de vennootschap, doch hoegenaamd niet
met zich meebrengen dat aldus het vervoer zou geschieden << in opdracht » van
de genoemde vennootschap, zoals vereist
wordt door artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969; het arbeidshof derhalve, op grond van de feitelijke vaststellingen die het deed, niet
wettig kan beslissen dat eiseres, en dus
de betrokken chauffeurs, onder de wet
van 27 juni 1969 vallen :

Overwegende dat, luidens artikel
2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit en na
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het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, de
toepassing van deze wet kan uitbreiden, onder de voorwaarden die Hij
bepaalt, tot de personen die, zonder
door een arbeidsovereenkomst te
zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een
ander persoon verrichten of die arbeid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat ter uitvoering
daarvan, bij koninklijk besluit van
28 november 1969, inzonderheid artikel 3, 5°, de toepassing van de wet
werd verruimd tot, onder meer, de
personen die vervoer van goederen
verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door
middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijn of waarvan de
aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer;
Overwegende dat de aldus door
artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit aangewezen personen, indien
ze onder de erin bepaalde voorwaarden vallen, worden geacht personen
te zijn die tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander
persoon verrichten of die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat uit het aangehaalde artikel 2, § 1, 1°, van de wet
van 27 juni 1969 blijkt dat een persoon arbeid kan verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst zonder juridisch onder het gezag van een ander persoon te staan;
Dat voor de toepassing van die
wet op grond van artikel 3, 5°, van
het koninklijk besluit derhalve niet
is vereist dat het verrichten van vervoer door de ondernemer kan worden opgelegd, noch dat de ondernemer de voorwaarden waaronder het
vervoer moet worden verricht, kan
bepalen;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

Nr. 82

door het Arbeidshof te Antvverpen
gewezen;

Over het middel: schending van artikel 123, § 1, 1", van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 5
november 1965 en 12 april 1983, van artikel 2 van genoemd wijzigend besluit van
12 april 1983, van het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerking van de
wet, dat onder meer in artikel 2 van het
Nr. 82
Burgerlijk Wetboek is gehuldigd, en van
artikel 97 van de Grondwet,
3' KAMER - 10 oktobel' 1988
doordat het arrest vaststelt dat verweerder laatst stempelde en uitkeringen
1° WERKLOOSHEID
GERECHTIGDEN genoot tot en met 30 juni 1981, dat hij na
OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BEHOUD een periode van tewerkstelling en van
inschl'ijving als stud·:mt op 7 oktober
VAN DE HOEDANIGHE!D VAN GERECHT!GDE
1903 een (nieuwe) aanvraag deed tot het
- ONDERBREKING VAN DE UITKERINGEN bekomen van werkloosheidsuitkeringen
VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID ALVORENS
OP HET BEHOUD AANSPRAAK WORDT GE- en dat hij op het formulier C 109 werklozensteun aanvroeg vanaf 7 oktober 1983
MAAKT.
op basis van artikel 123, § 1, van het koninklijk besluit van 20 december 1963;
2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN het arrest beslist dat verweerder vanaf
- WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEIDS- die datum gerechtigd is op werkloosBESLUIT - GERECHTIGDEN OP WERKLOOS- heidsuitkering op grand van genoemd arHEIDSUITKERING- BEI-IOUD VAN DE HOEDA- tikel 123, § 1, 1", op de volgende gronden:
NIGHEID VAN GERECHTIGDE - ONDERBRE- « dat inderdaad bij koninklijk besluit
KING VAN DE UITKERINGEN- VERLIES VAN van 12 april 1983 (van lmwht op 8 mei
DE HOEDANIGHEID ALVORENS OP HET BE- 1983) de dunrtijd van 15 maanden vervangen werd, en niet verlengd werd,
HOUD AANSPRAAK WORDT GEMA.AKT.
door 3 jaar, in het artikel 123, § 1, 1", ( ... );
1" en 2" De uitkeringsgerechtigde werklo- dat, wanneer ter zake de omvang van de
ze wiens uitkeringen werden onderbro- periode, gedurende dewelke de werkloze
ken en die met toepassing van een de hoedanigheid van werkloze behoudt,
vroegere l'egeling de hoedan.igheid van uitgebreid wordt van 15 maanden naar 3
gerechtigde heeft verlol'en, kan bij een jaar, de hoedani.gheid van gerechtigde
nieuwe aanvz·aag onder de gelding van van betrokkene niet verloren ging na 15
een nieuwe regeling geen aanspraak maanden, maar behouden bleef gedurenmaken op het behoud van die lweda- de drie jaar, zoals bij de aanvraag om
nigheid (1). (Artt. 2 B.W. en 123, § 1, 1", uitkering diende vastgesteld en berekend
Werkloosheidsbesluit.)
te worden; dat de aanvraag van betrokkene gedaan werd op 7 oktober 1983 na
de tekstwijziging van kracht sinds 8 mei
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
1983, zodat de reglementel'ing dient toeT. DENIJS)
gepast zoals zij op dat ogenblik van
kracht was, en dient vastgesteld dat er
ARREST
nog geen 3 jaar veriopen was tussen de
datum van de onderbreking van de uit(A.R. nr. 6263)
keringen op 30 juni (HJ81 en de datum
de nieuwe aanvraF.J.g op 7 oktober)
HET HOF; - Gelet op het bestre- van
1983 met als gevolg dat de betroldwne
den arrest, op 15 december 1986 (2) zijn hoedanigheid van gerechtigde heeft
behouden »,
10 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Biitzler en De Bruyn.

(1) Cass., 2 nov. 1987, A.R. m. 5732
terwijl, naar luid van artikel 123, § 1,
(A.C., 1~987-88, nr. 134); zie Cass., 8 feb 1988, ,
1", van het koninklijk besluit van 20 deA.R. nr. 5982 (ibid., 1987-88, nr. 341).
(2) De voorziening werd ingediend op 11
maari 1988.

cember 1963, de uitkeringsgerechtigde
werkloze de hoedanigheid van gerechtigde behoudt wanneer hij zijn uitkeringen,
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buiten de hypothese van § 2 van genoemd artikel 123, gedurende niet meer
dan een nader bepaalde periode onderbreekt; deze periode met toepassing van
artikel 2 van het koninklijk besluit van
12 april 1983 (in werking op 8 mei 1983)
van 15 maanden op drie jaar werd gebracht; in deze bepalingen, die uitgaan
van de uitvoerende macht, het aJgemeen
rechtsbeginsel van de niet-terugwerking
van de wet, dat onder meer in artikel 2
van het Burgerlijk Wetboek wordt gehuldigd, dient in acht genomen te worden,
tenzij de wetgever anders zou hebben
bepaald, hetgeen in huidige zaak niet is
gebeurd; de niet-terugwerking van een
wettelijke (hier: verordenende) bepaling
impliceert dat zij onmiddellijk toepasselijk is op alle toekomstige gevolgen van
toestanden die zijn ontstaan onder de
gelding van de vroegere wetgeving, met
dien verstande evenwel dat zij niet toepasselijk is op vroeger voldongen toestanden; uit dit laatste volgt dat een
nieuwe wettelijke (hier: verordenende)
bepaling, die zonder terugwerkende
kracht werd ingevoerd, geen afbreuk
vermag te doen aan de uitdoving van
een recht of rechtstoestand wanneer die
uitdoving met toepassing van de oude
wettelijke bepaling reeds had plaatsgevonden v66r het in werking treden van
de nieuwe bepaling; uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerders hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde, met toepassing van het alsdan
geldende artikel 123, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
na een periode van 15 maanden sedert
30 juni 1981, en dus v66r 8 mei 1983 (datum van het in werking treden van de
nieuwe bepaling waarbij de periode van
15 maanden op drie jaar werd gebracht)
verloren was gegaan; het arrest derhalve, door te beslissen dat verweerders
hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde
niet verloren is gegaan na vijftien maanden, maar behouden bleef gedurende
drie jaar, aan de bij koninklijk besluit
van 12 april 1983 gewijzi.gde bepaling
van genoemd artikel 123, § 1, 1°, of aan
het wijzigende besluit, terugwerkende
kracht toekent in strijd met het dienaangaande geldende rechtsbeginsel en
wettelijk voorschrift (schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerking van de
wet); het arrest ten on:rechte verweerder
op grond van genoemd artikel 123, § 1,
1°, als gewijzigd, op werkloosheidsuitkeringen gerechtigcl verklaart (schending
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van artikel 123, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12
april 1983, en, voor zoveel nodig, van de
wijzigende bepaling) en het arrest de beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat, krachtens artikel 123, § 1, 1°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963, zoals
het luidde alvorens het bij koninklijk besluit van 12 april 1983 werd
gewijzigd, de werkloos geworden
werknemer die niet onder toepassing van § 2 valt, de hoedanigheid
van gerechtigde behoudt wanneer
zijn uitkeringen slechts gedurende
een periode van minder dan vijftien
maanden onderbroken werden;
Dat de hoedanigheid van gerechtigde niet kan worden behouden
wanneer zij is verloren gegaan alvorens op het behoud ervan aanspraak
wordt gemaakt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de uitkeringen van verweerder gedurende meer dan vijftien maanden onderbroken werden
vanaf 1 juli 1981, doch beslist dat
verweerder aanspraak kon maken
op de hoedanigheid van gerechtigde
toen hij op 7 oktober 1983 werkloosheidsuitkering aanvroeg, nu ingevolge het in werking treden van het
koninklijk beslu.it van 12 april 1983
de bij voornoemde bepaling gestelde
tijdruimte toen op drie jaar was gebracht;
Dat het arrest, door aldus aan
de nieuwe regeling terugwerkende
kracht te verlenen, de voormelde bepalingen alsmede artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit .arrest
melding zal worden ge:maakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietig-

HOF VAN CASSATIE

164

de arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
10 oktober 1988 - a• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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12 oktober 1988

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT - REGLEMENTSBEPALINGEN - ART.
7.1 - VERBOD HET VERKEER TE HINDEREN
OF ONVEILIG TE MAKEN - DRAAGWIJDTE
VAN DAT VERBOD.

Het Wegverkeersreglement regelt het
verkeer op de openbare weg en stelt
meer in het bijzonder de verplichtingen vast van de personen die gemachtigd zijn om werken te beginnen of
belemmeringen aan te brengen die het
verkeer kunnen hinderen of onveilig
maken; daaruit volgt dat art. 7 van dat
reglement op hen van toepassing is (1).
(CARPENTIER, TRAVEXPLOIT N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6781)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 maart 1988 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
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doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
tot een geldboete van 60 frank veroordeelt wegens het feit dat hij het verkeer
heeft gehinderd of onveilig gemaakt door
voorwerpen of stoffen op de openbare
weg te werpen, te plaatsen, achter te !aten of te laten vallen, hetzij door er rook
of stoom te verspreiden, hetzij door er
enige belemmering aan te brengen, hem
verwijst in de kosten van de strafvordering en eiseres te zamen met eiser burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart
voor de veroordeling in de kosten en de
geldboete, op grond « dat artikel 7.1 van
het algemeen reglement van 1 december
1975 een algemene bepaling is die van
toepassing is op allen die uit gelijk welke hoofde van de openbare weg gebruik
~aken; dat het met name van toepassing
IS op de aannemers van werken; dat het
artikel het al dan niet opzettelijk achterlaten van stoffen op de openbare weg
waardoor het verkeer onveilig wordt gemaakt, als een strafbaar feit aanmerkt
zodra het feit een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een daad van
de mens»,
terwijl de verbodsbepaling van artikel
7.1 van het Wegverkeersreglement voorkomt onder titel II van het Wegverkeersreglement met het opschrift << Verkeersregels » en alleen van toepassing is op
de gebruikers van de openbare weg in de
zin van artikel 1 van het reglement, namelijk op degenen die rijden op de openbare weg; zulks niet het geval is met een
aannemer die op de openbare weg een
werk uitvoert, in zoverre de onveiligheid
voor het verkeer voortvloeit uit het werk
zelf en niet uit het feit dat die aannemer
op de openbare weg rijdt; daaruit volgt
dat de beslissing waarbij de eisers worden veroordeeld, ofschoon ze geen weggebruikers waren in de zin van het koninklijk besluit van 1 december 1975, niet
naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 1 en 7.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975) :

Overwegende dat het koninklijk
besluit van 1 december 1975 het verkeer op de openbare weg regelt en,
I. Op de voorziening van eiser :
meer bepaald, de verplichtingen
vaststelt van de personen die geOver het tweede middel: schending machtigd zijn werken te beginnen
van de artikelen 1 en 7.1 van het Weg- of belemmeringen aan te brengen
verkeersreglement;
die het verkeer kunnen hinderen of
onveilig maken;
Dat bijgevolg die personen onder(1) Zie Cass., 19 okt. 1964 (Bull. en
Pas., 1965, I, 177).
worpen zijn aan de algemene bepa-

-----------------1
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verbaal van de terechtzitting, tijdens
ling van artikel 7 van genoemd kowelke de zaak is behandeld, de handninklijk besluit;
tekening van de voorzitter of van de
Dat het middel faalt naar recht;
griffier ontbreekt en het vonniS' niet aiEn overwegende dat de substanle voor het bewijs van de regelmatigheid van de procedure vereiste vasttii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in i stellingen bevat (1). (Artt. 155, 189 en
190 Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.)
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen; ' 2° Nietig is het arrest van het hof van
beroep dat de nietigheid van het beII. Op de voorziening van eiseres : ' roepen vonnis overneemt (2).
1

Overwegende dat uit de gedingstukken niet blijkt dat eiseres haar
voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie;

(VANDERLINCK T. MOLDEREZ E.A.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 6936)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de den arrest, op 3 juni 1988 gewezen
voorzieningen; verwijst de eisers, ie- door het Hof van Beroep te Brussel;
der van hen, in de kosten van hun
voorziening.
I. In zoverre de voorziening ge12 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzit- richt is tegen de beslissing op de
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzit- strafvordering :
ter - Verslaggever : de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.
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1° VONNISSEN

12 oktober 1988

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CORRECTIONELE RECHTBANK - NIET DOOR DE
VOORZITTER ONDERTEKEND PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING WAAROP DE
ZAAK IS BEHANDELD - VONNIS DAT NIET
ALLE VOOR HET BEWIJS VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE VEREISTE
VASTSTELLINGEN BEVAT- GEVOLG.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BERGEPEN VONNIS NIETIG- ARREST VAN HET HOF
VAN BEROEP DAT DIE NIETIGHEID OVERNEEMT - GEVOLG.

Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 10 van de
wet van 1 mei 1849 op de politie- en de
correctionele rechtbanken, 155, 189 en
190 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest de feiten A, B en E
ten laste van eiser bewezen verklaart en
hem, op strafrechtelijk gebied, veroordeelt tot een gevangenisstraf met uitstel
en tot een geldboete en, op burgerlijk gebied, tot betaling van schadevergoeding
aan de verweerders,
terwijl het proces-verbaal van de op 18
december 1985 door de Correctionele
Rechtbank te Nijvel gehouden terechtzitting, waarop de zaak werd behandeld en
vervolgens voor uitspraak van het vonnis
tot een latere datum werd verdaagd, niet
is ondertekend door de magistraat die de
debatten heeft voorgezeten en de vaststelling niet bevat dat hij in de onmogelijkheid verkeerde te tekenen; artikel 10
van de wet van 1 mei 1949 bepaalt dat de
(1) Cass., 14 nov. 1984, A.R. nr. 3724
(A.C., 1984-85, nr. 166); zie Cass., 9 okt. 1985,
A.R. nr. 4277 (ibid., 1985-86, nr. 76), en 15
maart 1988, A.R. nr. 966 (ibid., 1987-88,
nr. 440).
(2) Cass.,

12

dec.

1986,

A.R.

nr.

457

1o Nietig is een vonnis van de correctio- (A.C., 1986-87, nr. 227); zie Cass., 13 okt. 1987,

nele rechtbank wanneer op het proces- A.R. nr. 1343 (ibid., 1987-88, nr. 91).
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door de artikelen 155 en 189 van het
Wetboek van Strafvordering voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als door de griffier moeten worden
ondertekend; die rechtsvorm, die bedoeld
is om aan het proces-verbaal authenticiteit te verlenen, substantieel is; dat proces-verbaal bijgevolg geen authentieke
akte is en niet het bewijs oplevert dat de
erin aangegeven rechtsvormen in acht
zijn genomen; het beroepen vonnis dus
nietig is; het arrest, door het beroepen
vonnis gedeeltelijk te bevestigen en zich
te baseren op het in eerste aanleg gedane onderzoek, de nietigheid ervan overneemt:

telastlegging en wegens de telastleggingen A (waarvan de omschrijving
is gewijzigd) en B veroordeelt tot
een enkele straf van gevangenis en
geldboete, alsook tot een bijdrage
van 5 frank;
Dat derhalve het arrest de nietigheid van het beroepen vonnis overneemt;
Dat het middel gegrond is;

Overwegende dat het proces-verbaal van de op 18 december 1985
door de Correctionele Rechtbank
te Nijvel gehouden terechtzitting,
waarop de zaak is behandeld en vervolgens voor uitspraak is verdaagd
naar de terechtzitting van 22 januari 1986, niet is ondertekend door de
alleenrechtsprekende rechter die op
de terechtzitting tegenwoordig was
en de vaststelling niet bevat dat
laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeerde te tekenen;
Overwegende dat luidens artikel
10 van de wet van 1 mei 1849 de
door de artikelen 155 en 189 van het
Wetboek van Strafvordering voorgeschreven aantekeningen zowel door
de rechter als de griffier moeten ondertekend zijn; dat die rechtsvorm
bedoeld is om authenticiteit te verlenen aan het proces-verbaal en dus
substantieel is; dat bijgevolg dat
proces-verbaal geen authentieke akte is en het bewijs niet levert dat de
erin aangegeven rechtsvormen in
acht genomen zijn;
Overwegende dat, aan de hand
van de gedingstukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet kan
worden nagegaan of de substantiele
rechtsvormen waarvan het vonnis
gewag maakt, in acht zijn genomen
op een openbare terechtzitting; dat
het beroepen vonnis dus nietig is;
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonms bevestigt in zoverre
het de telastlegging E (weerspannigheid) tegen eiser bewezen verklaart;
dat het laatstgenoemde wegens die

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft
van de definitieve en niet definitieve
beslissingen die zijn gewezen op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen en die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien,
ook al is de voorziening tegen de
niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen :

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.
12 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Belle-Jeanmart Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Simont.
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(TWEE ZAKEN)

1° SPELEN EN WEDDENSCHAPPENBELASTING OP DE AGENTSCHAPPEN VOOR
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WEDDENSCHAPPEN OP DE PAARDENWEDRENNEN - DECREET VAN 29 JUNI 1985 VAN
DE WAALSE GEWESTRAAD ART. 74BIS
W.I.G.B.

2° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING OP
DE AGENTSCHAPPEN VOOR WEDDENSCHAPPEN OP DE PAARDENWEDRENNEN - DECREET VAN 29 JUNI 1985 VAN DE WAALSE GEWESTRAAD - ART. 74BIS W.I.G.B. GEWESTRAAD DOOR HET ARBITRAGEHOF ONBEVOEGD VERKLAARD - GEVOLG.

1" en 2" Onwettig is het gemeenteregle-

ment dat een belasting op de agentschappen voor weddenschappen op de
paardenwedrennen invoert op grand
van artikel 2 van het decreet van 29
juni 1985 van de Waalse Gewestraad
waarbij in het W.I.G.B. een art. 74bis
wordt ingevoegd (1).
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Over het middel zoals het in
's Hofs arrest van 11 juni 1987 is
weergegeven (3) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het Arbitragehof
in zijn arrest van 2 juni 1988, in antwoord op de door het Ho£ gestelde
vraag, voor recht zegt clat : 1. de artikelen 1 en 3, eerste zin, van het
decreet van de Waalse Gewestraacl
van 29 juni 1985 tot wijziging, wat
het Waalse Gewest betreft, van het
Wetboek van de met de Inkomsten~
belastingen Gelijkgestelde Belastingen, inzake de belasting op de spe-·
len en de wedclenschappen, niet de
regels schenden die door of krach' tens de Grondwet zijn vastgesteld
: voor het bepalen van de onderschei: den bevoegdheid van de Staat, de
' gemeenschappen en de gewesten;
i 2. de artikelen 2 en 3, tweede zin,
van hetzelfde decreet de regels
' schenden die door of krachtens de
Grondwet zijn vastgesteld voor het
bepalen van de onderscheiden be' voegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de Waalse Gewestraad niet bevoegd
was om, zoals hij bij artikel 2 van
dat decreet heeft gedaan, een artikel
74bis in te voegen in het Wetboek
, van de met de Inkomstenbelastin. gen Gelijkgestelde Belastingen en
: evenmin om te bepal.en, zoals uit ar. tikel 3 van dat decreet volgt, dat dit
artikel 74bis met ingang van 1 januari 1985 zal gelden;
Dat de bestreden beslissing derhalve, op grond van artikel 2 van genoemd decreet, niet kon aannemen
dat verweersters belastingverordening van 23 februari 1984, waarin
een belasting wordt geheven op de
agentschappen voor weddenschappen op de paardenwedrennen, wettig was;
Dat dit onderdeel gegrond is;
I,

(Eerste zaak)
(COUNARD T. GE!VIEENTE DISON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. F 857 F en F 858 F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 oktober 1986
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Luik gewezen
over de bezwaarschriften inzake de
voor het aanslagjaar 1985 geheven
belasting op de agentschappen voor
de buiten het Waalse Gewest gelopen paardenwedrennen;
Gelet op 's Hofs arrest van 11 juni
1987 {2};
Gelet op het arrest van het Arbitragehof, onder nr. 57 op 2 juni 1988
gewezen;
(1) Cass., 11 juni 1987, A.R. nr. F 857 F
(A.C., 1986-87, nr. 619).
(2) en (3) Zie voetnoot 1 hiervoren.

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
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dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwij st de zaak
naar de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Namen.
13 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.

( Tweede zaak)
(HAURENS T. STAD VERVIERS)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. F 858 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 oktober 1986
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Luik gewezen
over de bezwaarschriften inzake de
over het aanslagjaar 1985 geheven
belasting op de agentschappen voor
de buiten het Waalse Gewest gelopen paardenwedrennen;
Over het middel: schending van de artikelen 107, 107quater van de Grondwet,
66 74 74bis van het Wetboek van de met
de' In'komstenbelastingen Gelijkgestelde
Belastingen, 6, inzonderheid § 1, VII~, 7
van de bijzondere wet tot hervormmg
der instellingen van 8 augustus 1980, 10,
§ 1, en 13 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus
1980, van het onder meer in artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek vervatte algemeen beginsel dat rechtsnormen geen terugwerkende kracht hebben, en van de
artikelen 2 en 3 van het decreet van 29
juni 1985 van de Waalse Gewestraad tot
wijziging, wat het Waalse Gewest betreft, van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, inzake belasting op de spelen
en de weddenschappen,
doordat de beslissing de bezwaarschriften van eiser tegen de aanslagen
die, ter uitvoering van een belastingverordening van 7 mei 1984 van verweerster, voor het aanslagjaar 1985 te zijnen
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name opgenomen zijn in het kohier van
de gemeentebelasting van verweerster
op de agentschappen voor weddenschappen en paardenwedrennen verwerpt, op
grand : « dat moet worden vastgesteld,
enerzijds, dat het eerste middel van _de
belastingschuldige elke grondslag m1st,
aangezien het betrekking heeft op het
aanslagjaar 1985 en artikel 74, waarv~n
de schending wordt aangevoerd, met mgang van dat aanslagjaar niet meer van
toepassing was op de betrokken belastingheffende overheid en, anderzijds, dat
de betwiste aanslag geheel voldoet aan
het vereiste van voormeld artikel 74bis;
dat (... ) het ( ... ) college, met betrekking
tot het tweede middel, volgens hetwelk
het bovengenoemde decreet onregelmatig is, te dezen oordeelt dat een antwoord op die vraag niet nodig is voor de
beslissing; dat immers, zelfs al zou het
Arbitragehof het tweede middel van de
belastingschuldige gegrond bevinden, het
bezwaarschrift dan nog in elk geval als
niet gegrond zou moeten worden verworpen; (dat immers) de minister van het
Waalse Gewest, in zijn omzendbrief van
24 november 1983 houdende de begroting
voor 1984 van de gemeenten van het
Waalse Gewest die geen bijzonder taalstelsel bezitten, de gemeenten gemachtigd had om het toepassingsgebied van
de belasting op de agentschappen voor
weddenschappen uit te breiden tot de
agentschappen die weddenschappen aannemen voor de in Belgie gelopen paardenwedrennen; dat de genoemde minister van het Waalse Gewest, nadat hij het
vraagstuk van de wettigheid van ~ie belasting heeft doen onderzoeken, m een
schrijven van 17 december 1984 die
machtiging heeft bevestigd en de betrokken toezichthoudende overheden heeft
aangezocht om de hun voorgelegde gemeentelijke belastingverordeningen goed
te keuren, indien ze voldeden aan de
voorschriften van de omzendbrief van 24
november 1983; (...) dat artikel 74 van het
koninklijk besluit van 23 november 1965
houdende het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen « de gemeenten machtigt om
een belasting te heffen op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen, toegelaten in het kader
van artikel 66 (...) »; dat dit artikel 66 zowel de in het buitenland gelopen paardenwedrennen en de daarvoor aangegane weddenschappen als die in Belgie en
de desbetreffende weddenschappen onderwerpt aan de toelating van de minister van Financien of diens afgevaardigde; dat derhalve moet worden vastge-
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steld dat het middel volgens hetwelk
artikel 74 van het Wetboek van de met
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde
Belastingen is geschonden, niet gegrond
is »;

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2 van
voornoemd decreet van 29 juni 1985 van
de Waalse Gewestraad, waarbij een
nieuw artikel 74bis is ingevoegd in het
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, krachtens artikel 3 van dat decreet pas in werking treedt met ingang van 1 januari
1985; voornoemd artikel 74bis de gemeenten dus niet kan machtigen om, in
verordeningen die dagtekenen van v66r
1 januari 1985, belastingen in te voeren
op agentschappen die weddenschappen
verzamelen op de in Belgie buiten het
Waalse Gewest gelopen paardenwedrennen; de beslissing bijgevolg, nu ze de
wettigheid van een gemeentelijke belastingverordening van v66r 1 januari 1985
grondt op artikel 2 van voormeld decreet
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewestraad, artikel 3 van dat decreet schendt
en het in artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek vervatte algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechtsvormen
niet terugwerken, miskent;
tweede onderdeel, de gemeenteverordeningen krachtens artikel 107 van de
Grondwet aileen mogen worden toegepast in zoverre zij met de wetten overeenstemmen; artikel 74 van het Wetboek
van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen bepaalt dat de
gemeenten, in welke vorm ook, geen belastingen mogen heffen op de in titel III
van dat wetboek bedoelde spelen en
weddenschappen, tenzij het een belasting is op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen, toegelaten in het kader van artikel 66 van
dat wetboek; tot de spelen en weddenschappen bedoeld in artikel III van dat
wetboek onder meer behoren, enerzijds,
de onderlinge weddenschappen en de
weddenschappen bij notering op de in
Belgie gelopen paardenwedrennen, anderzijds, de weddenschappen op de in
het buitenland plaatsvindende paardenwedrennen; naar luid van artikel 66, § 2,
1°, van dat wetboek de aanneming van
de onderlinge weddenschappen op de in
Belgie plaatsvindende paardenwedrennen voorbehouden is voor de inrichter
van de koers waarop de weddenschap
wordt aangegaan; de inrichter nochtans
zowel binnen als buiten de omheining
van de renbaan de onderlinge wedden-
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schap rechtstreeks of via tussenpersonen
die voor zijn rekening optreden, mag
aannemen (artikel 67, § 1, van het wethoek en artikel 44, tweede lid, b en d,
van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordeningen
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen); artikel
66, § 2, 3°, van dat wetboek daarentegen
bepaalt dat de aanneming van weddenschappen met verdeling, hetzij volgens
de resultaten van « onderlinge » weddenschappen aangenomen binnen de omheiding der renbanen, hetzij volgens een
conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen, in verband met de paardenwedrennen die in het buitenland
plaatsvinden, voorbehouden is voor << de
exploitanten van de daartoe toegelaten
agentschappen »; uit het onderling verband van die bepalingen volgt dat « de
agentschappen voor weddenschappen op
paardenwedrennen, toegelaten in het kader van artikel 66 », waarop een gemeentebelasting mag worden geheven, enkel
die agentschappen zijn die weddenschappen aannemen op de in het buitenland
gelopen paardenwedrennen en die daartoe moeten gemachtigd zijn en niet de
agentschappen die voor rekening van de
inrichters van die wedrennen weddenschappen aannemen op de in Belgie gelopen paardenwedrennen en die daartoe
geen machtiging behoeven; de Waalse
Gewestraad niet bevoegd is om die bepalingen te wijzigen; de bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 immers overeenkomstig artikel
107 quater van de Grondwet aan de gewesten, wat de ondergeschikte besturen
betreft, enkel de bevoegdheden bedoeld
in de artikelen 6, § 1, VIII, en 7 van die
wet heeft overgedragen; hierin niet begrepen is de bevoegdheid om de wettelijke perken van de belastingbevoegdheid van de provincies en de gemeenten
vast te stellen; artikel 13 van de gewone
wet tot hervorming der instellingen van
9 augustus 1980 aan de gewesten het
recht geeft om « de belastbare materie,
de heffingsgrondslag en de vrijstellingen » van de krachtens artikel 10, § 1,
van die wet teruggestorte belastingen en
heffingen te wijzigen; die belastingen en
heffingen onder meer de belasting op de
spelen en onderlinge weddenschappen
omvatten, maar niet de gemeente- of
provinciebelastingen op de agentschappen voor weddenschappen; de Waalse
Gewestraad dus niet op grond van die
bepaling bevoegd is om de wettelijke regels betreffende de heffing van die belastingen te wijzigen; de beslissing bijge-
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Nr. 86

volg, nu ze de wettigheid van de belas- artikel 74bis met ingang van 1 jatingverordening van verweerster, waarin nuari 1985 zal gelden;
een belasting wordt geheven op de
Dat de bestreden beslissing deragentschappen voor paardewedrennen
die aileen weddenschappen op de in Bel- halve, op grond van artikel 2 van gegie gehouden wedrennen verzamelen, noemd decreet, niet kon aannemen
grondt op artikel 2 van bovenvermeld de- dat verweersters belastingverordecreet van 29 juni 1985 van de Waalse Ge- ning van 7 mei 1984 wettig was;
westraad, de artikelen 107, 107quatervan
Dat het onderdeel gegrond is;
de Grondwet, 66, 74 van het Wetboek
van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, 6, inzonderheid
§ 1, VIII, 7 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980, 10, § 1, en 13 van de gewone wet
tot hervorming der instellingen van 9 auOm die redenen, zonder dat het
gustus 1980 schendt:

eerste onderdeel hoeft te worden onderzocht; vernietigt de bestreden beWat het tweede onderdeel be- slissing; beveelt dat van dit arrest
treft :
melding zal worden gemaakt op de
Overwegende dat het Arbitrage- kant van de vernietigde beslissing;
hof, luidens zijn arrest van 2 juni : veroordeelt verweerster in de kos1983 in zake Didier Counard tegen i ten; verwijst de zaak naar de bede gemeente Dison, in antwoord op stendige deputatie van de Provinciede vraag die het Hof bij zijn arrest raad van Namen.
van 11 juni 1987 heeft gesteld, voor
13 oktober 1988 - 1• kamer - Voorzitrecht heeft gezegd : 1. dat de artike- ter : de h. Chatel, eerste voorzitter len 1 en 3, eerste zin, van het de- Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluicreet van de W aalse Gewestraad dende conclusie van de h. Piret, advovan 29 juni 1985 tot wijziging, wat 1 caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpahet Waalse Gewest betreft, van het trick.
Wetboek van de met de InkomstenOp dezelfde dag zijn 21 arresten in dezelfde
belastingen Gelijkgestelde Belastin- zin gewezen op voorzieningen in cassatie tegen
beslissingen van de bestendige deputatie
gen, inzake de belasting op de spede Provincieraad van Luik, die op 30 okt.
len en de wetenschappen, niet de : van
1986 in zake verschillende partijen zijn geweregels schenden die door of krach- ! zen.
tens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de
gemeenschappen en de gewesten;
2. dat de artikelen 2 en 3, tweede
zin, van hetzelfde decreet de regels Nr. 86
schenden die door of krachtens de
Grondwet zijn vastgesteld voor het
bepalen van de onderscheiden be1e KAMER - 13 oktober 1988
voegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de W aalse Gewestraad niet bevoegd
was om, zoals hij bij artikel 2 van
dat decreet heeft gedaan, een artikel
74bis in te voegen in het Wetboek
van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen en
evenmin om te bepalen, zoals uit artikel 3 van dat decreet volgt, dat dit

1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING IN CASSATIE - VORM - ONTVANKELIJKHEID
CASSATIEVERZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
HET HOF VAN BEROEP- GEEN VOLMACHT.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORM - ONTVANKELIJKHEID - INKOMSTENBELASTINGEN - CASSATIEVERZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING TER

171

HOF VAN CASSATIE

Nr. 87

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
1" en 2" Niet ontvankelijkheid is de voor- kosten.
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP VOLMACHT.

GEEN

ziening, inzake inkomstenbelastingen,
13 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitwanneer het door eiser of zijn advo- ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter caat ondertekende cassatieverzoek- Verslaggever : de h. Sace, raadsheer schrift ter griffie van het hoi van be- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
roep is neergelegd door een andere advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
persoon, die geen advocaat is en van De Bruyn en Afschrift, Brussel.
geen volmacht doet blijken (1). (Art.
289 W.I.B.)

(SIMON T. BELGISCHE STAAT CIEN)
ARREST

MIN. V. FINAN-

(vertafing)

Nr. 87
1'

KAMER -

14 oktober 1988

(A.R. nr. F 935 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING OVER DE VORDERING ZELF.

Overwegende dat, zoals blijkt uit
artikel 289, eerste en tweede lid, van 2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
het Wetboek van de lnkomstenbeBURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
lastingen, de voorziening in cassatie
VAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING
inzake directe belastingen geschiedt
WAARBIJ DE HEROPENING VAN HET DEBAT
bij een door de eiser of voor hem
WORDT BEVOLEN OVER EEN ONDERWERP
DAT DE RECHTER VASTSTELT- LATERE BE·
ter griffie van het hof van beroep
SLISSING OVER DE VORDERING ZELF.
neergelegd verzoekschrift;
Dat de eiser door de neerlegging 1" Art. 779 Ger. W. vereist niet dat een
vonnis dat na een vonnis alvorens
ter griffie van het verzoekschrift op
recht te doen in dezelfde zaak wordt
authentieke wijze zijn voornemen
uitgesproken, door dezelfde rechters
om cassatieberoep aan te tekenen,
wordt gewezen als degenen die zitting
kenbaar maakt; dat die neerlegging
hebben genomen tijdens de debatten
derhalve door de partij zelf of door
v66r of bij de uitspraak van het vonnis
haar gevolmachtigde moet geschiealvorens recht te doen (1).
den;
Overwegende dat het voor eiser 2" Na een beslissing die de heropening
van het debat beveelt over een door
door mr. Thierry Afschrift, advocaat
die beslissing bepaald onderwerp, zote
Brussel, ondertekende verdanig dat in feite het vorige debat over
zoekschrift ter griffie van het Hof
dat punt wordt voortgezet, moet de bevan Beroep te Luik is neergelegd
slissing over de vordering zelf worden
door de heer Dister, gerechtsdeurgewezen door de rechters die de vorige
terechtzittingen hebben b1jgewoond of,
waarder, zonder dat uit enig stuk
zo niet, door een rechtscollege waarvan de rechtspleging blijkt dat hij
voor het geding volledig is hervat (2).
eisers gevolmachtigde was;
Dat de voorziening niet ontvankeNota's arrest nr. 87 :
lijk is;
(1) en (2) Cass., 11 jan. 1984, A.R. nr. 3104,
Nota arrest nr. 86 :
(1) Cass., 29 okt. 1987, A.R.
(A.C., 1987-88, nr. 126).

nr. F 809 F

en 20 juni 1984, A.R. nr. 3543 (A.C., 1983-84,
nrs. 238 en 600), 29 april 1986, A.R. nr. 9822
(ibid., 1985-86, nr. 527), en 22 sept. 1987, A.R.
nr. 1321 (ibid., 1987-88, nr. 46). Vgl. Cass., 5
mei 1988, A.R. nr. 5695 (A.C., 1987-88, nr. 548).
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(BILLIET C. T. BILLIET G., BILLIET F.)
ARREST

(A.R. nr. 5936)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 769, 774, 779, eerste lid, en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging,
doordat het bestreden arrest gewezen
werd door de heer Roose, voorzitter, en
de heren Snoeck en Delbeke, raadsheren,
terwijl raadsheer Delbeke niet alle zittingen over de zaak had bijgewoond, zoals artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid vereist; het Hof van Beroep van
Gent op de terechtzitting van 10 september 1986 immers een eerste arrest ter zake wees, waarin het reeds kennis nam
van de grond van de zaak en, alvorens
verder ten gronde te beslissen, de debatten ambtshalve heropende ten einde eisers toe te laten << de zwarigheid die zij
in het proces-verbaal van 28 oktober
1982 t.o.v. de boedelnotaris formuleerde,
te expliciteren >>, en uit de procedurestukken blijkt dat de kamer op die zitting samengesteld was uit de heer Roose,, voorzitter, en de heren Van Avermaet
er Snoeck, raadsheren; uit geen enkel
st tk blijkt dat na de heropening der debatten de zaak volledig hernomen werd
voor de gewijzigde kamer; zodat het bestreden arrest gewezen werd door een
kamer van het hof van beroep waarvan
een lid niet alle zittingen had bijgewoond (schending van de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen en van het ·
algemeen rechtsbeginsel van het recht I
van verdediging) :

Overwegende dat het hof van beroep, bij arrest van 10 september
1986, het hoger beroep ontvankelijk
verklaarde en alvorens ten gronde
de beslissen het debat heropende
om eiseres de gelegenheid te geven
de zwarigheid die zij voor de boedelnotaris formuleerde, te expliciteren
en nader toe te lichten, alsook bepaalde stukken over te leggen; dat

Nr. 87

het hof van beroep in hetzelfde arrest vooraf oordeelde dat de betrokken aanvoeringen van eiseres als
een zwarigheid moesten worden
aangemerkt en dat er geen aanleiding was om die alsnog aan de notaris voor te leggen; dat het bestreden
arrest uitspraak doet over de punten
waarover het debat werd heropend,
maar gewezen is door drie raadsheren van wie een niet mede uitspraak had gedaan in het arrest van
10 september 1986, terwijl uit de
stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat het debat werd hervat;
Overwegende dat, ingevolge de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek, de raadsheren die een arrest wijzen, alle zittingen over de zaak moeten hebben
bijgewoond; dat zulks in de regel
ook geldt wanneer, nadat een arrest
is gewezen waarbij de heropening
van het debat over een bepaald onderwerp is bevolen, nader uitspraak
moet worden gedaan over het voortgezette debat; dat, wanneer het
rechtscollege dat daarna de einduitspraak doet, niet is samengesteld
uit dezelfde rechters die ook de
vroegere terechtzittingen hebben
bijgewoond, het arrest door het anders samengestelde rechtscollege aileen dan regelmatig wordt gewezen
wanneer het debat voor dat rechtscollege volledig is hervat;
Dat het bestreden arrest aan dat
vereiste niet voldoet;
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 feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
14 oktober 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert - Ge-
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Jijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Delahaye.
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(PENSIOENKAS VAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS V.Z.W. T. LE GREVE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8261)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1987 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Nr. 88
3•

KAMER -

17 oktober 1988

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG-

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (RATIONE MATERIA£) - ART. 660 GER.W. - BESLISSING
INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG - BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (RATIONE MATERIA£) - PENSIOEN - LID VAN DE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS.

3° WETGEVENDE MACHT -

LID VAN DE
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
- PENSIOEN - BETWISTING - BEVOEGDHEID.

1o Geen beslissing inzake bevoegdheid

die de rechter bindt naar wie de vorde·
ring wordt verwezen, in de zin van art.
660 Ger. W:, is de beslissing waarbij de
arrondissementsrechtbank de zaak
verwijst naar de rechter die de zaak
voor haar had gebracht met toepassing
van art. 639 van dat wetboek, op grand
dat niet aan de voorwaarden tot toepassing van dat artikel is voldaan, vermits de eiser de bevoegdheid heeft betwist niet van een bepaald gerecht,
maar wei van aile rechtbanken van de
Rechterlijke Orde.

zo en

3° Geen enkele wettelijke bepaling
verleent aan de arbeidsgerechten bevoegdheid om uitspraak te doen, hetzij
over een geschil inzake een door een
voormalig lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de Pensioenkas van de Volksvertegenwoordigers
gevorderd pensioen, hetzij over de subsidiaire betwisting omtrent de terugbetaling van afhoudingen van een parlementaire vergoeding.

Over bet middel: schending van de artikelen 46, 52 van de Grondwet, 568, 578,
579, 580, 581, 582, 583, 640, 643, 660, 854,
1069 van het Gerechtelijk Wetboek en 2
van de wet van 30 december 1982 houdende de begroting der dotatien voor het
begrotingsjaar 1982,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder van 23 mei 1965
tot 31 maart 1968 de hoedanigheid van
volksvertegenwoordiger bezat en dat zijn
oorspronkelijke rechtsvordering strekte
tot betaling van een pensioen naar evenredigheid van de afhoudingen, ten voordele van eiseres, van zijn parlementaire
vergoeding en, subsidiair, tot terugbetaling van het aldus aan eiseres betaalde
kapitaal en rente, het hoger beroep gegrond verklaart in zoverre de eerste
rechter de zaak andermaal naar de arrondissementsrechtbank heeft verwezen,
het vonnis a quo op dat punt vernietigt,
op grond dat « de eerste rechter niet bevoegd is om de zaak andermaal naar de
arrondissementsbank te verwijzen, waarbij hij ambtshalve een nieuw middel van
niet-ontvankelijkheid opwerpt, terwijl
het Gerechtelijk Wetboek formeel is (artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek);
dat hij zijn bevoegdheid niet opnieuw in
het geding mocht stellen en zich zeker
niet ambtshalve onbevoegd mocht verklaren », zegt dat het geschil tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort en dat de oorspronkelijke rechtsvordering ontvankelijk is en, nu het de
zaak aan zich trekt, de partijen verzoekt
ten grande te concluderen,
terwi)1 de volstrekte bevoegdheid van
de arbeidsgerechten van openbare orde
is en de arbeidsrechtbank derhalve, zoals zij heeft gedaan, ambtshalve haar bevoegdheid moest nagaan, zoals ook het
arbeidshof zijn bevoegdheid ambtshalve
moet nagaan; inzake pensioenen, zoals te
dezen, die bevoegdheid op beperkende
wijze is opgesomd in de artikelen 580 en
5Bl van het Gerechtelijk Wetboek; krachtens de genoemde artikelen noch de geschillen over het pensioen waarop een
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voormalig lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aanspraak zou kunnen maken, noch de geschillen over zijn
bijdragen voor de samenstelling van dat
pensioen, onder de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank vallen, nu een volksvertegenwoordiger in die hoedanigheid
geen werknemer of gelijkgestelde is in
de zin van artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, noch een zelfstandige in de
zin van artikel 581 van hetzelfde wethoek, noch een begunstigde van de wettelijke en verordenende bepalingen vermeld in de artikelen 580, 6°, 7° en 8°; de
pensioenen van de volksvertegenwoordigers en de toekenningsvereisten daarvan, met inbegrip van de afhoudingen,
ingevolge de artikelen 46 en 52, laatste
lid, van de Grondwet, op onaantastbare
wijze door de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden vastgesteld, die daartoe de vereniging zonder winstoogmerk,
thans eiseres, heeft opgericht, waarbij
die pensioenen aileen op sommige punten, en met name wat betreft hun maximumbedrag, krachtens artikel 2 van de
wet van 30 december 1982 houdende de
begroting der dotatien voor het begrotingsjaar 1982 met de pensioenen in de
overheidssector worden gelijkgesteld,
welk artikel in zijn eerste en tweede lid
de desbetreffende grondwettelijke voorschriften bevestigt en uitdrukkelijk bepaalt dat de regeling van de pensioenen
voor de leden van de wetgevende kamers
tot de uitsluitende bevoegdheid van iedere kamer behoren en dat die bevoegdheid kan worden overgedragen aan de
pensioenkassen die zij hebben ingesteld;
zodat het arrest, door voor recht te zeggen dat de eerste rechter zijn bevoegdheid niet opnieuw in het geding mocht
stellen, de artikelen 568, 578, 579 tot 583,
640, 643, 660 en 1069 van het Gerechtelijk Wetboek schendt door te beslissen
dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn terwijl de geschillen over de pensioenen
van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de desbetreffende
bijdragen niet behoren tot de materies
opgesomd in de artikelen 580 en 581 van
het Gerechtelijk Wetboek, en evenmin
tot de andere wettelijke bepalingen
waarbij aan de arbeidsrechtbank bevoegdheden worden toegekend, de artikelen 46, 52 van de Grondwet, 578 tot 583
van het Gerechtelijk Wetboek en 2 van
de wet van 30 december 1982 schendt:

Nr. 88

Gerechtelijk Wetboek, de verwijzing
van de zaak naar de arrondissementsrechtbank had bevolen, die de
zaak op haar beurt naar de arbeidsrechtbank had verwezen, met name
op grond dat de toepassingsvereisten van dat artikel 639 niet waren
vervuld, nu eiseres niet de bevoegdheid van het arbeidsgerecht maar
van alle rechtbanken van de Rechterlijke Orde had afgewezen;
Dat de arbeidsrechtbank, bij gebreke van beslissing over de bevoegdheid, niet gebonden was door
de verwijzing van de zaak naar die
rechtbank, zodat zij bevoegd was
om, zoals zij terecht heeft gedaan,
ambtshalve haar bevoegdheid te onderzoeken; dat het arbeidshof, evenzo, nu het door het hoger beroep
van eiseres was geadieerd, ook
ambtshalve de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten diende na te gaan;
Overwegende dat geen enkele
wettelijke bepaling aan die rechtscolleges de bevoegdheid verleent om
uitspraak te doen, hetzij, zoals te
dezen, over een geschil inzake het
door een voormalig lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
gevorderd pensioen, hetzij over een
subsidiair geschil over de terugbetaling van afhoudingen van een parlementaire vergoeding;
Dat het arrest, bijgevolg, door te
beslissen dat het geschil tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten
behoort, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
Overwegende dat uit het arrest
17 oktober 1988- 3' kamer- Voorzitblijkt dat de arbeidsrechtbank met ter en verslaggever : de h. Bosly, afdetoepassing van artikel 639 van het lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu-

Nr. 89

175

HOF VAN CASSATIE

sie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en
Draps.

kritiek oefent doordat hij geen middel
aanvoert (3). (Art. 1080 Ger.W.)
4o Beschouwingen over de omvang van

de vernietiging leveren geen middel
op.
(TEXACO BELGIUM N.V. - VOORDIEN CHEVRON
OIL BELGIUM N.V. T. VANDERCAPELLEN)

Nr. 89

ARREST ( vertaling)

3'

17 oktober 1988

KAMER -

(A.R. nr. 8264)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 8 mei 1987 en 26 juni 1987 door het Arbeidshof te Ber2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN gen gewezen;

1° OVEREENKOMST ART. 1162 B.W. -

TWIJFEL -

UITLEGGING
BEGRIP.

ARRESTEN UITLEGGING -

ALGEMENE BEGRIPPEN
REDEN - BEGRIP.

3° VOORZIENING

IN

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 8 mei
1987:

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - GRONDEN
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEEN MIDDEL VOORGEDRAGEN.

4° CASSATIEMIDDELEN -

INLEIDING AARD VAN RET CASSATIEMIDDEL- MIDDEL
- BEGRIP.

1° Voor de toepassing van art. 1162 B. W.

bestaat er twijfel over de zin of de
draagwijdte van een overeenkomst, als
uit gegevens uit of buiten de akte niet
kan worden opgemaakt wat de zin of
de draagwijdte van die overeenkomst
is (1).
2° Vermits de beslissing van de rechter

'

in haar geheel moet worden genon:en,
dienen de redenen ervan elkaar wt te
Jeggen; de omstandigheid dat de rechter over een bepaald punt van de betwisting zekere beschouwingen gee(t,
sluit niet uit dat diezelfde beschouwmgen zijn beslissing over een ander litigieus punt regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden (2). (Impliciet.)
3° Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken

is de voorziening tegen een rechterlijke beslissing waarop de eiser geen

------------------1
(1) Zie Cass., 22 maart 1979 (A.C., 1978-79,
861).
(2) Zie Cass., 21 okt. 1976 (A.C., 1976, 225).

Over het middel : schending van de artikelen 1157, 1158, 1159, 1162, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest van 8 mei 1987, na
te hebben beslist dat eiseres met verweerder een mondelinge overeenkomst
had gesloten, boven en tegen de inhoud
van de tussen partijen bestaande schri£telijke overeenkomst en dat << de in~oud
van de verbintenis afhangt van de mtlegging ervan overeenkomstig de regels van
de artikelen 1157, 1158 en 1162 van het
Burgerlijk Wetboek >>, het hager beroep
van eiseres niet gegrond verklaart op
grand : « dat artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in geval van
twijfel de overeenkomst moet worden
uitgelegd ten voordele van hem die zich
verbonden heeft en ten nadele van hem
die bedongen heeft; dat in het onderhavige geval moet worden vastgesteld dat de
werkman in de omstandigheden waarin
de werkgever een bijkomend voordeel
heeft verstrekt, niet echt kon onderhandelen en dat de overeenkomst welke is
gesloten door de werkman, die vrijwillig
wil vertrekken tegen voorwaarden welke
aileen door de werkgever zijn vastgesteld, neerkomt op een toetredingscontract; dat hij die bedongen heeft, volgens

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

I

(3) Cass., 15 feb. 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 364).

A.R.

nr.

7895
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dat soort contract, in werkelijkheid, diegene is die aan de andere voorwaarden
oplegt terwijl hij zich jegens hem verbindt; dat volgens die bepaling de verbintenis dus ten voordele (van verweerder)
kan worden uitgelegd; dat artikel 1157
bepaalt dat wanneer een beding voor
tweeerlei zin vatbaar is, men het veeleer
moet opvatten in de zin waarin het enig
gevolg kan hebben, dan in die waarin
het geen gevolg kan teweegbrengen; dat
het in het onderhavige geval duidelijk is
dat die regel tot voordeel strekt van de
werknemer; dat immers niet redelijkerwijs kan worden gezegd dat de werkgever zich enkel ertoe verbond de bij artikel 4 van de overeenkomst bepaalde
voordelen toe te kennen die reeds waren
verkregen zonder de mondelinge verbintenis, welk artikel 4 bij een latere aanpassing van de overeenkomst van 23 januari 1983 bovendien is opgeheven; dat
artikel 1158 bepaalt dat bewoordingen
die voor tweeerlei zin vatbaar zijn, moeten worden opgevat in de zin die met de
inhoud van het contract het best overeenstemt; dat het in casu gaat om de inhoud van de arbeidsovereenkomst, het
arbeidsrecht, op welk gebied de tussen
contracterende partijen bestaande ongelijkheid wordt gecompenseerd door het
opleggen van regels ter bescherming van
de werknemer; dat ingevolge de bescherming in het arbeidsrecht de interpretatie, in geval van twijfel, ten voordele
(van de verweerder) geschiedt; dat daaruit valt af te leiden dat in de verbintenis
om (aan verweerder) bijkomende voordelen te verlenen zoals die van de werknemers, die tot hun ontslag in de onderneming zijn gebleven, ook de artikelen 5
en 6 van de collectieve overeenkomst
van 25 januari 1983 begrepen zijn en dat
de eerste rechter de vordering, wat de
grondslag ervan betreft, terecht gegrond
heeft verklaard »; het arrest van 26 juni
1987 eiseres, ter uitvoering van de beslissing van het arrest van 8 mei 1987, ertoe
veroordeelt aan verweerder een provisioneel bedrag van 539.005 frank te
betalen,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 1162 van het Burgerlijk Wethoek, in geval van twijfel, de overeenkomst moet worden uitgelegd ten nadele
van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft;
dat om vast te stellen wie bedongen en
wie zich verbonden heeft, in de zin van
die wetsbepaling, enkel rekening moet
worden gehouden met de verbintenissen
in het geding dat moet worden uitgelegd
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en niet met het geheel van de overeenkomst tussen partijen; dat, in casu, het
arrest van 8 mei 1987 beslist dat de uit
te leggen mondelinge verbintenis betrekking had op de omvang van « de verbintenis om aan (verweerder) bijkomende
voordelen toe te kennen, zoals die van
de werknemers die tot hun ontslag in de
onderneming zijn gebleven » en dat eiseres zich verbonden heeft (« terwijl zij
zich verbond »); daaruit blijkt dat, valgens de uit te leggen verbintenis, eiseres
de partij was die, in de zin van artikel
1162 van het Burgerlijk Wetboek, zich
verbonden heeft en verweerder die welke, in de zin van hetzelfde artikel, bedongen heeft; daaruit volgt dat het bestreden arrest van 8 mei 1987, door te
beslissen dat « de werkman in de omstandigheden waarin de werkgever een
bijkomend voordeel heeft verstrekt (... )
niet echt kon onderhandelen en dat de
overeenkomst welke is gesloten door de
werkman, neerkomt op een toetredingscontract », en eruit af te leiden « dat hij
die bedongen heeft, volgens dat contract,
in werkelijkheid diegene is die aan de
andere voorwaarden oplegt terwijl hij
zich jegens hem verbindt » en dat valgens (artikel 1162 van het Burgerlijk
Wetboek) de verbintenis dus ten voordele van verweerder mag worden uitgelegd, niet naar recht is verantwoord
(schending van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek) en evenmin regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet); dat het arrest van 26 juni 1987, dat het gevolg is
van het arrest van 8 mei 1987, aan dezelfde onwettigheid lijdt en bijgevolg
dient te worden vernietigd;

tweede onderdeel, eiseres in verband
met de toepassing van artikel 1157 van
het Burgerlijk Wetboek in haar appelconclusie (van 6 februari 1987, blz. 3)
aanvoerde dat dit artikel « voor de uitlegging van de verbintenis geen enkel
belang had, vermits zij immers volgens
elke uitlegging der partijen een betekenis had : toepassing van de artikelen 5
en 6 van de overeenkomst volgens de
uitlegging van (eiseres); toepassing van
de artikelen 5 en 6 van de overeenkomst
volgens (verweerder) »; het arrest van 8
mei 1987, door te beslissen dat de regel
van artikel 1187 van het Burgerlijk Wethoek ten deze tot voordeel van de werknemer strekt op grand « dat immers niet
redelijkerwijs kan worden gezegd dat de
werkgever zich enkel ertoe verbond de
bij artikel 4 van de overeenkomst bepaalde voordelen toe te kennen die reeds
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waren verkregen zonder de mondelinge toe het contract behoort; noch het feit
verbintenis, welk artikel 4 bij een latere dat in het arbeidsrecht en in de inhoud
aanpassing van de overeenkomst van 23 van het contract « de tussen de contracjanuari 1983 bovendien is opgeheven », terende partijen bestaande ongelijkheid
niet antwoordt op voormeld middel, met gecompenseerd wordt door het opleggen
name in zoverre het naar de uitlegging van regels ter bescherming van de werkvan eiseres, stelde dat artikel 6 van de nemer >>, noch « ingevolge de bescherovereenkomst eveneens moest worden ming in het arbeidsrecht - in strijd met
toegepast; daaruit volgt dat het arrest de regels van de artikelen 1157, 1158,
van 8 mei 1987 niet regelmatig met rede- 1159 en 1162 van het Burgerlijk Wetboek
nen is omkleed, daar het op voormeld - de interpretatie, in geval van twijfel,
middel niet antwoordt (schending van ar- ten voordele van de werknemer getikel 97 van de Grondwet); het arrest, al- schiedt; daaruit volgt dat het arrest van
thans voor zover het impliciet zou heb- 8 mei 1987, door te beslissen, zonder reben aangenomen dat, volgens de uitleg- kening te houden met de inhoud in conging van eiseres, artikel 6 van de creto van de uitgelegde overeenkomst,
overeenkomst moest worden toegepast dat de inhoud van het contract, in de zin
en derhalve dat de verbintenis, volgens van artikel 1158 van het Burgerlijk Wetdie uitlegging effect sorteerde, artikel boek in het onderhavige geval geput is
1157 van het Burgerlijk Wetboek schendt « uit de arbeidsovereenkomst, het ardoor geen rekening te houden met die beidsrecht, waarin de tussen partijen beuitlegging, vermits volgens dat artikel staande ongelijkheid wordt gecompenimmers wordt ondersteld dat het beding seerd door regels ter bescherming van
in de verworpen uitlegging zonder gevolg de werknemer » en dat, « ingevolge de
blijft (schending van artikel 1157 van het bescherming van het arbeidsrecht, de inBurgerlijk Wetboek) en dat het arrest terpretatie, in geval van twijfel, dus ten
van 26 juni 1987, dat het gevolg is van voordele van (verweerder) moet geschiedat van 8 mei 1987, aan dezelfde onwet- den », niet naar recht is verantwoord
tigheid lijdt en dus moet worden vernie- (schending van de artikelen 1157, 1158,
tigd;
1159 en 1162 van het Burgerlijk Wetboek
derde onderdeel, het arrest van 8 mei en, voor zoveel nodig, van artikel 6 van
1987, in zoverre het beslist dat eiseres de wet van 3 juli 1978 betreffende de arhad betoogd dat, volgens haar uitlegging, beidsovereenkomsten, en evenmin regelenkel artikel 4 van de collectieve over- matig met redenen is omkleed (scheneenkomst van toepassing was, aan de ap- ding van artikel 97 van de Grondwet) en
pelconclusie van eiseres (van 6 februari het arrest van 26 juni 1987, dat het ge1987) een uitlegging geeft die onverenig- volg is van dat van 8 mei 1987, aan debaar is met de bewoordingen en de in- zelfde onwettigheid lijdt en bijgevolg
houd ervan, vermits eiseres in die con- dient te worden vernietigd :
clusie uitdrukkelijk had betoogd dat,
Wat het eerste onderdeel betreft:
volgens haar uitlegging, de artikelen 4
Overwegende dat enkel in geval
en 6 van de overeenkomst moesten worden toegepast; daaruit volgt dat het ar- van twijfel nopens de zin of de
rest van 8 mei 1987 de bewijskracht van draagwijdte van een overeenkomst,
de conclusie van eiseres heeft miskend, dit wil zeggen als het niet mogelijk
door daaraan een uitlegging te geven die is de zin of de draagwijdte ervan te
onverenigbaar is met de bewoordingen bepalen aan de hand van intrinsieke
en de inhoud ervan (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur- of extrinsieke elementen van de akgerlijk Wetboek) en dat het arrest van 26 te, de rechter, ingevolge artikel 1162
juni 1987, dat het gevolg is van dat van 8 van het Burgerlijk Wetboek, de
overeenkomst moet uitleggen ten
mei 1987, dus moet worden vernietigd;
nadele
van hem die bedongen heeft
vierde onderdeel, overeenkomstig artikel 1158 van het Burgerlijk Wetboek, de en ten voordele van hem die zich
bewoordingen die voor tweeerlei zin vat- verbonden heeft;
baar zijn, moeten worden opgevat in de
Overwegende dat het arrest zich
zin die met de inhoud van het contract niet beperkt tot de in het middel
het best overeenstemt; dat onder « in- overgenomen overwegingen; dat het,
houd van het contract », in de zin van
die bepaling, moet worden verstaan de zonder dienaangaande te worden beinhoud « in concreto » van het contract kritiseerd, ook zegt dat verweerder
en niet de inhoud van of rechtstak waar- « door alle middelen rechtens, met
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inbegrip van getuig~?issen en vermoedens, tegen ZIJn werkgever,
koopman, in verband met de individuele overeenkomst tot regeling van
zijn vrijwillig vertrek, te dezen het
bewijs mag leveren van het bestaan
van een mondelinge verbintenis van
(eiseres) om hem dezelfde voordelen
te verlenen als die van de collectieve arbeidsovereenkomst van ondernemingen van 25 januari 1983; dat
het bestaan van zodanige verbintenis kan worden vermoed, gezien de
omstandigheden waarin het vrijwillig vertrek (van verweerder) heeft
plaatsgehad : een zeer gespannen
sociale conflictsituatie heeft het bestuur van de vennootschap noodzakelijkerwijze ertoe gedwongen het
vrijwillig vertrek te bevorderen, ten
einde de sociale solidariteit te breken en zelf in een gunstiger positie
te zijn met het oog op latere onderhandelingen; dat het derhalve, in
dat verband, logisch was aan degenen die het eerst vertrokken, de
voordelen te beloven die zij zouden
bekomen indien zij bleven; dat het
bewijs van die mondelinge overeenkomst ook voortvloeit uit de brief
die de naamloze vennootschap Chevron aan Selvais op 30 maart heeft
gezonden »;
Overwegende dat die vermeldingen, hoewel zij voorkomen onder
een rubriek inzake het « bestaan
van een mondelinge verbintenis ter
aanvulling van de individuele schriftelijke overeenkomst », impliceren
dat het arbeidshof, op grond van de
gezamenlijke gegevens van de zaak,
heeft geoordeeld dat het bestaan
was bewezen, niet enkel van enige
mondelinge verbintenis van eiseres
jegens verweerder, maar ook van de
verbintenis van eiseres om aan aile
voortijdig vertrokken werknemers,
waaronder verweerder,
dezelfde
voordelen toe te kennen als aan degenen die in de onderneming bleven;
Dat het arbeidshof de draagwijdte
van de verbintenis van eiseres heeft
vastgesteld aan de hand van elementen van buiten de overeenkomst
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en dus geen toepassing behoefde te
maken van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek; dat het hof op
grond van bovenvermelde overwegingen zijn beslissing regelmatig
met redenen omkleedt en naar recht
verantwoordt :
Overwegende dat de in dat onderdee! van het middel bekritiseerde
redenen de wettigheid van de beslissing niet be'invloeden;
Dat het eerste onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, dat
de aangevoerde stellingen samenvat
alvorens ze te onderzoeken, erop
wijst dat volgens eiseres « aileen de
artikelen 4 en 6 van de collectieve
overeenkomst van 25 januari 1983
moeten worden toegepast » terwijl
verweerder « hoofdzakelijk aanspraak maakt op het in artikel 5
van (die) collectieve overeenkomst
toegekende voordeel »;
Overwegende dat het arrest aldus
aan de condusie van eiseres geen
uitlegging geeft die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan, maar
de bewoordingen enkel overneemt;
dat het dus de bewijskracht niet
miskent van de akte waarin ze voorkomen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede en vierde onderdee! betreft :
Overwegende dat het arrest niet
enkel de in het tweede onderdeel
van het middel overgenomen reden
bevat; dat het eveneens oordeelt dat
in de verbintenis van eiseres « ook
de artikelen 5 en 6 van de collectieve overeenkomst van (25) januari
1983 begrepen zijn »; dat die overweging antwoordt op de conclusie van
eiseres;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de artikelen
1157 en 1158 van het Burgerlijk Wethoek onderstellen dat een beding of
de bewoordingen voor tweeerlei zin
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vatbaar zijn; dat artikel 1159 van
dat wetboek enkel van toepassing is
in geval van dubbelzinnigheid en artikel 1162 « in geval van twijfel »;
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel blijkt dat
volgens het arbeidshof de inhoud
van de verbintenis van eiseres duidelijk was;
Dat de overwegingen van het arrest in verband met de vorenbedoelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek ten overvloede zijn gegeven en
dat de grieven waarin ze worden bekritiseerd, al zijn ze gegrond, niet
tot cassatie zouden kunnen leiden;
Dat het overige van het tweede
onderdeel en het vierde onderdeel
van het middel niet ontvankelijk
zijn;
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dende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Nelissen Grade.
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1° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAG GRIP.

BE-

2° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BETALING VAN EEN BESTAANDE SCHULD- BE-

TALING V66R DE DATUM WAAROP DE
B. In zoverre de voorziening tegen
SCHULD OPEISBAAR IS GEWORDEN - NIEUhet arrest van 26 juni 1987 is geWE OMSTANDIGHEID OMSTANDIGHEID
richt:
ZONDER VERBAND MET HET BESTAAN VAN
Over het middel van niet-ontvanDE SCHULD - GEVOLG.
kelijkheid dat door het openbaar ministerie tegen de voorziening is op- 3° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING
geworpen, overeenkomstig artikel
VERZEKERINGSINSTELLINGEN ART.
1097 van het Gerechtelijk Wetboek
51BIS ARBEIDSONGEVALLENWET 1971 - VERter kennis is gebracht en hieruit is
PLICHTING VAN DE VERZEKERAAR - STORTING VAN HET RENTEKAPITAAL - SCHULD
afgeleid dat eiseres geen middel
TEGENOVER HET FONDS VOOR ARBEIDSONdoet gelden :
GEVALLEN - BESTAAN VAN DE SCHULD Overwegende dat eiseres, tot staVEREISTEN.
ving van haar voorziening tegen het
arrest van 26 juni 1987, enkel aan- VERZEKERING
voert dat dit arrest, dat het gevolg is 4° - ARBEIDSONGEVAL
VERZEKERINGSINSTELLINGEN ART.
van dat van 8 mei 1987, dus moet
51BIS ARBEIDSONGEVALLENWET 1971 - VERworden vernietigd;
PLICHTING VAN DE VERZEKERAAR - STORTING VAN HET RENTEKAPITAAL - SCHULD
Overwegende dat overwegingen
TEGENOVER HET FONDS VOOR ARBEIDSONover de omvang van de vernietiging
GEVALLEN - BETALING - OVERL!JDEN VAN
geen middel opleveren;
DE GETROFFENE - GEVOLG.
Dat het middel van niet-ontvanke1" Een betaling is aileen dan onverschullijkheid gegrond is;

digd als zij zonder oorzaak is; geen onverschuldigde betaling is een betaling
die haar oorzaak in de wet vindt (1).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Willems - Gelijklui-

(1) (2) en (3) Zie Cass., 25 sept. 1970
(A.C., 1970-71, 78) en de noten bij dat arrest,
alsmede cone!. O.M., 22 sept. 1986, A.R.
nr. 7369 (ibid., 1986-87, nr. 39); zie ook " Reflexions sur un principe general de droit : Ia
repetition de l'indu >>, plecht. openingsrede van
proc.-gen. J. Leclercq, v66r het Hof van Beroep te Bergen, van 1 sept. 1975 (J.T., 1976,
biz. 105 e.v., mz. nrs. 10, 11, 21, 24 en 61).
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2" Dat een bestaande schuld wordt be-

taald v66r de datum waarop zij opeisbaar is geworden, kan geen terugbetaling van het onverschuldigd betaalde
tot gevolg hebben, wanneer de vordering tot terugbetaling steunt op een
omstandigheid die zich na de betaling
heeft voorgedaan, maar die geen verband houdt met het bestaan van de
schuld en enkel de opeisbaarheid ervan bei"nvloedt (2).
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gewijzigd bij artikel 6 van het koninklijk
besluit nr. 39 van 31 maart 1982), 51bis,
eerste en tweede lid (als gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 212
van 26 september 1983), 58, § 1, 11" (als
gewijzigd bij artikel 7 van het koninklijk
besluit nr. 39 van 31 maart 1982), 59, 10"
(als gewijzigd bij artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 39 van 31 maart
1982), 60, inzonderheid tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
van artikel 5 van het koninklijk besluit
nr. 39 van 31 maart 1982 tot wijziging
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1972; van artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 houdende
uitvoering van artikel 42, tweede lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971; van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 212 van 26 september 1983 tot
wijziging van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971; en van de artikelen
1376, 1377, 1980 en 1983 van het Burgerlijk Wetboek,

3" De verplichting die art. 51 bis Arbeidsongevallenwet 1971 aan de arbeidsongevallenverzekeraar voorschrijft om
aan het Fonds voor Arbeidsongevallen
het aan de getroffene toekomende rentekapitaal te storten, hangt enkel van
twee voorwaarden af, te weten, de vestiging van de blijvende arbeidsongeschiktheid op een graad van minder
dan 10 pet., enerzijds, het verstrijken
van de herzieningstermijn van drie
jaar, anderzijds; de schuld van de arbeidsongevallenverzekeraar tegenover
doordat het arrest - na erop te hebdat fonds bestaat zodra die beide voorwaarden zijn vervuld. (Artt. 51bis en ben gewezen : 1. dat de arbeidsongevallenverzekeraar (de naamloze vennoot72 Arbeidsongevallenwet 1971.)
schap « A.G. van 1830 >> in wiens rechten
4" Het overlijden van de getroffene van eiseres thans is getreden) op 31 decemeen arbeidsongeval dat heeft plaatsge- ber 1982 aan het Fonds voor Arbeidsonhad nadat de arbeidsongevallenverze- gevallen op grond van artikel 51bis van
keraar ingevolge art. 51 bis Arbeidson- de Arbeidsongevallenwet van 10 april
gevallenwet 1971 het in dat artikel 1971, een kapitaal van 788.055 frank had
bedoelde rentekapitaal aan het Fonds gestort dat in beginsel was bedoeld voor
voor Arbeidsongevallen heeft gestort, een rente waarop een werknemer, die op
bei"nvloedt geenszins de schuld van de 25 september 1978 door een arbeidsongearbeidsongevallenverzekeraar tegen- val was getroffen, normaal recht had bij
over het Fonds, oak al is de betaling het verstrijken van de herzieningstergeschied v66r het in voormeld art. mijn, bedoeld in artikel 72 van de genoemde wet, dat is op 2 oktober 1982,
51 bis bepaalde tijdstip (3).
wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid van 8 % en derhalve minder dan
10 %; 2. dat de arbeidsongevallenverzeke(A.G. 1830- BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN AL- raar op 3 januari 1983 heeft vernomen
GEMENE VERZEKERINGEN N.V. T. FONDS VOOR
dat de getroffene sedert 23 december
ARBEIDSONGEVALLEN)
1982 was overleden, welk overlijden echter geen verband hield met het arbeidsongeval van 1978, en 3. dat de arbeidsonARREST ( vertafing)
gevallenverzekeraar, nu hij oordeelde
dat verweerder dat kapitaal ten onrechte
(A.R. nr. 8296)
had ontvangen, de terugbetaling ervan
vorderde -, met bevestiging van het
RET HOF; - Gelet op het bestre- vonnis a quo, de rechtsvordering van de
den arrest, op 28 april 1986 door het arbeidsongevallenverzekeraar afwij st op
Arbeidshof te Brussel gewezen;
grond dat « artikel 51bis van de wet van
10 april 1971, zoals dat op het ogenblik
Over het middel: schending van de ar- van de feiten van toepassing was, als
tikelen 24 (als gewijzigd bij artikel 1 van volgt luidde : " Indien de rente na het
het koninklijk besluit nr. 39 van 31 verstrijken van de bij artikel 72 bepaalde
maart 1982), 45, eerste en derde lid (als termijn berekend wordt naar een graad
---------~-----~~-1 van blijvende arbeidsongeschiktheid van
(2} en (3} Zie nota op vorige biz.
minder dan 10 %, stort de verzekeraar

Nr. 90

HOF VAN CASSATIE

het rentekapitaal in de loop van de eerste maand van het kwartaal dat volgt op
het verstrijken van de bij artikel 72 bepaalde termijn. Een aanvullend kapitaal
wordt gestort bij het Fonds voor Arbeidsongevallen voor de periode gelegen tussen de eerste dag van de voormelde
maand en de dag waarop het kapitaal
met toepassing van het voorgaande lid is
gestort "; dat, gelet op artikel 24 van de
wet van 10 april 1971, bij het verstrijken
van de herzieningstermijn de jaarlijkse
vergoeding door een lijfrente wordt vervangen; dat voornoemd artikel 51bis derhalve die lijfrente bedoelt die is ontstaan
bij het verstrijken van de herzieningstermijn en dat, indien die rente overeenstemt met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 %, het
kapitaal van die lijfrente door de arbeidsongevallenverzekeraar
bij
het
Fonds voor Arbeidsongevallen wordt gestort; dat, ter verduidelijking van het
probleem, nog kan worden gezegd dat
artikel 51, 2", van de wet preciseert dat
de arbeidsongevallenverzekeraar het
rentekapitaal vestigt "in geval v<m blijvende arbeidsongeschiktheid, binnen de
maand van het verstrijken van de herzieningstermijn "; dat de arbeidsongevallenverzekeraar aldus in de maand oktober 1982 het rentekapitaal moest vestigen en dat dit het kapitaal is dat bij het
Fonds voor Arbeidsongevallen wordt gestort bij het verstrijken van de herzieningstermijn; dat dit artikel nergens zegt
dat de berekening van het kapitaal op
een ander tijdstip gebeurt; dat derhalve
niet kan worden betoogd dat het kapitaal
moet worden berekend in de loop van de
eerste maand van het kwartaal na hei
verstrijken van de herzieningstermijn;
dat het hier een termijn betreft waarover de arbeidsongevallenverzekeraar
beschikt om dat eisbaar geworden bedrag
te storten en niet meer dan een betalingsmodaliteit uitmaakt; dat de starting
van het kapitaal door de arbeidsongevallenverzekeraar niet zonder oorzaak is
gedaan aangezien de verplichting voor
het Fonds voor Arbeidsongevallen om
een rente en vergoedingen te storten, dadelijk na het verstrijken van de herzieningstermijn, zijnde in dit geval na 2 oktober 1982, ontstaat met toepassing van
artikel 1 van het koninklijk besluit van
30 maart 1982 tot uitvoering van artikel
42, tweede lid, van de wet van 10 april
1971; dat niet kan worden betoogd dat
het Fonds voor Arbeidsongevallen meer
recht zou hebben dan de getroffene door
het behouden van het kapitaal dat onder
deze omstandigheden bij het Fonds zou
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zijn gestort; dat het reeds onder het stelsel van de gecoi:irdineerde wetten aangenomen beginsel, volgens hetwelk "de
erfgenamen van de getroffene, ook als
deze na het verstrijken van de herzieningstermijn overlijdt, de betaling kunnen bekomen van het kapitaal waarvan
de schuldvordering, louter door het verstrijken van de termijn, tot het vermogen van de getroffene is gaan behoren ",
I actueel blijft en niet kan worden weerlegd; dat de oorzaak van de starting bij
het Fonds voor Arbeidsongevallen het
ontstaan is van de verplichting van dat
fonds om bij het verstrijken van de herzieningstermijn een rente en vergoeding
te storten; dat de overgangsverrichtingen
tijdens de periode tussen het verstrijken
van de herzieningstermijn en de werkelijke starting van het kapitaal bedoeld
zijn om de continui:teit van de betaling
van de rentevergoeding te waarborgen;
dat de juridische oorzaak van het verschuldigd zijn van het kapitaal dus het
verstrijken is van de in artikel 72 bedoelde herzieningstermijn; dat de materiele
en juridische onmogelijkheid om werkelijk een rente te betalen slechts een gevolg is van het overlijden van de betrokkene en geenszins het ontbreken van
een oorzaak voor de werkelijke kapitaaloverdracht naar het vermogen van het
Fonds voor Arbeidsongevallen; dat de
vergoeding van de arbeidsongevallenverzekeraar ten voordele van het Fonds
voor Arbeidsongevallen, te weten de starting van het kapitaal dat de rente vertegenwoordigt, helemaal geen aleatoir karakter heeft; dat daarentegen de starting
van de lijfrente wel aleatoir is doch enkel ten voordele van het Fonds voor Arbeidsongevallen; ( ...) dat de arbeidsongevallenverzekeraar het recht van het
Fonds voor Arbeidsongevallen op starting van het kapitaal, ontstaan bij het
verstrijken van de herzieningstermijn,
blijft verwarren met de berekeningswijze en de starting van dat kapitaal; dat de
innovatie van het koninklijk besluit nr.
39, die erin bestaat het kapitaal automatisch over te dragen aan het Fonds voor
Arbeidsongevallen in plaats van aan de
getroffene, helemaal niets verandert aan
het tijdstip van de overdracht van het
kapitaal van het ene vermogen naar het
andere; dat de doelstelling een rente,
door een andere tussenpersoon, ten goede van de getroffene te laten komen, de
grond van de verrichting, zijnde de overdracht van een kapitaal van het ene vermogen naar het andere, geenszins kan
be1nvloeden en dat het recht op die overdracht automatisch ontstaat bij het ver-
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strijken van de herzieningstermijn, nu
daartoe noch een aanvraag noch enige
andere formaliteit is vereist "•

terwijl, ...
tweede onderdeel, het arrest, door in
dit geval, waarin de getroffene bij het
verstrijken van de herzieningstermijn,
dus op 2 oktober 1982, slechts een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder
dan 10 % vertoonde, op grand van artikel
51, 2', van de wet van 10 april 1971, dat
bepaalt dat de arbeidsongevallenverzekeraar (met name bij het Fonds voor Arbeidsongevallen) het rentekapitaal vestigt in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid, binnen een maand na het
verstrijken van de herzieningstermijn, in
aanmerking te nemen dat « de arbeidsongevallenverzekeraar
aldus in de
maand oktober 1982 het kapitaal van de
rente diende te vestigen en dat dit kapitaal bij het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt gestort zodra de herzieningstermijn is verstreken »; dat « de juridische oorzaak van het verschuldigd zijn
van het kapitaal derhalve het verstrijken
van de bij artikel 72 bedoelde termijn
is >> en dat « het recht van het Fonds
voor Arbeidsongevallen op starting van
het kapitaal bij het verstrijken van de
herzieningstermijn was ontstaan >>, de
bepalingen schendt van artikel 51bis van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 (als gewijzigd bij artikel 6 van het
koninklijk besluit nr. 39) die, enerzijds,
de arbeidsongevallenverzekeraar, wanneer de getroffene na het verstrijken
van de termijn van blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 % vertoont, enkel ertoe verplichten bij het
Fonds voor Arbeidsongevallen het rentekapitaal te storten in de loop van de eerste maand van het kwartaal dat volgt op
het verstrijken van de herzieningstermijn en die, anderzijds, een afwijking
vormen op de voormelde bepalingen van
artikel 51, 2', die niet van toepassing zijn
wanneer de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene, bij het verstrijken van de herzieningstermijn, minder
dan 10 % bedraagt; het arrest derhalve
het geheel van de genoemde bepalingen
schendt (schending van de artikelen 51,
eerste lid, en 2', van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 51bis van de
genoemde wet als gewijzigd bij artikel 6
van het koninklijk besluit nr. 39) en ook
de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, door de rechtsvordering
van eiseres tot teruggave van de ten on-
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rechte aan verweerster gestorte bedragen af te wijzen :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiseres, de arbeidsongevallenverzekeraar, bij verweerder op 31
december 1982 een bedrag van
788.055 frank heeft gestort, zijnde
het rentekapitaal waarop een werknemer recht had, wiens blijvende
arbeidsongeschiktheid ten gevolge
van een arbeidsongeval definitief op
8 % is vastgesteld sedert 2 oktober
1982, datum waarop de bij artikel 72
van de arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 vastgestelde herzieningstermijn van drie jaar was verstreken; dat eiseres, nu zij op 3 januari 1983 vernam dat die werknemer op 23 december 1982 was overleden, « zonder dat dit enig verband
hield met het arbeidsongeval », oordeelde dat zij het kapitaal van de
rente ten onrechte had gevestigd en
tegen verweerder een vordering tot
terugbetaling van het onverschuldigd betaalde instelde;
Overwegende dat, zo bij het verstrijken van de herzieningstermijn
van drie jaar bedoeld in genoemd
artikel 72, de rente, zoals te dezen,
naar een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan
10 % wordt berekend, artikel 51bis
van dezelfde wet, zoals het toen van
kracht was, de verzekeraar ertoe
verplichtte het rentekapitaal bij het
Fonds voor Arbeidsongevallen te
storten in de loop van de eerste
maand na het kwartaal dat volgt op
het verstrijken van de bij artikel 72
bepaalde termijn;
Overwegende dat een betaling aileen onverschuldigd is als zij zonder
oorzaak is;
Dat, te dezen, de betaling van het
rentekapitaal door eiseres aan verweerder haar oorzaak in de wet
vond; dat, ingevolge voornoemd artikel 51bis, de schuld van de verzekeraar aan het Fonds voor Arbeidsongevallen bestond zodra de wettelijke
vereisten waren vervuld, te weten,
enerzijds, de vaststelling van de blij-
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vende arbeidsongeschiktheid op een
graad van minder dan 10 %, anderzijds, het verstrijken van de herzieningstermijn van drie jaar; dat de
bepaling van genoemd artikel 51bis
tot vaststelling van het tijdperk van
betaling niets te maken heeft met
het bestaan van de schuld en haar
eisbaar karakter niet bei:nvloedt;
Dat daaruit volgt dat het arbeidshof, door te beslissen dat verweerders recht bij het verstrijken van de
herzieningstermijn was ontstaan, en
door bijgevolg eiseres de terugbetaling van het gestorte kapitaal te
weigeren, geen van de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
heeft geschonden;
Dat het middel, in zoverre het
tweede onderdeel kritiek oefent op
die beslissing, naar recht faalt;
Overwegende dat de overige, door
eiseres aangevoerde grieven, ook al
waren zij gegrond, de wettigheid
van de bestreden beslissing niet
kunnen be1nvloeden en derhalve
niet tot cassatie kunnen leiden;
Dat, in die mate, geen enkel onderdeel van het middel ontvankelijk
is;
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GETROFFENE VERSCHULDIGDE SCHADELOOSSTELLING - AARD.

2° OPENBARE ORDE

ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEVALLENWET 1971 - BEPALINGEN BETREFFENDE DE AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE SCHADELOOSSTELLING.

3° BERUSTING -

BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING GEGROND OP EEN WETTELIJKE
BEPALING VAN OPENBARE ORDE.

4° ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLEGING- ARBEIDSONGEVALLENWET 1971- BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERJARING AARD.

5° OPENBARE ORDE -

ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEVALLENWET 1971 - BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERJARING.

6° ARBEIDSONGEVAL
GING NING VANG.

RECHTSPLERECHTSVORDERING TOT HERZIETERIVI!JN VAN DRIE JAAR - AAN-

lo en zo De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet 1971 betreffende de aan
de getroffene verschuldigde schadeloosstelling raken de openbare orde
(1).
3° Nietig is de berusting in een beslis-

sing die gegrond is op een wettelijke
bepaling van openbare orde (2).

Om die redenen, verwerpt de 4° en 5o De bepalingen betreffende de
voorziening; veroordeelt eiseres in
verjaring van de rechtsvorderingen tot
de kosten.
betaling van vergoedingen ter zake
17 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.

van een arbeidsongeval, met inbegrip
van de rechtsvordering tot herziening
van die vergoedingen, raken de openbare orde; zowel de bepaling van artikel 24 Arbeidsongevallenwet 1971 houdende vaststelling van de aanvang van
de termijn tot indiening van de herzieningsrechtsvordering, als die van art.
72 van die wet houdende vaststelling
van de duur van die termijn, raken de
openbare orde (3).

Nr. 91
(1) Cass., 9 april 1975 (A.C., 1975, 860).
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1° ARBEIDSONGEVAL-

VERGOEDI'-IGALLERLEI - ARBEIDSO'\GEVALLEl\\VET 1971
- BEP,\LI"''GE'-1 BETREFFE'\DE DE AA"l DE

(2) Cass., 19 okt. 1987,
(A.C., 1987-88, nr. 101).

A.R.

nr.

5731

(3) Zie Cass., 22 feb. 1982, A.R. nr. 3329
(A.C., 1981-82, nr. 369), 6 sept. 1982, A.R.
nr. 6642, en 27 juni 1983, A.R. nr. 3885
(ibid., 1982-83, nrs. 7 en 596).
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6" De termijn van drie jaar voor de

rechtsvordering tot herziening, die onder meer is gegrond op een wijziging
van het verlies van de arbeidsgeschiktheid van de getroffene ten gevolge van
het ongeval, vangt aan de dag waarop
het vonnis, waarbij wordt vastgesteld
dat de arbeidsongeschiktheid van de
getroffene een blijvend karakter vertoont, in kracht van gewijsde is gegaan, en niet op de dag van de uitspraak van dat vonnis (4). (Artt. 24 en
72 Arbeidsongevallenwet 1971.)
(STOJIC T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8311)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1984 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 24, 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en, voor zoveel nodig, 28, 1048 en 1051 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld « dat de Arbeidsrechtbank te
Brussel, met betrekking tot een ongeval
dat (eiser) op de weg naar het werk is
overkomen, (verweerster) bij vonnis van
14 november 1978 tot betaling van de
wettelijke vergoedingen heeft veroordeeld op grond van een blijvende ongeschiktheid van 9 % », en dat eiser « op 16
november 1981 een rechtsvordering tot
herziening heeft ingediend >>, beslist dat
die vordering tot herziening « niet ontvankelijk is, vermits ze buiten de wettelijke herzieningstermijn werd ingesteld >>,
terwijl artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat
de vordering tot herziening, die zoals ten
deze gegrond is op een wijziging van het
verlies van de arbeidsgeschiktheid van
de getroffene ten gevolge van het ongeval, kan worden ingesteld binnen drie
jaar die volgen op de datum van de in
artikel 24 van dezelfde wet bedoelde beslissing; volgens dat artikel de dag waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont, onder meer wordt vastgesteld bij een in kracht van gewijsde
-~~~~---------~--1

(4) Cass., 4 juni 1984,
(A.C., 1983-84, nr. 567).

A.R.

nr.

7107
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gegane beslissing; daaruit volgt dat de
termijn van de vordering tot herziening
pas begint te !open vanaf de dag waarop
het vonnis, waarin wordt vastgesteld dat
een arbeidsongeschiktheid een bestendig
karakter vertoont, in kracht van gewijsde is gegaan; luidens artikel 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, iedere beslissing
in kracht van gewijsde gaat zodra zij
niet meer voor verzet of hoger beroep
vatbaar is; krachtens de artikelen 1048
en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek,
een beslissing niet meer voor verzet of
hoger beroep vatbaar is als een maand
na haar betekening is verlopen; uit de
samenlezing van die bepalingen valt af
te leiden dat de herzieningstermijn in
elk geval niet kan beginnen te !open
minder dan een maand na de uitspraak
van de litigieuze beslissing; het arrest,
door te beslissen dat de vordering tot
herziening tegen een beslissing van 14
november 1978 is ingesteld buiten de bij
artikel 72 van de wet van 10 april 1971
voorgeschreven termijn van drie jaar,
daar zij werd ingesteld op 16 november
1981, impliciet maar zeker beslist dat de
herzieningstermijn is beginnen te !open
voordat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan en derhalve de in het
middel bedoelde bepalingen schendt :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen en hierin bestaande dat het
middel het Hof zou verplichten na
te gaan of op 16 november 1978 het
vonnis van 14 november 1978 niet
meer vatbaar was voor verzet of hoger beroep wegens de berusting van
partijen in die beslissing :
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat het vonnis van 14 november 1978 verweerster veroordeelt om
aan eiser, getroffene van een ongeval op de weg naar en van het werk,
wettelijke vergoedingen te betalen
op basis van een blijvende ongeschiktheid van 9 %;
Overwegende dat de bepalingen
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 betreffende de aan de getroffene verschuldigde schadeloosstelling de openbare orde raken; dat
derhalve, ongeacht de berusting van
partijen in het vonnis van 14 november 1978, die berusting nietig is;
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Dat het aldus de artikelen 24 en
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangeno- 72 van de Arbeidsongevallenwet van
men;
10 april 1971 schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgewor- is;
pen en hierin bestaande dat het
middel nieuw is :
Om die redenen, vernietigt het beOverwegende dat de bepalingen
betreffende de verj aring van de vor- streden arrest, behoudens in zoverre
dering tot betaling van vergoedin- dit het hoger beroep ontvankelijk
gen ter zake van een arbeidsonge- verklaart; beveelt dat van dit arrest
val, met inbegrip van de vordering melding zal worden gemaakt op de
tot herziening van die vergoedingen, kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de
de openbare orde raken;
Arbeidsongevallenwet van 10 april
Dat zowel de bepaling van artikel 1971, veroordeelt verweerster in de
24 van de Arbeidsongevallenwet van kosten; verwijst de aldus beperkte
10 april 1971 houdende vaststelling zaak naar het Arbeidshof te Luik.
van de aanvang van de termijn tot
17 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitindiening van de herzieningsvordering, als die van artikel 72 van die ter en verslaggever: de h. Bosly, afde- Gelijkluidende concluwet houdende vaststelling van de lingsvoorzitter
sie van mevr. Liekendael, advocaat-geneduur van die termijn, de openbare raal - Advocaten: mrs. Draps en Siorde raken;
mont.
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 72 van Nr. 92
de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 bepaalt dat de vordering
tot herziening die, zoals te dezen,
3' KAMER - 17 oktober 1988
gegrond is op een wijziging van het
verlies van arbeidsongeschiktheid
van de getroffene ten gevolge van ARBEIDSONGEVAL - BESTANDDELENONGEVAL OVERKOIVlEN " TIJDENS EN DOOR
het ongeval, kan worden ingesteld
HET FElT VAN DE UITVOERING VAN DE ARbinnen drie jaar die volgen op de
BEIDSOVEREENKOIVlST ' - BEGRIP.
datum van de in artikel 24 van de
wet bedoelde beslissing; dat volgens De rechter verantwoordt wettig zijn bedat artikel de dag waarop de ongeslissing dat een ongeval niet is overkoschiktheid een bestendig karakter
men tijdens en door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenvertoont, onder meer wordt vastgekomst en derhalve geen arbeidsongesteld bij een in kracht van gewijsde
val is, wanneer hij erop wijst dat dit
gegane beslissing;
ongeval zich in een vakantieclub in het
Dat het arrest, dat beslist dat de
buitenland heeft voorgedaan tijdens
een verblijf dat was georganiseerd
termijn om de vordering tot herziedoor een leverancier van de werkgever
ning in te stellen, verstreken was op
door wie de door het ongeval getroffen
14 november 1981, de aanvang van
werknemer was aangewezen om eraan
die termijn vaststelt op de dag van
deel te nemen, zonder dat die werknede uitspraak van het vonnis van 14
mer evenwel met een of andere opnovember 1978 en niet op de dag
dracht in verband met zijn arbeidswaarop die beslissing in kracht van
overeenkomst werd belast. (Art. 7 Argewijsde zou zijn gegaan;
beidsongevallenwet 1971.)
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aanbod de nadruk legde op het toeristisch en zeer aangenaam aspect van dat
verblijfsoord, zonder dat gewag wordt
ARREST ( vertaJing)
gemaakt van het organiseren ter plaatse
van enige werkvergadering, zij het infor(A.R. nr. 8399)
meel of bijkomstig; (... ) dat er nooit een
vergadering op touw werd gezet om de
RET HOF; - Gelet op het bestre- . deelnemers bijeen te brengen ten einde
den arrest, op 4 januari 1988 door te spreken over problemen in verband
het Arbeidshof te Brussel gewezen; met het beroep, de stage, technische cursussen, demonstraties over het beroep,
Over het middel: schending van de ar- een bezoek aan fabrieken of firma's die
tikelen 7 van de Arbeidsongevallenwet al dan niet in betrekking staan met de
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet, vennootschap Elma of de vennootschappen die bij haar client zijn >> en dat « de
doordat het arrest beslist dat het onge- vennootschap Elma in werkelijkheid aan
val dat aan J.C. Nannucci op 11 oktober bepaalde klanten die volgens haar de
1983 is overkomen, tijdens een verblijf meest verdienstelijke waren een snoepop een Grieks eiland, dat was georgani- reisje heeft aangeboden en zulks, in het
seerd door een leverancier van zijn kader van een gewettigd handelsbeleid,
werkgever, door wie hij was aangewezen om klanten aan te trekken en om klanom eraan dee! te nemen, geen arbeidson- ten genoegen te doen en aan te zetten
geval is, op grond « dat de vraag is, wat haar produkten verder te blijven verkomoet worden verstaan onder werknemer pen eerder dan die van de concurrentie;
op dienstreis; dat, om geen afbreuk te ( ...) dat het hier gaat om een klant die
doen aan de gewone en aanvaardbare een waardevol geschenk aanvaardt van
betekenis van dat begrip, het althans een leverancier die zijn klanten wil belomoet gaan om een werknemer die, bui- i nen, plezier doen en verwennen »,
ten de gewone plaats van het werk, met
terwijl volgens de wet als arbeidsongehet verrichten van een beroepswerkzaamheid is belast; dat het niet voldoen- val wordt beschouwd, elk ongeval dat
de is op een bepaalde plaats een zeker een letsel veroorzaakt en iemand tijdens
aantal deelnemers met dezelfde handels- en door het feit van de uitvoering van de
of beroepsaffiniteiten te doen samenko- arbeidsovereenkomst overkomt; een onmen, er per se uit te besluiten dat zij op geval geschiedt tijdens de uitvoering van
dienstreis zijn, onder voorwendsel dat zij de arbeidsovereenkomst, als de werlmeertoe gebracht zouden kunnen worden mer zich ten tijde van het ongeval onder
samen over hun beroep te spreken; dat het gezag van de werkgever bevindt; de
dit sociaal gedrag daarom nog niet bete- werknemer, wanneer hij door zijn werkkent dat zij daar bijeen zijn voor het gever verzocht werd in het buitenland te
verrichten van de een of andere be- verblijven, onder het gezag van de werkroepswerkzaamheid, zelfs in haar meest gever staat en zijn arbeidsovereenkomst
ruime betekenis; (... ) dat het antwoord ai- uitvoert zolang zijn verblijf voortduurt,
leen maar kan worden gevonden in de ook a! is dit hoofdzakelijk of zelfs
opzet van het verblijf, het doe! ervan en uitsluitend een plezierreis die door een
in de minimale omstandigheden die aan- derde werd georganiseerd in het kader
nemelijk maken dat de werknemer door van een handelsbeleid om de handelsbezijn werkgever is uitgezonden om een trekkingen met de werkgever te bevordeberoepswerkzaamheid te verrichten; (... ) ren; het ongeval dat tijdens zodanig door
dat die arbeid onbetwistbaar moet be- de werkgever opgezet verblijf voorvalt,
staan opdat er sprake zou zijn van op- tijdens de uitvoering van de arbeidsoverdracht, dus van uitvoering van de (ar- eenkomst geschiedt en derhalve een arbeids)overeenkomst en derhalve van be- beidsongeval is, tenzij wordt bewezen
scherming van de wet; dat men in dit dat het niet is veroorzaakt door het feit
geval niet kan zeggen dat de werknemer . van de uitvoering van de arbeidsovereendoor zijn werkgever zou afgevaardigd : komst; uit de enkele omstandigheid dat,
zijn om in die vakantieclub te verblijven in wezen, het verblijf waaraan de werkten einde, al is het bij gelegenheid, be- n,emer door zijn werkgever verzocht
sprekingen te houden van professionele werd dee! te nemen, ingevolge een aanaard die specifiek nuttig zijn voor de bod dat een leverancier van de werkgewerkgever of voor de werknemer; dat, ver in het kader van een handelsbeleid
toen de vennootschap Elma haar voorstel heeft gedaan, niet bestaat in « besprekindeed om op reis te gaan, haar gehele 1 gen van professionele aard die specifiek
(MR. JAKHIAN Q.Q. T. A.G.F. BELGIUM N.V.)
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nuttig zijn voor de werkgever of voor de
werknemer », noch in " de minste werkvergadering (...) met het oog op een bijeenkomst van de deelnemers om beroepsproblemen te bespreken », noch in
" stages », noch in " technische cursussen >>, noch in « beroepsdemonstraties >>,
noch in « bezoeken aan enige fabriek of
firma ... >> en dus als een loutere plezierreis voorkomt, niet blijkt dat de beslissing van de werkgever waarbij hij de
werknemer heeft aangewezen om aan
zodanige reis deel te nemen, geen verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; daaruit volgt dat het
arrest, door op die omstandigheid te
steunen om te beslissen dat het litigieuze ongeval niet was gebeurd tijdens de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en derhalve niet als een arbeidsongeval
kon worden aangemerkt, zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt :
Overwegende dat het middel niet
zegt waarin het arrest artikel

97

van

de Grondwet schendt; dat het middel, in zoverre het ui t schending van
die bepaling is afgeleid, niet ontvankelijk is;

sie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Gerard en
Kirkpatrick.
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KA~IER -

18 oktober 1988

1° BENELUX -

VERDRAG BEXELUX-GERECHTSHOF, ART. 6 - PREJl'DICIELE \'RA.-\G
- VRAAG OM l!ITLEGGI~G VA~ EE~ VOOR
BELGIE, Ll'XE:\IBl'RG EN 1\:EDERLAXD GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE ALS
Dl'SDANIG IS AA~GEWEZE~ KRACHTEXS ART.
1 VAN HET VERDRAG- VRAAG OPGEWORPDI
IN DE BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - VERPLICHTI~G VA~ RET HOF
VAN CASSATIE.

2° VERZEKERING - W.A.M.-\'ERZEKERI~G
- W.A.l\1.-WET, ART. 2, § 1, EERSTE LID VOOR BELGIE, LUXE~IBCRG EN NEDERLA:\'D
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL.

Overwegende dat, voor het overige, het arrest uit de gezamenlijke in
het

middel

overgenomen

vermeldingen

wettig

heeft

feitelijke
kunnen

afleiden dat de werknemer door de
werkgever met generlei opdracht in
verband

met

zijn

arbeidsovereen-

komst in de vakantieclub werd belast en dat het ongeval derhalve niet
is gebeurd tijdens en door het feit

3° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERI~G
- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALI~GE~ BEHORENDE BIJ HET BE:\'ELUX-VERDRAG BETREFFENDE DE \'ERPLICHTE AA::'i:SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERI~G I::'i:ZAKE 1\IOTORRIJTUIGEN, ART. 11, § 1 - TEGE:\'WERPELIJKHEID
VAN NIETIGHEID, EXCEPTIE OF VERVAL EXCEPTIE VOORTVLOEIENDE CIT DE VERZEKERINGSOVEREENKOI\IST - BEGRIP.

van de uitvoering van die overeenkomst; dat het arrest derhalve wettig beslist dat het ongeval geen arbeidsongeval is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om
die
redenen,
verwerpt de
VOOrziening; gelet Op artikel 68 Van
de
Arbeidsongevallenwet
van
10
april 1971, veroordeelt Verweerster
in de kosten.

17 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu-

4° CASSATIE -

VER;'i!IETIGING - 01\IVANG
STRAFZAKEN BCRGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN EEN
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE VERZEKERAAR- VER~IETIGI~G VAN DE 1\:IET DEFI~I
TIEVE BESLJSSING OP DE RECHTSVORDERI~G
VAN DIE BVRGERLIJKE PARTIJ EN VAN EE;\1
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN HET
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS.

5° CASSATIE -

VERNIETIGING - O!IIVANG
- STRAFZAKEN Bl'RGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - VER~IETIGI~G VAN
DE BESLISSI;'i!GEN OP DE RECHTS\'ORDERI~GEN VAN DE BL'RGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE
VERZEKERAAR EN TEGEN HET GE~IEEN
SCHAPPELIJK IIIOTORWAARBORGFONDS GRENZEN.
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1o Wanneer een vTaag om uitlegging van 4o Vernietiging, op de voorziening van
een voor Belgie, Luxemburg en Nedereen burgerlijke partij, van de eindbeland gemeenschappelijke rechtsregel, .
slissing op de rechtsvordering van die
die als dusdanig is aangewezen krach-1
burgerlijke partij tegen de verzeketens art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtsraa~
tussengekon1en partit brengt
hof, voor het Hoi van Cassatie is gerevernietiging mede van de niet definizen, moet het Hoi in de regel die
tieve beslissing op de burgerlijke
vraag aan het Benelux-Gerechthof.
rechtsvordering van die burgerlijke
voorleggen (1). (Art. 6 Verdrag Benepartij en van een andere burgerlijke
partij tegen het eveneens tussengekolux-Gerechtshof, ondertekend op 31
maart 1965 te Brussel en goedgekeurd
men Gemeenschappelijk Motorwaarbij de wet van 18 juli 1969.)
borgfonds, wanneer die beslissingen
door dezelfde onwettigheid zijn aangetast, zelfs als de voorziening tegen
2° De regel vervat in art. 2, § 1, eerste
Jaatstgenoen1de beslissing vooralsnog
lid, 11'/.A.M.-wet, volgens wen(e een moniet ontvankelijk is en eiser dus aftorrijtuig aileen in het Ferkeer mag
stand heeft gedaan van zijn voorzieworden gebracht wanneer de burgerning tegen die beslissingen, zonder
rechtelijke aansprakelijkheid ervan ge110chtans erin te berusten (4).
dekt wordt door een verzekering die
voldoet aan de bepalingen van die wet, 5o Wanneer, op de voorziening van de
is sedert 1 juli 1976 een voor Belgie,
burgerlijke partij, de eindbeslissing op
Luxemburg en Nedel'land gemeende rechtsvordering van de burgerlijke
schappelijke rechtsregel geworden die
partij tegen een verzekeraar, tussengeals dusdanig is aangewezen krachtens
kofl1en partij, en de niet definitieve beart. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof (2).
slissing op de rechtsvordering van diezelfde burgerlijke partij tegen het 3° Art. 11, § 1, van de Gemeenschappeeveneens tussengekomen - Gemeenlijke Bepalingen behorende bij het Beschappelijk Motorwaarborgfonds vernelux-Verdrag betreffende de Ferplichnietigd worden en de vernietiging uitte aansprakelijkheidsFerzekering inzasluitend betrekking heeft op het beke motorrijtuigen, moet, in combinatie
staan van een geldige verzekering,
o11der meer met art. 6, aldus worden
strekt de vernietiging zich niet uit tot
uitgelegd dat de verzekeraar die een
de beslissing dat de burgerlijke partij
overee11komst heeft gesloten tot dekzelf een fout heeft begaan waardoor zjj
king van de burgerrechtelijke aanspravoor een bepaald gedeelte zelf aankelijkl1eid waartoe een welbepaald,
sprakelijk is (5).
met de benaming « bromfiets » aangeduid motorrijtuig in het verkeer aan- .
Jeiding kan geven, tegen de benadeel- '
de niet kan aanvoeren dat, ten gevolge (PEETERS T. REYNIERS, LANDSBOND DER
van bepaalde eraa!1 aangebrachte wij- CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, ASSUBEL N.V.;
zigingen, het betreffende voertuig ten REYNIERS T. PEETERS, GEMEENSCHAPPELIJK
tijde Fan de ondertekening Fan de MOTORWAARBORGFONDS, ASSUBEL N.V.; GEovereenkomst geen bromfiets was of MEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
nadien, dod1 v66r het ongeFal, die hoe- T. REYNIERS, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
danigheid verloren heeft (3).
MUTUALITEITEN)
1

(1) Cass., 9 sept. 1988, A.R.
(A.C., 1988-89, supra, nr. 16).

nr.

5689

ARREST

(A.R. nr. 647)

(2) Zie Cass., 20 april 1988, A.R. nrs. 5454 en
5802
1987 88
502
(A.C.,
)·
HET HOF; - Gelet op het bestre- • nr.
(3) Zie arrest Benelux-Gerechtshof 19 feb. den arrest, op 25 april 1986 door het
1988, nr. A 86/2 in zake Asselman t. Lauvrijs !~-~---------------
en cone!. adv.-gen. Krings; Cass., 20 april 1988,
A.R. nrs. 5454 en 5802 (A.C., 1987-88, nr. 502);
(4) Zie Cass., 17 dec. 1986, A.R. nr. 5274
H. Cousy, « Enkele beschouwingen over het (A.C., 1986-87, nr. 237); 21 o,kt. 1987, A.R.
mechanisme van de verplichte aansprakelijk- nr. 5771, en 9 feb. 1988, A.R. nr. 997
heidsverzekering motorrijtuigen, ge1llustreerd (ibid., 1987-88, nrs. 103 en 345).
aan de hand van de controverse over de opge(5) Zie Cass., 27 april 1982 (A.C., 1981-82,
fokte bromfietsen >>, in Iura Falconis, 1983-84,
nr. 4, biz. 401 tot 421.
nr. 499), 14 sept. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 35).
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Hof van Beroep te Antwerpen gewe- sen partijen dan ook niet geldig tot
stand is gekomen voor wat betreft de
zen;

verzekering van de burgerlijke aanspra-

I. Op de voorziening van Nicola kelijkheid voor een motorfiets en belds.agde geacht wordt nooit geldig verzePeeters:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
1. wegens de telastleggingen A, D
en E:
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
2. wegens de telastlegging B :
Over het middel, afgelr=icl uit de scherrding van de artikelen 2 en 18, § 1, van de
wet van 1 juli 1956,
doordat het arrest eiser schuldig acht
aan betichting B en die beslissing laat
steunen op de consideransen dat ; « voor
wat betreft de feiten sub B blijkt dat beklaagde verzekerd was voor een voertuig
omschreven als " rijwiel met hulpmotor ";
de gedane vaststellingen aantonen dat
dit voertuig aan een snelheid van 62 tot
65 kilometer per uur kon rijden; .het bijgevolg niet meer valt onder de wettelijke
bepalingen van een rijwiel met hulpmotor, maar dat het client beschouwd als
een " motorfiets "; dit gegeven in verband
met de door het voertuig ontwikkelde
snelheid van bij de aangifte van het verzekerd risico verzwegen werd door bek!aagde aan de verzekeringsmaatschapij;
volgens het verzekeringsvoorstel een
"rijwiel met hulpmotor ", zijnde een
tweewielig voertuig uitgerust met een
motor met een cylinderinhoucl van ten
hoogste 50 cm3 en dat wegens bouw- en
motorvermogen aileen op horizontale
weg de snelheid van 40 kilometer per
uur niet kon overschrijden, werd verzekerd; deze omschrijving volledig beantwoordt aan de huidige definitie van
" bromfiets, klasse B "; zoals hoger vermeld het door beklaagde bestuurde voer"
tuig wettelijk van een andere aard was
dan dit vermeld in het verzekeringscontract; het verzwijgen van de in feite
meer dan 50 % hager liggende maximumsnelheid dan deze ge'impliceerd in het
verzekeringscontract, door het te omschrijven als een " rijwiel met hulpmotor ", als een essentieel kenmerk en van
het voertuig en van het verzekerd risico
wordt beschouwd; de overeenkomst tus-

kerd te zijn geweest voor dit voertuig
waarmede hij het ongeval veroorzaakte;
de snelheid die beklaagde effectief voerde op het ogenblik van de aanrijding
hiermede geen verband houdt,

tenvijl eiser op het ogenblik van het
ongeval of op 25 augustus 1984 geldig
verzekerd was bij de N.V. Assubel voor
zijn bromfiets merk Honda, bouwjaar
1984, raamnummer AD 045009032, onder
polis nummer 5114770/01; het feit dat het
genoemd voertuig aan een snelheid van
62 tot 65 kilometer per uur kon rijden,
niet impliceert dat het niet zou verzekerd zijn geweest in de zin van artikel 2
v<m de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte ().ansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen; deze omstandigheid als dusdanig niet heeft belet dat
tussen partijen een geldig verzekeringscontract werd afgesloten waardoor de
burgerlijke aansprakelijkheid van eiser
opzichtens derden was gedekt uit hoofde
van elk ongeval veroorzaakt met het
tweewielig voertuig, ge1dentificeerd met
het raamnummer AD 045009032; zodat eiser wei degelijk, eigenaar zijnde van een
motorrijtuig, dit voertuig in het verkeer
heeft gebracht mits afsluiting van een
verzekering beantwoordende aan de bepa!ingen van de wet van 1 juli 1956 en
waardoor de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe het aanleiding kon geven,
werd gedekt; eiser zich tevens aansluit
bij alle middelen desbetreffend opgeworpen door partij het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds en deze alhier uitdrukkelijk in zijnen hoofde voor herhaald aanziet;

Overwegende dat, naar luid van
de artikelen 2, § 1, eerste en derde
lid, en 18, § 1, van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, strafbaar is de eigenaar van een motorrijtuig die dit rijtuig in het verkeer brengt op de
openbare weg en op terreinen, die
toegankelijk zijn voor het publiek of
voor een zeker aantal personen, die
het recht hebben om er te komen,
zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanlei
ding kan geven, gedekt is door een
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verzekering, welke aan de bepalingen van artikel 2 van voormelde wet
beantwoordt en werd gesloten bij
een tot dat doel door de Koning toegelaten verzekeraar;
Overwegende dat het hof van beroep eiser aan die overtreding schuldig verklaart en hem tot straf veroordeelt, en die beslissing hierop
laat steunen dat : hij zijn motorrijtuig had laten verzekeren bij de
N.V. Assubel als « rijwiel met
hulpmotor », het blijkt dat dit motorrijtuig op horizontale weg een snelheid kan ontwikkelen van meer dan
40 kilometer per uur, zodat het niet
valt onder de wettelijke gedefinieerde categorie « rijwiel met hulpmotor », doch onder die van « motorfiets » en hij die omstandigheid van
bij de aangifte van het verzekerde
risico aan de verzekeringsmaatschappij heeft verzwegen;
Overwegende dat het middel erop
neerkomt voor te houden dat de omstandigheid dat een motorvoertuig
op horizontale weg een hogere snelheid dan 40 kilometer per uur kan
ontwikkelen, niet impliceert dat het
niet zou verzekerd zijn in de zin van
artikel 2 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en deze omstandigheid niet
heeft belet dat tussen partijen een
geldige aansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten, zodat eiser
niet schuldig is aan de hem ten laste gelegde overtreding;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof, bij arrest van 19 februari
1988 in de zaak A.86/2, Asselman t.
Lauvrijs, voor recht heeft verklaard:
« Als een verweer (nietigheid, exceptie of verval} dat aan de benadeelde
niet kan worden tegengeworpen, in
de zin van artikel 11, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst
van 24 met 1966 betreffende de aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen, moet worden aangemerkt het verweer gebaseerd op het
feit dat het vermogen van een als
"bromfiets " verzekerd motorrijtuig,
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v66r of na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst wordt opgevoerd zodanig dat de aldus bereikte
maximumsnelheid de grens overschrijdt die door het toepasselijk nationaal reglement wordt aangemerkt
als een van de factoren die de bromfietsen onderscheiden van motorfietsen, ook al zou dat motorrijtuig
daardoor in een andere wettelijke
categorie vallen »;
Overwegende evenwel dat ten deze het onderzoek van het middel de
vraag doet rijzen of de omstandigheid dat het motorrijtuig door de eraan gebrachte wijzigingen, waardoor het niet meer valt binnen de
categorie « bromfiets », tot gevolg
heeft dat - in de verhouding tussen
de verzekeraar en de verzekerde -de aangegane verzekeringsovereenkomst niet beantwoordt aan de bepaling van artikel 2, § 1, eerste lid,
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat artikel 2, § 1,
eerste en derde lid, van de wet van
1 juli 1956 overeenstemt met artikel
2, §§ 1, eerste lid, en 2, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat, luidens artikel
1 van het Aanvullend Protocol bij de
bedoelde Benelux-Overeenkomst, als
gemeenschappelijke
rechtsregels
voor de toepassing van de hoofdstukken III, IV en V van het Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof worden aangewezen : de bepalingen van de Benelux-Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van de bijlage bij die overeenkomst en van het Protocol van
ondertekening, voor zover, wat betreft de bepalingen van de bijlage,
de inhoud daarvan is opgenomen in
de wetgeving van de Staat waarin
de vraag van uitleg is gerezen;
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Overwegende dat de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de daarbij behorende Gemeenschappelijke
Bepalingen en het Protocol van ondertekening te Luxemburg op 24
mei 1966 werden ondertekend, door
de wet van 19 februari 1968 werden
goedgekeurd en op 1 juli 1976 in
werking zijn getreden; dat het Aanvullend Protocol te Brussel op 26
september 1968 werd ondertekend,
door de wet van 2 februari 1971
werd goedgekeurd en op 1 juli 1976
in werking is getreden;
Overwegende dat de rechtsregel
van artikel 2, § 1, eerste lid, van de
wet van 1 juli 1956 sinds 1 juli 1976
een aan Belgie, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel is, aangewezen krachtens artikel 1 van het
Verdrag betreffende de instelling en
het statuut van het Benelux-Gerechtshof;
Overwegende dat een beslissing
over de uitleg van artikel 2, § 1, eerste lid, van de Gemeenschappelijke
Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen, met
betrekking tot de rechtsverhouding
tussen de verzekeraar en de verzekerde, noodzakelijk is om uitspraak
te doen;
Dat het Hof derhalve verplicht is
een vraag van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de
eerste en de tweede verweerder tegen eiser:
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, aan de verweerders voorschotten toekent en een deskundige benoemt, en de zaak voor afdoening
op civielrechtelijk gebied terugwijst
naar de eerste rechter;
Overwegende dat die beslissingen
geen eindbeslissingen zijn in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
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Strafvordering en evenmin uitspraak doen over een geschil inzake
bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Mauritius Reyniers :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen de eerste en de tweede verweerder:

Overwegende dat eiser afstand
zonder berusting doet van de voorziening;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerster :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1108, 1126, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 9
van boek I, titel X, van het Wetboek van
Koophandel, gewijzigd door de wet van
11 juni 1874, 2, 870 van het Gerechtelijk
Wetboek, 154 van het Wetboek van Strafvordering, 2, § 1, 6, 8, 11, 13, 18, § 1, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1, 2 van het koninklijk besluit van 22 december 1956 dat de
inwerkingtreding bepaalt van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 2.16.1 en 11.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het Wegverkeer, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 21 december
1983,
doordat het arrest, na verweerder Nicola Peeters uit hoofde van de betichtingen A, B, D en E op strafgebied veroordeeld te hebben, rechtdoende op de
burgerlijke vorderingen, de vrijwillig tussengekomen partij N.V. Assubel buiten
de zaak stelt en de vordering van de eiser Reyniers tegen Assubel niet ontvankelijk verklaart, en zegt voor recht dat
Reyniers zelf gehouden is ten belope van
een vijfde van de schade, en Peeters en
I
I de vrijwillig tussengekomen partij het
I Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
veroordeelt om aan eiser de som van
i 75.532 frank te provisionelen titel te be-
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talen met aanstelling van een wetsgeneesheer om eiser te onderzoeken en de
gevolgen van het ongeval te bepalen, op
de gronden dat, voor wat betreft de feiten B, blijkt dat de beklaagde Peeters
verzekerd was voor een voertuig omschreven als " rijwiel met hulpmotor >>,
dat de gedane vaststellingen aantonen
dat dit voertuig aan een snelheid van 62
tot 65 kilometer per uur kon rijden; dat
het bijgevolg niet meer valt onder de
wettelijke bepalingen van een << rijwiel
met hulpmotor >>, maar dat het dient beschouwd als een " motorfiets >>; dat dit
gegeven in verband met de door het
voertuig ontwikkelde snelheid van bij de
aangifte van het verzekerd voertuig verzwegen werd door beklaagde aan de verzekeringsmaatschappij; dat volgens het
verzekeringsvoorstel een " rijwiel met
een hulpmotor >>, zijnde een tv.reewielig
voertuig uitgerust met een motor met
een cylinderinhoud van ten hoogste
50 cm3 en dat wegens bouw- en motorvermogen aileen op horizontale weg de snelheid van 40 kilometer per uur niet kan
overschrijden, werd verzekerd; dat deze
omschrijving volledig beantwoordt aan
de huidige definitie van de « bromfiets
klasse B >>; dat, zoals hager vermeld, het
door beklaagde bestuurde voertuig wettelijk van een andere aard was dan dit
vermeld in het verzekeringscontract; dat
het verzwijgen van de in feite meer dan
50 % hager liggende maximumsnelheid
van deze gei:mpliceerd in het verzekeringscontract, door het omschrijven als
een « rijwiel met hulpmotor >>, als een essentieel kenmerk €m van het voertuig €m
van het verzekerd risico wordt beschouwd; dat de overeenkomst tussen
partijen dan ook niet geldig tot stand gekomen is voor wat betreft de verzekering
van de burgerlijke aansprakelijkheid van
een motorfiets en beklaagde geacht
wordt nooit geldig verzekerd te zijn geweest voor dit voertuig, waarmee hij het
ongeval veroorzaakte ... dat hieruit volgt
dat de N.V. Assubel buiten zake dient gesteld,

terwijl, eerste onderdeel, beklaagde in
het strafonderzoek verklaard heeft dat
hij wist dat zijn bromfiets 45 a 50 kilometer per uur als maximumsnelheid kon
halen
(zie proces-verbaal
nummer
V 5379/84) van 31 augustus 1984 van de
politie van Mechelen, stuk 39); dat daaruit niet blijkt dat de beklaagde een voertuig verzekerd heeft waarvan hij wist
dat het aan een snelheid van 62 tot 65
kilometer per uur kon rijden, zodat het
arrest, door te stellen dat de beklaagde
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bij de aangifte verzwegen heeft dat het
voertuig de snelheid van 62 tot 65 kilometer per uur kon rijden, de bewijskracht van dit proces-verbaal miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek); dat in
elk geval het arrest uit de enkele vaststelling dat de door Nicola Peeters verzekerde bromfiets 62 a 65 kilometer per
uur kon rijden, niet wettig heeft kunnen
afleiden dat Peeters bij de verzekeringsaangifte dit element zou verzwegen hebben, zodat er geen geldig verzekeringscontract met de N.V. Assubel was tot
stand gekomen (schending van de artikelen 1108 van het Burgerlijk Wetboek, 9,
titel X, boek I, van het Wetboek van
Koophandel), dat immers niet gebleken
is dat Peeters wist dat zijn bromfiets deze snelheid kon ontwikkelen (schending
van de artikelen 154 van het Wetboek
van Strafvordering, 2, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, § 1, 8, 18, § 1, van
de wet van 1 juli 1956, 1, 2 van het koninklijk besluit van 22 december 1956)
zodat het arrest ten onrechte de door eiser tegen de N.V. Assubel ingestelde vordering verwerpt (schending van artikel 6
van de wet van 1 juli 1956);
tweede onderdeel, het feit dat Nicola
Peeters als bromfiets een motorvoertuig
verzekerd heeft dat 60 a 65 kilometer per
uur kon rijden, niet tot gevolg heeft dat
er geen geldig verzekeringscontract zou
bestaan noch dat eiser zijn rechtstreeks
recht tegen de verzekeringsmaatschappij
« N.V. Assubel >> zou verliezen; dat het
verzekeringscontract een bromfiets tot
voorwerp had (schending van de artikelen 2.16.1 en 11.4 van het Wegverkeersreglement, 1108, 1126 van het Burgerlijk
Wetboek, 9, titel X, boek I van het Wethoek van Koophandel) en dat het feit dat
deze een hogere snelheid kon ontwikkelen dan de reglementair voorziene maximumsnelheid niet tot gevolg heeft dat eiser zijn rechtstreeks recht tegen de
verzekeraar zou verliezen; dat immers
geen nietigheid, exceptie of verval door
de verzekeraar aan eiser, in zijn hoedanigheid van benadeelde, kan tegengesteld worden (schending van de artikelen
6, 11 en 13 van de wet van 1 juli 1956) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
de beslissing dat Nicola Peeters bij
de aangifte van het te verzekeren risico de gegevens met betrekking tot
het snelheidsvermogen van het
voertuig heeft verzwegen, niet laten
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steunen op de ver klaring van betrokkene waarnaar in het onderdeel
wordt verwezen; dat zij derhalve de
bewijskracht ervan niet hebben miskend;
Overwegende dat de appelrechters, in strijd met wat vervolgens in
het onderdeel wordt aangevoerd, die
beslissing niet afleiden uit de vaststelling dat het voertuig een snelheid kon ontwikkelen van 62 tot 65
kilometer per uur; dat zij enkel, na
te hebben vastgesteld dat het voertuig die snelheid kon ontwikkelen,
oordelen dat << dit gegeven (... ) van
bij de aangifte van het verzekerd risico verzwegen werd >>, hetgeen inhoudt dat zij oordelen dat betrokkene dit wist; clat die beoordeling in
feite onaantastbaar is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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op een later tijdstip voor de aanrijding had verloren;
Overwegende dat het arrest, dat,
om de redenen die in het middel
zijn vermeld, verweerster buiten de
zaak stelt, die beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
III. Op de voorziening van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds:

Overwegende dat eiser afstand
zonder berusting doet van de voorziening;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij de N.V.
Assubel buiten de zaak wordt gesteld, moet worden uitgebreid tot de
niet definitieve beslissingen, waarbij
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeeld wordt tot het
Wat het tweede onderdeel be- betalen van schadevergoeding aan
treft :
Mauritius Heyniers en de LandsOverwegende dat, naar luid van bond der Christelijke Mutualiteiten,
artikel 6, eerste lid, van de wet van die op dezelfde onwettigheid berus1 juli 1956 betreffende de verplichte ten, behalve in zoverre wordt beslist
aansprakelijkheidsverzekering inza- dat Mauritius Reyniers voor minke motorrijtuigen, de verzekering stens een vijfde aansprakelijk is;
aan de benadeelde een eigen recht
geeft tegen de verzekeraar, en, naar
luid van artikel 11, eerste lid, van
dezelfde wet, geen uit de wet of de
overeenkomst
van
verzekering
voortvloeiende nietigheid, exceptie
Om die redenen, verleent akte
of verval door de verzekeraar aan
de benadeelde kan worden tegenge- van de afstanden aan Mauritius
Reyniers en het Gemeenschappelijk
worpen;
Motorwaarborgfonds; vernietigt het
Overwegende dat door de verzeke- bestreden arrest in zoverre het uitraar die - zoals ten deze - een spraak doet over de civielrechtelijke
overeenkomst heeft gesloten ter vorderingen van Mauritius Reyniers
dekking van de civielrechtelijke tegen de N.V. Assubel en van Mauriaansprakelijkheid waartoe een be- tius Reyniers en de Landsbond der
paald - met merk, bouwjaar en fra- Christelijke Mutualiteiten tegen het
menummer en met de benaming Gemeenschappelijk Motorwaarborg<< bromfiets >> aangeduid motorrij- fonds, behalve in zoverre wordt betuig aanleiding kan geven, aan de slist dat Mauritius Reyniers voor
benadeelde niet kan worden tegen- minstens een vijfde aansprakelijk
geworpen dat dit motorrijtuig als ge- is; verwerpt de voorziening van Nivolg van daaraan aangebrachte wij- cola Peeters in zoverre ze gericht is
zigingen op het tijdstip van het tegen de beslissing op de strafvordesluiten van de verzekering geen ring wegens de telastleggingen A, D
bromfiets was of deze hoedanigheid en E; stelt de uitspraak over die
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voorziening, in zoverre ze gericht is Nr. 94
tegen de beslissing op de strafvordering wegens de telastlegging B, uit;
2• KAMER - 18 oktober 1988
verzoekt het Benelux-Gerechtshof
over de volgende vraag uitspraak te
doen : « Houdt de bepaling van artikel 2, § 1, eerste lid, van de Gemeen- 1° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING
- TEGENWERPELIJKHEID VAN N!ETIGHEID,
schappelijke Bepalingen behorende
EXCEPTIE OF VERVAL - BEGR!P.
bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui- 2° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN - VORMEN - VOORZIENING
gen in dat - in de rechtsverhouding
VAN DE BURGERL!JKE PARTIJ - EXPLOOT
tussen de verzekerde en de verzekeVAN BETEKENING - NEERLEGGING - TERraar - moet worden beschouwd als
MIJN.
zijnde een motorrijtuig waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
CASSATIE - BINDENDVERKLARING waartoe het a.anleiding kan geven, 3° STRAFZAKEN
- BURGERLIJKE RECHTSVORgedekt is door een verzekering, welDERING - BETEKENING VAN DE VOORZIEke aan de bepalingen van artikel 2,
NING.
§ 1, eerste lid, van voormelde gemeenschappelijke bepalingen beant- 1" Wanneer de verzekeraar een overeenkomst heeft gesloten tot dekking van
woordt, een als " bromfiets " verzede burgen·echtelijke aansprakelijkheid
kerd motorrijtuig waarvan, v66r of
waartoe een welbepaald met de benana het sluiten van de verzekeringsming « bromfiets » aangeduid motorrijovereenkomst, het vermogen wordt
tuig in het verkeer aanleiding kan geopgevoerd zodanig dat de aldus beven, kan hij aan de benadeelde niet
reikte maximumsnelheid de grens
tegenwerpen dat het betreffende voeroverschrijdt die door het toepassetuig, ten gevolge van bepaalde daaraan
aangebrachte wijzigingen, ten tijde
lijk nationaal reglement als een van
van het sluiten van de overeenkomst
de factoren die de bromfietsen ongeen bromfiets was of die hoedanigderscheiden van de motorfietsen
heid nadien heeft verlol'en (1). (Artt. 6
wordt aangemerkt, ook al zo dat moen 11 W.A.M.-wet.)
torrijtuig daardoor in een andere
wettelijke categorie vallen? »; be- 2' Niet ontvankelijk is l1et cassatiebeveelt dat van dit arrest melding zal
roep van de burgerlijke pal'tij als het
worden gemaakt op de kant van het
exploot van betekening aan verweerdel' ter griffie van het Hof is neergegedeeltelijk vernietigde arrest; verlegd na het verstrijken van de termijn
oordeelt Nicola Peeters in drie vierIl<m twee maanden gesteld bij art.
de van de kosten van zijn voorzie420bis, tweede lid, Sv. (2)
ning en houdt de overige kosten van
die voorziening aan; veroordeelt 3" Wanneer eiser tot cassatie zijn cassaMauritius Reyniers in twee derde
tieberoep heeft doen betekenen aan
van de kosten van zijn voorziening
een partij waartegen hij geen cassatieen de N.V. Assubel in een derde van
beroep had ingesteld of geen ontvankelijk cassatieberoep lwn instellen,
die kosten; veroordeelt het Gemeenkan die betekening gelden als een
schappelijk Motorwaarborgfonds in
oproeping tot bindendvel'klaring van
de kosten van zijn voorziening; verhet arrest (3).
wijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
1--~------------18 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens - GeJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Butzler, Houtekier, De Gryse, F. De
Keersmaecker, Mechelen.

{1) Zie Cass., 20 april 1988, A.R. nrs. 5454 en
5802 (A.C., 1987-88, nr. 502), alsook het vorig
arrest.
(2) Cass., 22 dec. 1987,
(A.C., 1987-88, nr. 251).

A.R.

nr.

1489

{3) Zie Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr. 5704
(A.C., 1987-88, nr. 32).
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(GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS T. VAN DER STRAETEN, VAN MULDERS
R., E.A., VAN DE VELDE, GOEMAN, DE NATIONALE WAARBORG N.V.; VAN DER STRAETEN,
VAN MULDERS R., E.A., VAN DE VELDE T. GOEMAN, GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, DE NATIONALE WAARBORG N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 1315)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet op civielrechtelijk gebied;

I. Op de voorziening van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde en de zesde verweerder:
1. tegen Pierre Goeman :
Overwegende dat tussen eiser,
vrijwillig tussengekomen partij, en
verweerder, verwezene, voor de feitenrechter geen geding werd gevoerd en het arrest ten voordele van
de ene en ten nadele van de andere
geen veroordeling uitspreekt;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de betekening van de voorziening aan verweerder ten deze geldt als oproeping tot bindendverklaring;

2. tegen eiser:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1134,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 6 en 11 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
en miskenning van het recht van verdediging,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
het vergoeden van drie vierde van de
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schade van de burgerlijke partijen en
het de verzekeringsmaatschappij De Nationale Waarborg buiten de zaak stelt op
grond van volgende overwegingen :
« 1. Wat de verplichte tussenkomst van
de verzekeraar de N.V. De Nationale
Waarborg betreft: de V.T.P. het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds houdt
voor dat de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen blijft bestaan wanneer de verzekerde aan de verzekeraar een onjuiste beschrijving van
het verzekerde voertuig heeft medegedeeld en dat deze uit de wet of de overeenkomst van verzekering voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval door de
verzekeraar aan de benadeelde niet kan
worden tegengeworpen, op grond van artikel 11 van de wet van 1 juli 1956. Ter
zake verzekerde de N.V. De Nationale
Waarborg onder polis nr. 30/589.707 de
bromfiets Suzuki van P. Goeman met
een cilinderinhoud van 40 cc. en waarvan de snelheid beperkt moet zijn tot
40 km/u. In werkelijkheid kon de bromfiets Suzuki een snelheid ontwikkelen
van 75 a 80 km/u en betrof het bijgevolg
een motorfiets, zoals bepaald in artikel
2.17 van het Wegverkeersreglement. Deze toestand bestond v66r de verzekeringsovereenkomst, vermits beklaagde
verklaart niets aan zijn voertuig te hebben veranderd. Vermits de verzekering
betrekking heeft op een welbepaald voertuig is de omschrijving ervan, en onder
andere de cilinderinhoud en de ontwikkelde snelheid, een wezenlijk bestanddeel ervan. Wanneer een ongeval veroorzaakt wordt met een motorvoertuig dat
niet het omschreven motorvoertuig is,
zoals ter zake, bestaat er derhalve geen
verzekering. Het principe gesteld door
artikel 11, lid 1, van de wet van 1 juli
1956 dat voorziet dat geen uit de wet of
de overeenkomst van verzekering voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval
door een verzekeraar aan de benadeelde
kan worden tegengeworpen, betreft nietigheden op grond van een bestaand verzekeringscontract, doch niet het verweer
waarbij het bestaan zelf van het contract, de draagwijdte ervan en de dekking van het risico wordt betwist. Het eigen recht dat krachtens artikel 6 door de
verzekering aan de benadeelde gegeven
is tegen de verzekeraar onderstelt steeds
het bestaan van een verzekering. Bij gebrek aan verzekering ter zake heeft de
eerste rechter derhalve terecht de N.V.
De Nationale Waarborg buiten zaak gesteld "•

terwijl, ...
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vijfde onderdeel, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 1 juli 1956 betre£fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen geen
uit de wet of een overeenkomst van verzekering voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval door een verzekeraar
aan een benadeelde kan worden tegengeworpen, en een verzekeraar zich een
recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien
daartoe grond bestaat, tegen een verzekerde die niet de verzekeringsnemer is,
voor zover de verzekeraar volgens de
wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd mocht zijn de uitkering te weigeren of te verminderen; overeenkomstig
artikel 6 van dezelfde wet de verzekering
aan de benadeelde een eigen recht tegen
de verzekeraar geeft; geen aan de benadeelde tegenstelbaar verweer in de zin
van genoemd artikel 11 uitmaakt, het
verweer afgeleid uit het feit dat het vermogen van een als bromfiets verzekerd
motorrijtuig v66r of na het sluiten van
de verzekeringspolis zodanig opgevoerd
werd dat de aldus bereikte maximumsnelheid de grens overschrijdt (40 km/u.)
die door het verkeersreglement wordt
aangemerkt als een van de faktoren die
bromfietsen onderscheiden van motorfietsen en die zowel door de verkeerswetgeving als door de fiscale wetgeving
aan een verschillend regime onderworpen zijn; het arrest bijgevolg, op grond
van de overweging dat Goeman zijn
voertuig Suzuki als bromfiets had laten
verzekeren, maar dit voertuig reeds v66r
de verzekeringsovereenkomst een motorfiets was, omdat het 75 a 80 km/u. kon
rijden, niet wettig kon besluiten dat dit
voertuig Suzuki niet het omschreven
voertuig was, en voor dit voertuig geen
verzekering bestond, De NationaJe Waarborg buiten de zaak diende gesteld te
worden, de benadeelde tegen deze verzekeraar geen eigen recht had en eiser tot
vergoeding gehouden was, zodat het arrest niet wettelijk verantwoord is en
schending inhoudt van de a:rtikelen 6 en
11 van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen :

Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat aan het bestaan
van een verzekering als bedoeld in
artikel 2 van de wet van 1 juli 195;3
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrljtuigen niet in de weg staat de mn-
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standigheid dat in de verhouding
tussen de verzekeraar en de verzekerde d~ verzekeringsovereenkomst
naar de regels van het gemene
recht niet geldig is;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het ontbreken van verzekering, in
de zin van artikel 2 van de wet van
1 juli 1956, niet kan worden afgeleid
uit de loutere omstandigheid dat het
in het verzekeringscontract omschreven motorrijtuig, hetzij ten tijde van het sluiten van het contract
eigenschappen had die afweken van
de door of namens de verzekerde
verstrekte gegevens en door hem
werden verzwegen, ook al zouden de
afwijkende eigenschappen van het
motorrijtuig voor de verzekeraar
een groter risico meebrengen dat uit
de hem voor het aangaan van de
verzekering opgegeven eigenschappen kon voortvloeien en ook al zou
het motorrijtuig daardoor in een andere wettelijke categorie vallen, hetzij na het sluiten van de verzekering doch voor het schadeveroorzakende ongeval zodanig is gewijzigd
dat het gebruik ervan voor de verzekeraar een grater risico meebrengt
dat het gebruik in de oorspronkeIijke toestand of dat het motorrijtuig
daardoor in een andere wettelijke
categorie valt;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 6, eerste lid, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake mobrrijtuigen, de verzekering
aan de benadeelde een eigen recht
geeft tegen de verzekeraar, en, naar
luid van artikel 11, eerste lid, van
dezelfde wet, geen uit de wet of
de overeenkomst van verzekering
voorb,rloeiende nietigheid, exceptie
of verval door de verzekeraar aan
de benadeelde kan worden tegengeworpen;
Overwegende dat door de verzekeraar, de N.V. De Nationale Waarborg, die - zoa.ls ten deze - een
overee:nkomst heeft gesloten ter
dekking van de civielrechtelijke
aansprakelijkheld waartoe de bromfiets Suzuki van Pierre Goeman
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waarmee het ongeval gebeurde, aanleiding kon geven, aan de benadeelde niet kan worden tegengeworpen
dat dit motorrijtuig als gevolg van
daaraan aangebrachte wijzigingen
op het tijdstip van het sluiten van
de verzekering geen bromfiets was
of deze hoedanigheid op een later
tijdstip voor de aanrijding had verloren;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest, op de gronden die in het
onderdeel zijn vermeld, de beslissing dat voor dit motorvoertuig geen
verzekering bestond, de N.V. De Nationale Waarborg buiten de zaak
diende te worden gesteld en eiser
gehouden is tot het vergoeden van
de schade niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

B. In zoverre eiser zijn voorziening deed betekenen aan de achtste
verweerster:
Overwegende dat eiser geen cassatieberoep instelde tegen de N.V.
De Nationale Waarborg;
Overwegende dat hij evenwel zijn
voorziening gericht tegen de eerste
tot en met de zesde verweerder, burgerlijke partijen, en tegen de zevende verweerder, verwezene, heeft
do en betekenen aan verweerster,
hetgeen geldt als oproeping tot bindendverklaring van het door het
Hof te wijzen arrest;
II. Op de voorzieningen van Clementine Van der Straeten, Rosalia
Van Mulders, Maria Van Mulders,
Marie-Louise Van Mulders, Jan Van
Mulders en Marcel Van de Velde:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eisers werden betekend
aan de verweerders :
Dat immers de stukken betreffende de betekening van de voorzieningen eerst op 10 december 1987 ter
griffie van het Hof werden neergelegd, dat is laattijdig, vermits de

neerlegging is gebeurd meer dan
twee maanden na 3 maart 1987, datum van inschrijving van de zaak op
de algemene rol, dit is na het verstrijken van de bij artikel 420bis,
tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde termijn;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
eerste middel, eerste tot en met
vierde onderdeel, het tweede en het
derde middel aangevoerd door eiser
sub I, die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen eiser sub I;
: verklaart dit arrest bindend voor de
partijen Pierre Goeman en N.V. Belgische Verzekeringsmaatschappij De
Nationale Waarborg; verwerpt de
voorzieningen van de eisers sub II;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt de verweerders sub I,
een tot en met zes, in de kosten van
de voorziening van eiser sub I, behalve de kosten van betekening aan
het openbaar ministerie die ten laste blijven van eiser; veroordeelt de
eisers sub II in de kosten van hun
voorzieningen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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KAMER -

18 oktober 1988

1° GERECHTSKOSTEN --

VERZET -

STRAFZAKEN
DOOR HET VERZET VEROOR
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ZAAKTE KOSTEN, TEN LASTE GELATEN VAN
DE ElSER IN VERZET - VEREISTE.

Nr. 96

acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

2° VERZET -

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

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser
lo en 2' In strafzaken kan de rechter de veroordeelt in de door het verzet
door het verzet veroorzaakte kosten,
met inbegrip van de kosten van uitgif- veroorzaakte kosten; verwerpt de
te en van betekening van het vonnis, voorziening voor het overige; beveelt
niet ten Jaste laten van de opposant, dat van dit arrest melding zal wortenzij hij vaststelt dat het verstek aan den gemaakt op de kant van het gede opposant te wijten is (1). (Art. 187, deeltelijk vernietigde vonnis; veroorzesde lid, Sv.)
deelt eiser in drie vierde van de
kosten en laat het overige vierde
ten laste van de Staat; verwijst de
(FASSEUR)
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde,
zitting houdende in hoger beroep.
ARREST
(A.R. nr. 2262)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 januari 1988 op
verzet in hager beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Gent;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 187, zesde lid,
van het Wetboek van Strafvordering:

18 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Screvens,
voorzitter Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal.

Nr. 96

Overwegende dat, naar luid van
2' KAMER - 18 oktober 1988
artikel 187, zesde lid, van het Wetboek van Strafvordering, de door
het verzet veroorzaakte kosten en 1° VERZET - STRAFZAKEN - ONGEDAANuitgaven, met inbegrip van de kosVERKLARING - DRAAGWIJDTE.
ten van uitgifte en van de betekening van het vonnis, ten laste blij- 2° VOORZIENING IN CASSATIE
ven van de eiser in verzet, indien
STRAFZAKEN- DRAAGWIJDTE VAN DE VOORhet verstek aan hem te wijten is;
ZIENING - BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET WEGENS NIET-VERSCHIJNING ONGEDAAN
Overwegende dat het vonnis, nu
WORDT VERKLAARD.
het eiser veroordeelt in alle kosten
van beide aanleggen, « inbegrepen
deze van het verzet », zonder vast te 3° VERZET - STRAFZAKEN - VOORZIENING
IN CASSAT!E - BESL!SSING WAARBIJ EEN
stellen dat het verstek aan eiser te
VERZET WEGENS NIET-VERSCHIJNING ONGEwijten was, artikel 187, zesde lid,
DAAN WORDT VERKLAARD - DRAAGWIJDTE
van het Wetboek van Strafvordering
VAN DE VOORZIENING.
schendt;
En overwegende dat de substan- 4° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN
tiele of op straffe van nietigheid
ZONDER BETREKKING OP DE BESTREDEN BEvoorgeschreven rechtsvormen in
SL!SSING - STRAFZAKEN - VOORZIEXIXG
{1) Cass., 23 sept.
(A.C., 1986-87, nr. 42).

1986

A.R.

nr

478

TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET ONGEDAAN WORDT VERKLAARD - MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING WAARTEGEN VERZET
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1° Wanneer het verzet ongedaan wordt

verklaard, wegens niet-verschijning
van de opposant op de eerste dienstige
terechtzitting, blijft de bij verstek gewezen beslissing bestaan (1). (Artt.
150, 151, 187, 188 en 208 Sv.)
2o en 3° De voorziening tegen een beslissing waarbij een verzet wegens nietverschijning ongedaan wordt verklaard, doet geen andere vraag rijzen
dan die of de beslissing al dan niet
wettig is (2).
4o Niet ontvankelijk, tot staving van de
voorziening tegen een beslissing die
een verzet wegens niet-verschijning
ongedaan verklaart, is het middel dat
enkel gericht is tegen de beslissing
waartegen verzet (3).

(PEETERS)
ARREST

(A.R. nr. 2317)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 februari 1988 in
hoger beroep op verzet gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Brussel;
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Over het middel: schending van de artikelen 21lbis van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doorda.t de rechtbank van eerste aanleg in haar vonnis van 22 januari 1988
(Parket nr. 80.844/87) eiser bij verstek
heeft veroordeeld tot ontzetting uit het
recht een motorrijtuig te besturen gedurende een termijn van twee maanden uit
hoofde van betichting B, en tot een geldboete van 26 frank uit hoofde van betichting A; de rechtbank bijgevolg de door
de eerste rechter uitgesproken straf verzwaard heeft met eenparige stemmen
van haar leden; de rechtbank, na verzet
tegen het vonnis van 22 januari 1988, in
haar vonnis van 24 februari 1988 het verzet ontvankelijk heeft verklaard maar
ongedaan en het vonnis van 22 februari
(lees : januari) 1988 bevestigd heeft, zonder melding te maken van de eenparigheid van de stemmen van zijn !eden,
terwijl het ontvankelijk verklaarde
verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld, die beslissing ongedaan maakt; de
rechtbank die het bestreden vonnis bij
verstek gewezen bevestigt met eenparigheid van de stemmen van haar !eden
had moeten uitgesproken worden omdat
zij de door de eerste rechter uitgesproken straf verzwaart, zodat het bestreden
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg artikel 2llbis van het Wetboek van
Strafvordering schendt in zoverre dat
het vonnis de door de eerste rechter uitgesproken straf verzwaart zonder melding te maken dat de rechtbank met
eenparige stemmen van haar leden uit
spraak heeft gedaan :

(1) Eiser had twee zaken met elkaar verward. Enerzijds zal, als de opposant niet verschijnt op de eerste dienstige terechtzitting,
het verzet aileen dan ongedaan worden verklaard als de rechter het als ontvankelijk beschouwt. De eventuele niet-ontvankelijkheid
Overwegende dat het bestreden
gaat immers boven het verval van het verzet,
· h t d
·
·
ld
daar ze voor het verder verloop van de rechts- vonn1s e
oor e1ser 1ngeste e verpleging verdergaande gevolgen heeft. Ander- zet ongedaan verklaart;
zijds verklaart de rechter het verzet niet ontOverwegende dat het middel ervankelijk maar ongedaan, als hij, na de
niet-verschijning van de verzetdoende partij te van uitgaat dat de rechters, nu zij
hebben vastgesteld, het verzet als ontvankelijk het verzet ongedaan hebben verbeschouwt. De ontvankelijkheid wordt impli- klaard wegens het niet-verschijnen
ciet erkend maar niet uitgesproken. Het on·
d't
k 1 k
derscheid is van fundamenteel belang. Als het van e1ser,
r verzet ontvan e ij
verzet ontvankelijk wordt verklaard zal lui- hebben verklaard met als gevolg dat
dens art. 187, laatste lid, Sv. het verstek- het verstekvonnis waartegen verzet
vonnis als ongedaan worden beschouwd. Als : was ingesteld, teniet is gegaan, en
daarentegen het verzet ongedaan wordt verklaard, blijft de verstekbeslissing bestaan en dat zij dit vonnis hebben bevestigd;
heeft ze volledige werking.
Overwegende dat, wanneer het
(2) cass., 24 juli 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 687).

A.R.

nr.

5192

(3) Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978 _79 , 65 ), en
Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9746 (ibid., 1985-86,
nr. 115).

verzet ongedaan wordt verklaard
wegens het niet-verschijnen van de
ver~etdoend.e partij, die beslissing
wehswaar mhoudt dat het verzet
f ontvankelijk was, doch niet, zoals in
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het middel wordt aangevoerd, dat
het vonnis waartegen verzet was ingesteld, teniet is gegaan; dat integendeel het niet-verschijnen van de
opposant tot gevolg heeft dat zijn
verzet als ongedaan wordt beschouwd, dit wil zeggen dat het als
vervallen wordt beschouwd met als
gevolg dat het vonnis waartegen
verzet was ingesteld, onaangetast
blijft;

Nr. 97
2•

KANIER -

18 oktober 1988

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN - ART. 452, SW. - WOORDEN
GESPROKEN VOOR DE RECHTBANK - VERBAND MET DE ZAAK OF DE PARTIJEN.

Overwegende dat een vonnis , 2° CASSATIEMIDDELEN - MIDDELEN
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BEwaarbij, zoals ten deze, het verzet
LANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - BURtegen een vonnis, bij verstek geweGERLIJKE RECHTSVORDERING.
zen in hoger beroep, ongedaan
wordt verklaard, naar luid van arti- 1° De rechter beoordeelt op onaantastbakel 208, derde lid, van het Wetboek
re wijze in feite of woorden die werden uitgesproken voor de rechtbank op
van Strafvordering, aileen kan worde zaak dan wei op de partijen betrekden bestreden door cassatieberoep;
king hebben (1). (Art. 452 Sw.)

Overwegende dat, vvanneer een
voorziening wordt ingesteld tegen
een vonnis in hoger beroep gewezen, waarbij het verzet ongedaan
wordt verklaard, het Hof enkel moet
onderzoeken of die beslissing in
overeenstemming is met de wet;
Overwegende dat het middel, nu
het geen grief aanvoert tegen het
bestreden vonnis in zoverre het beslist dat het verzet als ongedaan
wordt beschouwd, niet ontvankelijk
is;

2o Wanneer de strafrechter de vordering
van de burgerlijke partij heeft afgewezen omdat het misdrijf niet bewezen
was, is niet ontvankelijk, wegens gemis aan belang (2}, het cassatiemiddel
ten betoge dat de rechter zich onbevoegd had moeten verklaren (3}.
(DE K ... T. B ... , U ... )
ARREST

(A.R. nr. 2371)

HET HOF; - Gelet op het bestreEn overvvagende dat de substantiele of op straffe van nietigheid den arrest, op 19 februari 1988 door
voorgeschreven rechtsvormen in ~~~~~~-~-~---~~---
acht zijn genomen en de beslissing
(1) Cass., 10 juli 1944 (Bull. en Pas., 1944, I,
overeenkomstig de wet is gewezen; 431).
(2) Zie Cass., 13 dec. 1976 (A.C., 1977, 412) en
6 old. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 89).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Magrez, Brussel.

(3) Cass., 20 maart 1973 (A.C., 1973, 718).
Wanneer de beklaagde wordt vrijgesproken,
verk!aren de strafgerechten zich onbevoegd
ten aanzien van de burgerlijke rechtsvordering. Het zou juister zijn te zeggen dat de
rechtsvordering, zoals zij voor de rechter
wordt gebracht, niet gegrond is. In dat geval
immers kan zij voor geen enkele andere rechter worden ingeste!d, hetgeen wei zou kunnen
als de strafrechter werke!ijk onbevoegd was.
Zie Cass., 25 mei 1973 (A.C., 1973, 936) met
noot E.K., 18 nov. 1976 (ibid., 1977, 312); J.
D'HAENENS,
Belgisch Strafpl'Ocesrecht, II,
dl. B, 1980, blz. 29. Zie evenwel Cass., 13 juni
1977 (A.C., 1977, 1051) en 12 april 1983
(ibid., 1982-83, nr. 435).
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het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, als volgt gesteld : schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 443 en 452, alinea 1 en 2,
van het Strafwetboek, tevens miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
dat iedereen het recht heeft op gelijkberechtiging en op bescherming van de
persoonlijke integriteit. Immers, het
principe van de immunizering van aan
de rechtbank overgelegde geschriften
(i.e. besluiten) die lasterlijke tenlasteleggingen (d.z. niet noodzakelijk strafrechtelijke kwalificaties doch feiten in hun
gewone betekenis) bevatten die op de
zaak of op de partijen betrekking hebben, is gebonden aan het recht op verdediging; er mag slechts straffeloos worden
geraakt aan de integriteit van de menselijke persoon om zo objectief mogelijk
recht te laten wedervaren hetgeen ten
opzichte van eiser niet het geval is geweest; de gewraakte passus werd in het
echtscheidingsgeding en in de kortgedingen aangewend en in de oordeelsvorming betrokken (cf. de huidige onleefbare situatie van eiser als resultaat van de
diverse gerechtelijke beslissingen aangegeven in de besluiten); zelfs de akte van
voorbehoud omtrent de inhoud van de
passus werd aan eiser ontzegd. Door de
enkele vaststelling van het arrest « dat
het niet anders kan dan te erkennen dat
de immuniteit van artikel 452 van het
Strafwetboek ter zake toepassing vindt >>,
wordt de beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd en worden derhalve de artikelen 97 van de Grondwet, 443 en 452,
alinea 1 en 2, van het Strafwetboek geschonden. Meer nog, door het bewijs van
de aangetijgde feiten in de gewraakte
passus niet toe te staan, heeft de lle kamer van het hof van beroep impliciet geoordeeld dat kwestieuze feiten noch afdoende noch dienend waren, zodat in
beginsel de lasterlijke aantijging niet
voor immunizering vatbaar is en als een
delictuele daad werd gesteld door beide
verweerders :

Overwegende dat krachtens artikel 452, eerste lid, de voor de rechtbank gesproken woorden of aan de
rechtbank overgelegde geschriften
geen aanleiding tot strafvervolging
geven wanneer die woorden of die
geschriften op de zaak o± op de partijen betrekking hebben;
Overwegende dat de feitenrechter
op onaantastbare wijze oordeelt of
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die woorden en die geschriften op
de zaak of op de partijen betrekking
hebben;
Overwegende dat het hof van beroep met de in het middel weergegeven redengeving en met die vermeld op het derde blad van het
arrest zijn beslissing met redenen
omkleedt en naar recht verantwoordt; dat het middel voor het overige opkomt tegen de beoordeling
van de feiten door de rechter;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Bij
vrijspraak van de verweerders, op vordering van het openbaar ministerie dat in
de vrijspraak berustte, diencle het openbaar ministerie niet meer gehoord om
bevestiging van het vonnis a quo te vorderen; de vrijspraak van de verweerders
liet de burgerlijke vordering onverkort;
het hof had de rechtsvordering van eiser
niet mogen afwijzen maar zich onbevoegd verklaren om van die rechtsvordering kennis te nemen :

Overwegende dat het openbaar
ministerie voor het hof van beroep
niet gevorderd heeft in verband met
de strafvordering tegen eiser, maar
zich beperkte tot het verlenen van
advies nopens de voor dat hof aanhangig zijnde civielrechtelijke vordering; dat zulks blijkt uit het verslag van de terechtzitting van het
Hof van Beroep te Gent van 27 november 1987, dag waarop de zaak
behandeld werd, en dat vermeldt :
« Het openbaar ministerie wordt gehoord in zijn advies en gedraagt
zich naar de wijsheid van het Hof >>;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de eerste rech. ter op strafrechtelijk gebied de ver: weerders zonder kosten vrijsprak
, van de hun ten laste gelegde feiten
en op burgerrechtelijk gebied, gelet
op die vrijspraak, zich niet bevoegd
verklaarde om uitspraak te doen
over eisers vordering;
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Overwegende dat het hof van beroep het hoger beroep van eiser ongegrond verklaart, het beroepen
vonnis in de mate dat het werd aangevochten, bevestigt en voor recht
zegt dat eisers vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding ongegrond is;

Nr. 98

hem het recht toe te kennen gewaarborgd in artikel 13 van het Verdrag:

Overwegende dat, nu voor het hof
van beroep slechs aanhangig waren
de op overtreding van de artikelen
443 en 452 van het Strafwetboek gestoelde civielrechtelijke vorderingen
van eiser tegen de verweerders, het
hof van beroep niet bevoegd was om
Overwegende dat het middel niet aan eiser « akte te verlenen van zijn
ontvankelijk is bij gebrek aan be- protest tegen de tuchtzaak »; dat de
lang in zoverre het aanvoert dat het appelrechters zodoende de aangehof van beroep de op een strafbaar voerde
verdragsbepalingen
niet
feit gestoelde vordering van eiser schenden;
niet had mogen « afwijzen » maar
Dat het middel niet kan worden
zich had moeten onbevoegd verkla- aangenomen;
ren om van die vordering kennis te
nemen;
Over het derde middel, gesteld als
Om die redenen, verwerpt de
volgt: schending van de artikelen 6.1 en
13 van het Verdrag tot Bescherming van voorziening; veroordeelt eiser in de
de Rechten van de Mens (wet van 13 mei kosten.
1955). Eiser ervaart in al de uitspraken
18 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitin zijn processen met ontzetting de Byzantijnse verwarring tussen rechterlijke ter : de h. Screvens, voorzitter - Veronafhankelijkheid en vooringenomen- slaggever : de h. De Peuter - Gelijkluiheid, tussen machtsargumenten en dende conclusie van de h. Declercq,
rechtsargumenten. Deze voortdurende advocaat-generaal.
schending van artikel 6.1 van het Verdrag komt in het arrest nogmaaJs tot uiting nu aan het lasterlijk beeld dat uit
de gewraakte conclusiepassus te voorschijn komt het statuut van waarheid
wordt verleend. Ten onrechte wordt door Nr. 98
het Hof akte geweigerd van eiseres protest tegen die ellendige tuchtzaak van
1982 onder het motief dat deze vraag
2• KAMER - 18 oktober 1988
« buitennissig , is. Dit weerspiegelt de
negatieve gevoelens die zich met de jaren hebben ontwikkeld en de vorm hebben aangenomen van een rechtsovertui- 1° CASSATIE - VORDERING TOT VERNIETIGING - STRAFZAKEN - ART. 441 SV. - ARging die steunt op onrecht. Men wil
REST VAN HET HOF VAN BEROEP WAARBIJ
vergeten dat als gevolg van die levensDE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD
vernietigende tuchtzaak, voortgesproten
ONREGELMATIGE
AANHANGIGMAKING
uit de professionele eerlijkheid van eiser,
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
hem als alternatieve sanctie buiten elke
wettekst om het beroepsverbod als onderzoeksrechter werd opgelegd, en hij 2° CASSATIE - VORDERING TOT VERNIETIhierbij in de vernieling werd gejaagd.
GING - STRAFZAKEN - ART. 441 SV. - ONTerwijl hij tegen deze actie geen beroep
WETTIGE STRAF - OPDEC!EMEN.
kon doen op enige rechtshulp van een
nationale instantie. Maar nu die tucht- 1o Op het door de procureur-generaal
zaak als « middel van verdediging ,
met toepassing van art. 441 Sv. ingewordt aangewend in zijn echtscheidingsstelde cassatieberoep vernietigt het
zaak vormt het adagium « quantum apHof, zonder verwijzing, het arrest van
pellatum, tantum devolutum , geen wethet hoi van beroep waarbij de beklaagtig beletsel om eiser akte te verlenen
de werd veroordeeld hoewel de zaak
van zij protest tegen die tuchtzaak en
bij rechtstreekse dagvaarding ten ver-
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zoeke van het openbaar ministerie on- rij terwijl dit recht hem ontzegd
regelmatig bij de correctionele recht- was ingevolge een vorige veroordebank aanhangig was gemaakt, nu ter ling. Een eerste nietigheid bestaat
zake alleen het Bestuur van Financien hierin dat de veroordeling, op grand
wettelijk over het recht beschikte een
van artikel 1 van het koninklijk bevervolging in te stellen (1).
sluit van 3 april 1953, werd uitgesproken op vervolging van het open2" Op het door de procureur-generaal baar ministerie, terwijl krachtens
met toepassing van artikel 441 Sv. in- artikel 43 van dat koninklijk besluit
gestelde cassatieberoep vernietigt het en artikel 281, § 2, van de gecoordiHof, zonder verwijzing, het arrest van
het hof van beroep dat op de geldboete neerde wetten van 18 juli 1977 de
waartoe het de beklaagde veroordeelt vervolging door de administratie
op onwettige wijze opdeciemen toepast moet worden ingesteld. Een tweede
nietigheid is dat op de uitgesproken
(2). (Art. 2 wet 5 maart 1952.)
geldboete opdeciemen werden toegepast, wat, volgens artikel 2 van de
wet van 5 maart 1952, niet toegelaten is.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE VETS)
ARREST

(A.R. nr. 2527)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, dat
luidt als volgt :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het
aangegeven arrest te vernietigingen;
te bevelen dat van zijn arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing en te
zeggen dat er geen grand is tot verwijzing.

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar
Voor de procureur-generaal,
te maken dat, bij een brief van 21
De advocaat-generaal,
december 1987, Bestuur burgerlijke
(get.) Declercq »;
en criminele zaken, nr. 7/SDP/
130.836/60/AP/CIC/LD/MV, de minister van Justitie hem gelast heeft ' Gelet op artikel 441 van het Wetbij het Hof, overeenkomstig artikel boek van Strafvordering, met over441 van het Wetboek van Strafvor- neming van de beweegredenen van
dering, aangifte te doen van het in , het vorenstaande verzoekschrift,
kracht van gewijsde gegane arrest 1 vernietigt het aangegeven arrest, geop 3 januari 1986 uitgesproken door · wezen door het Hof van Beroep te
het Hof van Beroep te Brussel en . Brussel op 3 januari 1986; beveelt
waarbij Guido Franciscus Vets, au-~ dat van dit arrest melding zal wortohandelaar, geboren te Aarschot op den gemaakt op de kant van het
14 maart 1949 en wonende te Has- I vernietigde arrest; zegt dat er geen
selt
(Ramsel),
Aarschotsesteen- , grand is tot verwijzing.
weg 192, wordt veroordeeld wegens
het exploiteren van een drankslijte18 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver(1} Cass., 20 nov. 1984, A.R. nr. 9027 slaggever : de h. Holsters - Gelijklui(A.C., 1984-85, nr. 178}.
dende conclusie van de h. Declercq,
(2} Zie Cass., 17 maart 1975 (A.C., 1975, 802}.

advocaat-generaal.
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Nr. 99

mans van 28 juli 1988 niet ontvankelijk wordt verklaard :

Nr. 99
2'

18 oktober 1988

KAMER -

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIE- ,
BEROEP - BESLISSING WAARBIJ DE ONDERZOEKSRECHTER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING
AFWIJST- NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING
VAN HET HOGER BEROEP DOOR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

2° TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN IN EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN - BESLISSING WAARBIJ DE ONDERZOEKSRECHTER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE
TAAL VAN DE RECHTSPLEGING AFWIJST NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING VAN HET
HOGER BEROEP DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP
- TERMIJN.

1o en 2o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de kamer ,
van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep tegen de beslissing waarbij
de onderzoeksrechter een verzoek om
wijziging van de taal van de rechtspleging afwijst, niet ontvankelijk verklaart (1). (Art. 416 Sv.; art. 16, § 2,
Taalwet Gerechtszaken.)

Overwegende dat de onderzoeksrechter, na vastgesteld te hebben
dat eiser, die hij verhoorde op verzoek van diens raadsman, de Franse
taal
onvoldoende
begrijpt
en
spreekt, oordeelt dat er geen voldoende redenen zijn om hem de procedure in de Franse taal toe te
staan; dat het arrest het namens eiser door diens raadsman ingestelde
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat deze beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin een beslissing over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 29 juli 1988 wordt
bevestigd:

(RYAN)
ARREST

(A.R. nr. 2831)

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 het bestreden arrest, op 12 augustus 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Om die redenen, verwerpt de
I. In zoverre de voorziening ge- voorziening; veroordeelt eiser in de
richt is tegen de beslissing waarbij kosten.
het hoger beroep tegen de beslissing
van de onderzoeksrechter Belle- [ 18 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzit-

-----------------1 ter : de

(1) Zie Cass., 5 feb. 1986, A.R. nr. 4746
(A.C., 1985-86, nr. 362), en 6 mei 1987, A.R.
nr. 5625 (ibid., 1986-87, nr. 519).

h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
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1. waarbij zij vrijgesproken worden van verschillende ten laste gelegde feiten :
2' KAMER - 19 oktober 1988
Overwegende dat de voorzieningen, bij gebrek aan belang, niet ont1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DO- vankelijk zijn;
DEN - OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
2. waarbij zij veroordeeld worden
VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN wegens de aldus beperkte telastlegVERZWARENDE OMSTANDIGHEID BEPAALD
gingen 1 en 3 :
BIJ ART. 400 SW. -

BEGRIP.

2° MISDRIJF -

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN OBJECTIEVE VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID - GEVOLGEN.

3° MISDRIJF -

DEELNEMING - OBJECTIEVE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - GEVOLGEN.

1°, 2° en 3° Wanneer de beklaagde samen

met medebeklaagden
veroordeeld
wordt wegens opzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen met de
omstandigheid dat de slagen of verwondingen hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid, hetzij het volledig
verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten
gevolge hebben gehad, ]evert die omstandigheid een objectieve verzwarende omstandigheid op; de straf die met
toepassing van art. 400 Sw. wordt opgelegd, is wettig ten aanzien van ieder
van de beldaagden, daders van het
misdrijf, ook al wordt aangenomen dat
sommigen onder hen niet aan de verzwarende omstandigheid van het misdrijf hebben deelgenomen en daarvan
zelfs niets hebben afgeweten.

(ROUXHET E.A. T. DONCKIER E.A.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6729)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

A. In zoverre de voorziening van
iedere eiser gericht is tegen de beslissing op de strafvordering,

Over het middel van de eiser Marc
Rouxhet: schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 398, 399 en 400 van
het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser tot een enkele
straf van vijf maanden gevangenis, met
uitstel van vijf jaar voor het gedeelte dat
de voorlopige hechtenis te hoven gaat,
en 200 frank geldboete veroordeelt wegens het aan verschillende personen en
met name aan Francis Bebronne opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen, die voor laatstgenoemde hetzij een
ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een
blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het
volledig verlies van het gebruik van een
orgaan, hetzij een zware verminking ten
gevolge hebben; dat het arrest de strafmaat verantwoordt door << de ernstige gevolgen die eruit voortgevloeid zijn voor
het slachtoffer Bebronne » (thans verweerder) - op grond : « dat uit de gegevens van het opsporingsonderzoek niet
kan worden afgeleid dat de verdachten
verenigd waren in een georganiseerde
groep met ondubbelzinnige banden tussen de leden en een korps vormden dat
in staat was op het geschikte ogenblik in
actie te treden; dat, in strijd met de verklaring van de burgerlijke partij Bebronne Francis (...) de verdachten geen gestructureerde bende vormden waarvan
de leden met elkaar overlegden hoe ze
hun doel konden bereiken, namelijk het
volgens een welbepaalde strategie herrie
schoppen in de bals van de streek; (...)
dat uit de opgetekende getuigenverklaringen en meer bepaald uit de verklaring
van Bebronne Francis zelf blijkt dat hij
eerst een slag op het hoofd heeft gekregen en dat, toen hij op de grond lag, verschillende personen zich op hem hebben
gestort; dat hij bij het vallen een beenbreuk heeft o~gelopen met zeer weinig
kan~ op genezmg; dat " het misdrijf aanwezrg IS zelfs als het de dader zelf niet
helemaal duidelijk voor ogen staat welk
kwaad hij wil berokkenen. De dader wil
een onrechtmatige daad plegen zonder
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echter alle gevolgen nauwkeurig te kennen (bijvoorbeeld: slagen toebrengen in
een vechtende groep zonder te weten op
wie men slaat). De dader weet dat zijn
daad verscheidene of opeenvolgende
strafbare gevolgen kan hebben, hij aanvaardt ze maar hij kan onmogelijk de
toekomstige gevolgen vooraf met zekerheid bepalen. In dat geval is hij aansprakelijk voor alle gevolgen die zich werkelijk hebben voorgedaan." (... ) dat derhalve degenen die de slagen hebben toegebracht aan Bebronne Francis ( ... ) de
volledige, door hem geleden schade moeten vergoeden; dat (eiser) slagen heeft
toegebracht aan Bebronne Francis (... );
dat hij immers in zijn omstandige verklaring van 21 februari 1983 (... ) alsook
voor de onderzoeksrechter toegeeft tweemaal slagen te hebben toegebracht; dat
hij, de aan Buretier Alain toegebrachte
vuistslag - die hij toegeeft - niet meegerekend, eerst slagen heeft toegebracht
aan een man op de grond die niemand
anders dan Bebronne Francis kan zijn
en daarna op de weg aan een andere
man die op de grond lag, namelijk
Donckier Guy, dat hij ook de laatstgenoemde slagen heeft bekend; (... dat) de
voorbedachtheid niet bewezen is;( ... ) dat,
ook al staat vast dat de verdachten geregeld de bals van de streek afliepen, niet
bewezen is dat zij daarbij het opzet, het
voornemen en het oogmerk hadden om
herrie uit te lokken en slagen toe te
brengen aan de deelnemers of de inrichters van die bals »,

Nr. 100

verklaren ten laste van eiser en hem
niet wettig heeft kunnen veroordelen tot
algehele vergoeding van de schade van
Francis Bebronne en van het in diens
rechten
gesubrogeerde
ziekenfonds
(schending van alle in het middel opgegeven wetsbepalingen, met uitzondering
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, uit de redengeving
van het arrest althans kan niet worden
opgemaakt of de feitenrechters al dan
niet hebben beslist dat Francis Bebronne
ook zonder de door eiser toegebrachte
slagen een blijvende arbeidsongeschiktheid zou hebben opgelopen ten gevolge
van een beenbreuk; dat derhalve het Hof
aan de hand van de redengeving van het
arrest de wettigheid ervan niet kan nagaan (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat het arrest, na
« (te hebben betreurd) dat bepaalde
jongeren, omdat zij in groep zijn,
zich aan dergelijke hoogst laakbare
baldadigheden te buiten gaan » en
na te hebben beslist « dat, nu er verschillende personen bij betrokken
waren, er moet worden bepaald welke daden van strafbare deelneming,
die vallen onder die welke uitdrukkelijk staan opgesomd in de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek,
terwijl, eerste onderdeel, uit de hierbo- ieder van hen heeft gepleegd », ten
ven weergegeven vaststellingen van het einde te voorkomen « dat de ene of
arrest blijkt: (1) dat eiser niet met ande- de andere die wel tegenwoordig was
re personen had afgesproken om slagen maar buiten zijn wil om in de getoe te brengen aan de verweerder Francis Bebronne; (2) dat verweerder na een beurtenissen betrokken raakte en
slag op het hoofd op de grond gevallen is geen slagen heeft toegebracht, tot
en bij die val een beenbreuk heeft opge- de daders zou gerekend worden »,
lopen; (3) dat eiser hem slagen heeft toe- vaststelt dat « verschillende vergebracht toen hij op de grond lag; dat dachten (onder wie eiser) wetens
met andere woorden de feitenrechters hebben deelgenomen aan het toehebben vastgesteld dat het been van Be- brengen van slagen aan Francis Bebronne reeds gebroken was op het ogen- bronne en wij st op « de eenheid van
blik dat de aan eiser verweten feiten
werden gepleegd, hetgeen impliceert dat opzet die ten grondslag lag aan de
Bebronne ook zonder die feiten ten ge- toegebrachte slagen »;
volge van de breuk blijvend arbeidsongeDat aldus het arrest de beslissing
schikt zou geworden zijn; daaruit volgt dat eiser een van de daders is van
dat het arrest, na aldus te hebben vast- het aan de verdachten ten laste gegesteld dat er geen oorzakelijk verband legde en ten nadele van de verweei'bestond tussen de door eiser toegebrach- der Francis Bebronne gepleegde
te slagen en de blijvende ongeschiktheid
van Francis Bebronne, het bij artikel 400 misdrijf dat in de artikelen 66 en
van het Strafwetboek strafbaar gestelde 392 en volgende van het Strafwetfeit niet wettig heeft kunnen bewezen boek is omschreven, regelmatig met
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redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Overwegende dat de gevolgen die
uit dat misdrijf zijn voortgevloeid
een objectieve verzwarende omstandigheid zijn en dat de bij artikel 400
van het Strafwetboek bepaalde straf
iedere dader van het misdrijf moet
treffen, ook al staat vast dat de deelneming van sommigen onder hen
zich niet uitstrekte tot de verzwarende omstandigheid van het misdrijf en zij daarvan zelfs niets hebben afgeweten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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- HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN STRAF - GEEN
EENSTEMMIGHEID VEREIST.
Wanneer het appelgerecht, op het hager
beroep tegen een vonnis dat een enkeJe straf heeft uitgesproken wegens
twee misdrijven, slechts een van die
misdrijven bewezen verklaart, doch
niettemin de door de eerste rechter
uitgespl'Oken straf handhaaft, behoeft
de beslissing niet met eenparige stemmen van alle ]eden te worden gewezen

(1). (Art. 2llbis Sv.)
(HAJJA)
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 6839)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen
van de eisers Marc Rouxhet en Didier Filansif, in zoverre zij gericht
zijn tegen de beslissingen op de
door de verweerder Francis Bebronne tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers, ieder van hen, in de
kosten van hun voorziening.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest de tegen eiser uitgesproken straf handhaaft, hoewel het arrest in het beroepen vonnis een wijziging aanbrengt in verband met de
zwaarste telastlegging, namelijk de telastlegging B van de zaak V, waarvan
het hem vrijspreekt,
19 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitterwijl een veroordelende beslissing
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- slechts regelmatig met redenen is omslaggever : de h. Willems, raadsheer kleed als zij berust op een duidelijke,
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, klare en ondubbelzinnige redengeving;
advocaat-generaal
Advocaat: mr. de straf niet mag worden verzwaard, tenKirkpatrick.
zij met eenparige stemmen van alle leden van het appelgerecht; het bestreden
arrest niet nauwkeurig met redenen is
omkleed en niet vermeldt dat de uitgesproken straf met eenparige stemmen
van alle leden is verzwaard :

Nro 101

2' KAMER - 19 oktober 1988

Overwegende dat het arrest, dat,
bij de uitspraak over verscheidene
telastleggingen die wegens eenheid
van opzet slechts tot een enkele
straf aanleiding geven, eiser vrijspreekt van een van de ten laste gelegde feiten terwijl het de door de
eerste rechter uitgesproken straf
handhaaft « WegenS de ernst van de

HOGER BEROEP - sTRAFZAKEN
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP
STRAFVORDERING - EENSTEMMIGHEID
EEN ENKELE STRAF, DOOR DE EERSTE RECH- I--------~-------
TER UITGESPROKEN WEGENS TWEE MISDRIJVEN - APPELGERECHT DAT SLECHTS EEN . (1) Cass., 20 mei 1986, A.R. nr. 9834
VAN DIE MISDRIJVEN BEWEZEN VERKLAART (A.C., 1985-86, nr. 575).
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bewezen verklaarde feiten (... ) en
het bijzonder afschuwelijk karakter
ervan », de beslissing regelmatig en
ondubbelzinnig met redenen omkleedt, zonder de toestand van beklaagde, wat de straf betreft, te verzwaren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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.
19 oktober 1988 - 2' kamer - Tfoorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Tferslaggever : de h. Willems, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G.
Kelder, Brussel.

afgetrokken (1). (Art. 1639 Ger.W.; art.
45, § 1, W.B.T.W.; K.B. nr. 14 van 3 juni
1970 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen overeenkomstig
het bepaalde in art. 8, §§ 2 en 3
W.B.T.W.)
(« THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST ,
VENN. NAAR ENGELS RECHT T. MR. N. FRAN<;:OIS
E.A.; ONDERNEMINGEN MAURICE DELENS N.V.
T. MR. N. FRAN<;:OIS E.A.)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. 7846 en 7847)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1986 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat beide voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat zij met toepassing van
artikel 1083 van het Gerechtelijk
Wetboek ambtshalve moeten worden
samengevoegd; dat de eisende partijen een identiek middel aanvoeren;

Over het middel: schending van de artikelen 1582, 1593, 1650, 1654 van het
Burgerlijk Wetboek, 8, 9, 17, 41 van de
Hypotheekwet van 16 december 1851, dat
is titel XVIII van het Burgerlijk Wethoek, 1582, 1639, 1640 en 1641 van het
Nr. 102
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na hoofdzakelijk te
hebben vastgesteld dat de enige activi1" KAMER - 20 oktober 1988
teit van de vennootschap Tocopro Belgie
de constructie was van een gebouwencomplex op een door haar verworven terBESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ONROE- rein; dat zij op het ogenblik van de conREND GOED - TOEWIJZING - RANGREGE- structie niet als B.T.W.-plichtig werd
LING - RECHTEN VAN DE INGESCHREVEN beschouwd, en bijgevolg in de loop van
SCHULDEISERS OP DE PRIJS - PRIJS - BE- de werken de bedragen, die zij aan
B.T.W. had betaald op de verschillende
GRIP.
leveringen en diensten, niet kon aftrekDe prijs waarop de rechten van de inge- ken; dat de notaris Vanneste (thans zeschreven schuldeisers ten gevolge van vende verweerder) op verzoek van een
de toewijzing overgaan, is de tegen- hypothecaire schuldeiser van Tocopro,
waarde van het toegewezen goed; daar- werd aangewezen om de openbare verin is niet begrepen het bedrag van de koop te doen en de rangregeling op te
belasting over de toegevoegde waarde maken; dat de eiseressen behoorden tot
dat door de lwper is gestort en in han- de ingeschreven hypothecaire schuldeiden is gebleven van de notaris, nadat,
van de belasting die ter zake van de
(1} Zie M. DoNNAY, « Procedure de l'ordre
vervreemding verschuldigd is, de be- apres
adjudication d'un immeuble sur saisielasting geheven van de handelingen execution ou sur faillite », Recueil genei"al de
die tot de op1·ichting van het vervreem- l'eni"egistrement et du notariat, 1979, nr. 22392,
de gebouw strekken of bijdragen, werd : biz. 201 e.v., inz. biz. 207 en 208.

1------------------
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sers; dat de vennootschap Tocopro op 29
oktober 1976 failliet werd verklaard en
dat de eerste verweerster q.q. als curator
werd aangewezen; dat de notaris bij de
toewijzing, in overeenstemming met de
curator, besliste de gefailleerde vennootschap voor de bewuste verkoop vrijwillig
B.T.W.-plichtig te maken, overeenkomstig artikel 8, § 2, van het W.B.T.W., zodat de bedragen die Tocopro in de loop
van de constructie aan B.T.W. heeft betaald, kunnen worden teruggevorderd;
dat de Belgische Staat het gebouwencomplex heeft gekocht; dat het door de
koper aan B.T.W. betaalde bedrag lager
was dan de belastingen op de verrichtingen voor de constructie van het verkochte gebouw en niet aan de B.T.W.-administratie moest worden betaald, maar in
handen van de notaris bleef; dat de notaris in zijn akte van rangregeling dat bedrag aan de gezamenlijke schuldeisers
heeft toegekend; dat, onder de ingeschreven hypothecaire schuldeisers, enkel de
zesde verweerster, de naamloze vennootschap Antwerpse Hypotheekkas, volledig
werd betaald; dat de partijen het in rechte oneens zijn over de grondslag van het
voorrecht van de hypothecaire schuldeisers; dat de eiseressen betogen dat zij
recht hebben op betaling bij voorrang op
de prijs, waarbij die noodzakelijk het
aan B.T.W. verschuldigde bedrag omvat,
met bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, het bezwaar afwijst dat
de eiseressen op 3 december 1979 hebben ingediend tegen de door de zevende
verweerder opgestelde akte van rangregeling, luidens welke « het bedrag van
77.137.511 frank, te weten het bedrag van
de B.T.W. (... ) rente inclusief, (...) aan de
ingeschreven hypothecaire schuldeisers
van de N.V. Tocopro Belgie toekomt en
niet aan de gezamenlijke schuldeisers
van het faillissement, nu dat bedrag als
een deel van de verkoopprijs moet worden beschouwd "• en die beslissing
steunt op de motieven « dat de rechten
van de ingeschreven schuldeisers ten gevolge van de toewijzing overgaan op de
prijs (artikel 1639 van het Gerechtelijk
Wetboek); dat de opbrengst van de toewijzing onder de schuldeisers wordt verdeeld, rekening houdend met de rangorde van de bevoorrechte schuldeisers; dat
de prijs de geldsom is die de koper voor
de eigendomsoverdracht van het goed
heeft betaald; dat het bedrag van de
B.T.W. op de verkoop, dat in handen van
de notaris blijft na aftrek bij wijze van
toerekening van de belastingen die de
beslagene vroeger heeft betaald, niet als
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een gedeelte van de prijs kan worden beschouwd; dat de toewijzing immers voor
gevolg heeft dat de verkoper (beslagene)
het bedrag van de B.T.W. op de prijs aan
de Staat verschuldigd is; dat de mogelijkheid om de vroeger betaalde belastingen
af te trekken, een recht is dat wegens de
modaliteiten van de koop aan de verkoper is gegeven; dat de schuldvordering
tegen de Staat niet de overdracht van
het goed als tegenprestatie heeft; dat de
bepalingen betreffende het verrekenen
van de B.T.W.-schuldvorderingen op het
bedrag van de voor de toewijzing verschuldigde belasting daaraan niets afdoen; dat het voorkeurrecht van de hypothecaire schuldeisers niet kan worden
uitgeoefend op de bedragen die na het
verrekenen van de vroeger betaalde belastingen in handen van de notaris blijven »,

terwijl, hoewel de B.T.W.-plichtige verkoper van een goed inderdaad in beginsel de enige schuldenaar van de belasting jegens de Staat is, de verkoopprijs
alles omvat we.t de koper moet betalen
als tegenprestatie voor de eigendomsoverdracht van het goed; derhalve daarin
met name de belasting over de toegevoegde waarde is begrepen die de koper
aan de verkoper krachtens de koopovereenkomst heeft betaald; de belasting
over de toegevoegde waarde, nu zij tot
de verkoopprijs van het onroerend goed
behoort (in de zin van de artikelen 1582,
1650, 1654 van het Burgerlijk Wetboek, 8
van de Hypotheekwet, 1582 en 1639 van
het Gerechtelijk Wetboek), bij gebreke
van een wettige reden van voorrang op
de hypotheek of van een bijzondere wettelijke bepaling, aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers op het onroerend
goed volgens hun rang moet worden toegekend; hoewel het door de koper betaalde registratierecht, dat ook deel uitmaakt van de verkoopprijs, krachtens de
artikelen 1640 en 1641 van het Gerechtelijk Wetboek, niet aan de ingeschreven
hypothecaire schuldeisers toekomt, die
bepalingen niet tot de B.T.W. kunnen
worden uitgebreid; de B.T.W. op de verkoop van nieuwe gebouwen (in de zin
van artikel 9, § 3, W.B.T.W.), in tegenstelling tot het registratierecht op de verkoop van een onroerend goed, die doorgaans door het verlijden van een notariele akte gebeurt (artikel 19, 1", Wetboek
der Registratierechten), en dat de notaris persoonlijk aan de Schatkist is verschuldigd (artikel 35, 1", Wetboek der Registratierechten), moet worden betaald
door de verkoper, ongeacht of hij ver-
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plicht B.T.W.-plichtig is (in de zin van artikel 8, § 1, van het W.B.T.W.) dan wei,
zoals ten deze, vrijwillig B.T.W.-plichtig
(in de zin van artikel 8, § 2, van hetzelfde wetboek), op grand van een verklaring die hij, in beginsel, moet afleggen
binnen de maand na het ontstaan van de
belastingschuld (omschreven bij artikel
17 van het Wetboek en, met betrekking
tot de verkoop van nieuwe gebouwen, bij
artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14
van 3 juni 1970 betreffende de vervreemding van gebouwen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 8, §§ 2 en 3, van het
Wetboek van de B.T.W.), wat niet afhankelijk is van de notarii:He akte; geen enkele wettelijke bepaling dat bestanddeel
van de verkoopprijs aan het voorrecht
van de op het verkochte onroerend goed
ingeschreven schuldeisers onttrekt; er
dienaangaande geen onderscheid dient
gemaakt naargelang de belasting op de
verkoop van het onroerend goed door de
verkoper in een B.T.W.-verklaring is opgenomen, waarin verder de aftrekbare
eerder geheven belastingen zijn begrepen, die lager, gelijk of hager zijn dan de
belasting verschuldigd op de verkoop
van het onroerend goed, of die geen aftrek bevatten; de Staat, wanneer de genoemde aftrekbare belastingen minder
bedragen dan het bedrag van de verschuldigde belasting, voor de betaling
van het door de verkoper verschuldigde
saldo enkel over het algemeen voorrecht
en de wettelijke hypotheek bepaald bij
artikel 86 van het W.B.T.W. beschikt; de
wetgever, zo hij - quod non - aan de
verkoper en niet aan de ingeschreven
hypothecaire schuldeiser het gedeelte
van de prijs bestaande uit de B.T.W. zou
hebben toegewezen, daardoor overigens
de betaling van de B.T.W. door de verkoper aan de Staat geenszins zou hebben
gewaarborgd, inzonderheid in de gevallen waarin de verkoper op het ogenblik
van de inning van het bedrag van de
B.T.W. niet failliet is; daaruit volgt dat
het arrest, door het met de belasting
over de toegevoegde waarde overeenstemmend bedrag toe te kennen aan de
eerste verweerster, qualitate qua, die het
onroerend goed heeft verkocht, en niet
aan de hypothecaire schuldeisers, het geheel van de in het middel aangewezen
bepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 1639 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat, ten gevolge van de toewijzing
van het onroerend goed, de rechten
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van de ingeschreven schuldeisers
overgaan op de prijs;
Overwegende dat het bestek, naar
luid van het proces-verbaal van verdeling en rangregeling dat regelmatig is overgelegd, bepaalde dat de
koper de prijs zal betalen, een tantieme voor de inning van de registratierechten met inbegrip van de
B.T.W., de gerechtelijke en andere
kosten, en de interest;
Overwegende dat de prijs de tegenwaarde is van het verkochte
goed, en de B.T.W. de belasting die
de verkoper aan de Staat is verschuldigd op het bedrag van de
prijs, belasting niet inbegrepen;
Overwegende dat het bedrag van
de B.T.W. dus aan de administratie
wordt betaald, behalve wanneer het,
zoals ten deze, in handen van de
aangestelde notaris blijft, omdat het
de tegenprestatie uitmaakt van
vroeger door de verkoper betaalde
belastingen die, ingevolge de artikelen 45, § 1, van het W.B.T.W. en 5
van het koninklijk besluit nr. 14 van
3 juni 1970 kunnen worden afgetrokken;

Dat uit het voorgaande blijkt dat
de prijs, in de regel, onderscheiden
is van de B.T.W. en dat de hypothecaire schuldeisers bijgevolg hun
voorkeurrecht niet op dat laatste bedrag kunnen uitoefenen;
Overwegende dat het arrest, bijgevolg, door de in het middel weergegeven redenen, naar het recht beslist dat de notaris, door het door de
koper betaalde bedrag van de
B.T.W. aan de gezamenlijke schuldeisers van het faillissement van de
verkoper toe te wijzen, en niet aan
de hypothecaire schuldeisers, « in
zijn akte van rangregeling de juiste
handelwijze heeft gevolgd »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, voegt de zaken
die onder de nummers 7846 en 7847
op de algemene rol zijn ingeschre-
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ven; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiseres in de kosten
van haar voorziening.
20 oktober 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick,
Van Ommeslaghe, De Bruyn en Delahaye.
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ONTEIGENING TEN
NUTTE - « BILLIJKE ,

ALGEMENEN

VERGOEDING VERSCHULDIGD AAN DE ONTEIGENDE - RAMING
- VERA1INDERING VAN DE KOOPKRACHT
VAN HET GELD OF STIJGING VAN DE VASTGOEDMARKT - GEVALLEN WAARIN DE RECHTER DAARMEE REKENING MOET HOUDEN.

Wanneer het bedrag van de voorlopige
vergoeding, dat door de vrederechter is
bepaald en ter beschikking gesteld van
degene wiens onroerend goed ten algemenen nutte is onteigend, hoger is dan
dat van de definitieve vergoeding kan
de rechter geenszins, daar hij anders
een grater bedrag zou toekennen dan
de aan de onteigende verschuldigde
« billijke » vergoeding, op de door hem
bepaalde definitieve vergoeding een
herschattingscoefficient toepassen ten
einde rekening te houden met de vermindering van de koopkracht van het
geld of met de stijging van de vastgoedmarkt (1).
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het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van artikel 11 van de Grondwet,
doordat het arrest, op de vordering
van de verweerders tot indexering van
de door hen gevraagde bedragen, aan de
verweerders een verhoging van 15 % toekent op het bedrag van de definitieve
vergoedingen die aldus van 2.040.836
frank op 2.346.961 frank worden gebracht,
terwijl, krachtens artikel 11 van de
Grondwet, niemand van zijn eigendom
kan worden ontzet dan tegen een billijke
en voorafgaande schadeloosstelling; de
rechter, om het bedrag van de billijke
vergoeding van de schade van de onteigende te ramen, weliswaar moet uitgaan
van het tijdstip waarop hij uitspraak
doet en, eventueel, rekening moet houden met de vermindering van de koopkracht van het geld, maar hij daartoe aileen verplicht is als hij oordeelt dat de
voorlopige vergoeding die voordien ter
beschikking van de onteigende was gesteld, niet voldoende was op het moment
dat ze werd toegekend, en alleen om de
toe te kennen aanvullende vergoeding te
ramen, en terwijl de definitieve vergoeding door het arrest, v66r herschatting,
is vastgesteld op 2.040.836 frank, dit is
een hoger (lees lager) bedrag dan dat
van 2.649.380 frank, zijnde het bedrag
van de voorlopige vergoeding die bij vonnis van 10 januari 1980 van de vrederechter van het kanton Fontainel'Eveque is vastgesteld, door eiser in
consignatie is gegeven en ter beschikking van de verweerders is gesteld; het
arrest, door, op het bedrag van 2.040.836
frank, een herschatting van 15 % toe te
kennen, een bedrag toekent dat groter is
dan de aan de verweerders verschuldigde billijke schadeloosstelling en, bijgevolg, artikel 11 van de Grondwet
schendt:

(WEGENFONDS T. DEMERBES)

Overwegende dat, wanneer de
rechter die het bedrag moet ramen
van de billijke schadeloosstelling die
(A.R. nr. 7947)
verschuldigd is aan degene wiens
onroerend goed ten algemenen nutRET HOF; - Gelet op het bestre- te is onteigend, vaststelt dat het beden arrest, op 10 oktober 1986 door drag dat voordien door de onteigenaar ter beschikking van die onteigende is gesteld, niet voldoende
(1) Zie Cass., 20 sept. 1979, volt. terechtz.
(A.C., 1979-80, nr. 43), met cone!. proc.-gen. Du- was, hij, om, op het tijdstip van zijn
mon; Cass., 6 okt. 1988, A.R. nr. 5943 beslissing, het aanvullend bedrag
(A.C., 1988-89, nr. 75).
van de billijke schadeloosstelling te
ARREST ( vertaJing)

-------------------1
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WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGEramen, in voorkomend geval, rekeSTELD - VOORZIENING TEGEN ALLE BIJ DE
ning moet houden met de vermindeZAAK IN HOGER BEROEP BETROKKEN PARring van de koopkracht van het geld
TIJEN - MIDDEL DAT NIET STREKT TOT VERof met de stijging van de immobiNIETIGING VAN DE BESLISSING BETREFFENlienmarkt;
DE DE TEGEN EEN VAN DE PARTIJEN INGESTELDE VORDERING - ONTVANKELIJKHEID
Overwegende dat, blijkens het arT.A.V. DIE PARTIJ - VEREISTEN.
rest, ten deze het bedrag van de
voorlopige vergoedingen dat op 10
januari 1980 door de vrederechter 2° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING TOT BINDENDVERKLAwerd vastgesteld en door de onteigeRING VAN HET VONNIS OF VAN HET ARREST
naar in de Deposito- en Consignatie- DOEL.
kas werd gestort, hoger was dan het
bedrag van de definitieve vergoe- 1o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan beding die door het arrest, v66r herlang, is de voorziening tegen een parschatting, wordt vastgesteld;
tij, wanneer geen middel wordt aangevoerd tegen de beslissing die haar
Dat het arrest, door aan de verbetreft, en deze niet wordt beYnvloed
weerders een herschatting van 15 %
door de vernietiging van de beslissing
toe te staan op de definitieve verover de rechtsbetrekkingen tussen de
goeding die het had vastgesteld, hun
andere partijen (1).
een bedrag toekent dat groter is dan
de hun verschuldigde billijke scha- 2° De vordering tot bindendverklaring
van het vonnis of van het arrest heeft
deloosstelling;
tot doe] de op de hoofdvordering uitgeDat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit het bedrag van de aan de verweerders toekomende definitieve vergoedingen
met 15 % verhoogt en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
20 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 104

1"

KAMER -

1° VOORZIENING

20 oktober 1988
IN

BURCERLIJKE ZAKEN -

CASSATIE
PERSONEN TEGEN

sproken beslissing te kunnen tegenwerpen aan de tot tussenkomst opgeroepen verweerder, dat wil zeggen aan
die beslissing t.a. v. laatstbedoelde partij gezag van gewijsde te doen verlenen (2).

(ENTREPRISES MATHIEU B.V.B.A. T. ETABLISSEME!\lTS C. DOU!N & FILS B.V.B.A., STAD CINEY;
STAD CINEY T. ENTREPRISES MATHIEU B.V.B.A.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 7925 en 7953)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de onder de
nummers 7925 en 7953 op de algemene rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat ze, ingevolge artikel 1083
van het Gerechtelijk Wetboek,
ambtshalve dienen te worden samengevoegd;
(1) Cass., 4 juni 1981,
(A.C., 1980-81, nr. 575).

A.R.

nr.

3004

(2) Cass., 18 old. 1979 (A.C., 1979-80, nr. ll8).
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I. Op de voorziening van de beslo- maakt van een goede rechtsbedeling dat
ten vennootschap met beperkte aan- een beslissing over een geschil tussen
sprakelijkheid Entreprises Mathieu : een onderaannemer en de hoofdaanneOver het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening in zoverre ze tegen de tweede verweerster is gericht, en dat ambtshalve
door het openbaar ministerie is aangevoerd en overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek
ter kennis is gebracht :
Overwegende dat geen enkel middel wordt aangevoerd tegen de beslissing waarbij het hoofdberoep
van de stad Ciney ontvankelijk
wordt verklaard en het arrest voor
haar bindend wordt verklaard;
Overwegende dat zelfs als de tegen de eerste verweerster gerichte
voorziening wordt ingewilligd, zulks
geen invloed heeft op die beslissing;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

II. Op de voorziening van de stad
Ciney:
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1156,
1165 van het Burgerlijk Wetboek en 23
van het Gerechtelijk Wetboek:
doordat de appelrechter, op het hoger
beroep van eiseres tegen de door het beroepen vonnis uitgesproken bindendverklaring van het vonnis, heeft geweigerd
eiseres buiten het geding te stellen en
zijn arrest voor haar bindend heeft verklaard met overneming van de motivering van de eerste rechter, namelijk
« wat de ontvankelijkheid betreft >> dat
« (verweerster) ingevolge het hoofdgeding een verhaal zou kunnen instellen
tegen (eiseres) ... daar in verband met de
litigieuze werken tussen (die partijen)
een algemeen aannemingscontract is gesloten waarop dezelfde hcrzieningsclausule van toepassing is als die waarop de
B.V.B.A. Ets. C. Douin et fils » zich beroept, onderaannemer, eiseres in de
hoofdvordering tegen verweerster, algemeen aannemer, en « wat de grond van
de zaak betreft >>, dat << de oproeping tot
bindendverklaring van het vonnis slechts
een bewarende maatregel is >>; dat het
arrest eraan toevoegt « dat het deel uit-

mer aan de opdrachtgever van het werk
wordt tegengeworpen ... ; dat het zonder
belang is dat de betrekkingen tussen
(verweerster) de B.V.B.A. Douin, enerzijds, en (verweerster) en (eiseres), anderzijds, door afzonderlijke contracten
worden geregeld >>; dat het arrest aldus
ten aanzien van eiseres gezag van gewijsde verleent aan zijn uitlegging van
de prijsherzieningsclausule in het tussen
verweerster en de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Douin
gesloten contract,

terwijl, eerste onderdeel, het algemeen
aannemingscontract tussen eiseres, opdrachtgever van het werk, en verweerster, algemeen aannemer, verschilde van
het contract van onderaanneming dat
tussen verweerster en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ets. C. Douin et fils, onderaannemer, werd gesloten; overeenkomsten alleen gevolgen teweegbrengen tussen de
contracterende partijen, zodat de uitlegging, in het kader van de uitvoering van
een contract van onderaanneming, van
een tussen de partijen bij dit contract
bestaande clausule, ook al is ze in dezelfde bewoordingen gesteld als die van een
clausule van het algemeen aannemingscontract, niet kon gelden voor de partij, en bij dit algemeen aannemingscontract;
de rechter derhalve, door te beslissen
dat tegen eiseres, die enkel gebonden is
door het met verweerster gesloten contract, bij een eventueel verhaal van verweerster op grond van dat contract, een
beslissing kan worden aangevoerd betreffende de uitlegging van een clausule
van een ander contract dat tussen verweerster en een derde is gesloten, de regel van de relativiteit van de gevolgen
van de contracten heeft miskend (scherrding van artikel 1165 van het Burgerlijk
Wetboek); het arrest, door met een bindendverklaring van het arrest ten aanzien van eiseres gezag van gewijsde te
willen toekennen aan een beslissing over
een geschil dat geen verband houdt met
haar betrekkingen met verweerster, daar
het ging om de toepassing van een contract dat uitsluitend tussen verweerster
en de onderaannemer bestond, het begrip van de relativiteit van het rechterlijk gewijsde in burgerlijke zaken miskent (schending van artikel 23 van het
Gerechtelijk Wetboek);
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt « dat het deel uitmaakt van
een goede rechtsbedeling dat een
beslissing over een geschil tussen
de onderaannemer en de hoofdaannemer aan de opdrachtgever van
het werk wordt tegengeworpen en
zulks te meer nu de hoofdaannemer
in verband met dezelfde aanneming
tegen die opdrachtgever een rechtsvordering zou hebben ingesteld, namelijk bij de Burgerlijke Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel; dat
het zonder belang is dat de betrekkingen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mathieu en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Douin, enerzijds, en de
eerste vennootschap en de stad Ciney, anderzijds, door afzonderlijke
contracten worden geregeld »;
Overwegende dat de vordering tot
bindendverklaring van het arrest tot
doel heeft de op de hoofdvordering
uitgesproken beslissing tegenwerpelijk te maken aan de in tussenkomst
opgeroepen verweerder, dat wil zeggen aan die beslissing, ten aanzien
van deze laatste, gezag van gewijsde
toe te kennen;
Overwegende dat het arrest, door,
ingevolge een bindendverklaring
van het arrest, ten aanzien van eiseres gezag van gewijsde toe te kennen aan een beslissing betreffende
een tussen verweerster en een derde gesloten contract, de in dit onderdee! van het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

het arrest; voor het overige, zonder
: dat er grond bestaat tot onderzoek
i van het eerste middel van de voor· ziening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Entreprises Mathieu en de
overige onderdelen van het middel
van de stad Ciney, die tot geen ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest behalve in
zoverre het de hogere beroepen, met
uitzondering van het incidenteel hager beroep van de stad Ciney, ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
1

20 oktober 1988 - 1.' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont, Kirkpatrick en De Bruyn.
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1° KOOP -

CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - ART. 3BIS,
TWEEDE LID, WET 27 JULI 1961, INGEVOEGD
DOOR ART. 4 WET 12 APRIL 1971 - WERKING
IN DE TIJD.

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
-

WERKING IN DE TIJD -

TERUGWERKING

- BEGRIP.
Om die redenen, voegt de onder
de nummers 7925 en 7953 op de algemene rol ingeschreven voorzienin- 1' Art. 3bis, tweede lid, wet van 27 juli
1961, ingevoegd door art. 4 wet van 13
gen samen; verwerpt de voorziening
april 1971, gelezen in samenhang met
van de besloten vennootschap met
art. 6, tweede lid, wet van 27 juli 1961
beperkte aansprakelijkheid Entreals gewijzigd door de wet van 13 aprij
prises Mathieu in zoverre ze gericht
1971, en met art. 7 van deze laatste
is tegen de stad Ciney, en haar vorwet, onderwerpt aan de toepassing van
voormelde wet van 27 juli 1961 de voor
dering tot bindendverklaring van
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een bepaalde tijd verleende concessies 13 april 1971) enkel stelt dat, zo concesvan alleenverkoop die tweemaal ver- sieovereenkomsten van bepaalde duur
nieuwd werden, ongeacht het tijdstip tweemaal worden verlengd, de derde verwaarop de vernieuwingen hebben lenging met zich brengt dat het een
overeenkomst van onbepaalde duur
plaatsgehad (1).
wordt; dat aannemen dat deze bedoelde
zo Er wordt aan een wet geen terugwer- verlengingen na 1 mei 1971 moeten gekende kracht toegekend, wanneer beurd, zijn een toevoeging is aan artikel
wordt beslist dat die wet slechts de 3bis, alinea 2, die niet in dit artikel 3bis,
toekomstige gevolgen van een vooraf- alinea 2, is opgenomen; dat evenmin uit
het feit dat de wet van 13 april 1971 enbestaande toestand regelt (2).
kel van toepassing is op in dato 1 mei
1971 bestaande overeenkomsten, kan
worden besloten dat de v66r 1 mei 1971
(GENERAL MOTORS CONTINENTAL N.V. T. CENgebeurde verlengingen niet in aanmerTER & DOCKS MOTORS N.V.)
kingen zouden mogen komen voor de
toepassing van artikel 3bis, alinea 2; dat
ARREST
, vanaf de verlenging die volgt op twee
verlengingen van bepaalde duur, deze
(A.R. nr. 6007)
, verlenging automatisch een contract van
onbepaalde duur doet ontstaan, zodat zeHET HOF; - Gelet op het bestre- ker vanaf 1 januari 1972 de verhoudinden arrest, op 4 februari 1987 door gen tussen partijen beheerst werden
het Hof van Beroep te Antvverpen door de bepalingen van de verkoopconcessies van onbepaalde duur voorzien in
gewezen;
de wet van 27 juli 1961, gewijzigd bij de
Over het eerste middel : schending van wet van 13 april 1971 »,
de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetterwijl volgens artikel 2 van het Burhoek, 3bis, tweede lid, van de wet van 27
juli 1961 betreffende eenzijdige beiHndi- gerlijk Wetboek de wet aileen beschikt
ging van de voor onbepaalde tijd ver- voor het toekomende en geen terugwerleende concessies van alleenverkoop, in- kende kracht heeft; de wetgever geen tegevoegd bij artikel 4, tweede lid, van de rugwerkende kracht heeft verleend aan
wet van 13 april 1971 betreffende eenzij- de bepalingen van de wet van 27 juli
dige beeindiging van de. verkoopconces- 1961 betreffende eenzijdige beeindiging
sies, en 7 van voormelde wet van 13 april van de voor onbepaalde tijd verleende
concessie van alleenverkoop, welke wer1971,
den gewijzigd of ingevoegd door de wet
doordat het arrest, om het eerste von- van 13 april 1971 betreffende eenzijdige
nis te bevestigen, waarbij beslist werd bei:Hndiging van de verkoopconcessies;
dat eiseres aan verweerster een schade- inderdaad volgens artikel 7 van vermelvergoeding moet betalen wegens het feit de wet van 13 april 1971 de bepalingen
dat zij slechts een opzeggingstermijn van deze wet van toepassing zijn op de
van zes maanden in plaats van twaalf bij de inwerkingtreding van deze wet bemaanden toekende bij het beeindigen staande verkoopconcessies, met uitzonvan een alleenverkoopovereenkomst en dering van artikel 4, eerste lid; dat derwaarbij een deskundige werd aangesteld halve artikel 3bis, tweede lid, van de wet
voor de berekening van deze schadever- van 27 juli 1961, ingevoegd bij artikel 4,
goeding, alsmede voor het berekenen iweede lid, van de wet van 13 april 1971,
van een bijkomende schadevergoeding volgens hetwelk wanneer een voor bewaarop verweerster eventueel recht zou paalde tijd verleende concessie tweemaal
hebben ingevolge artikel 3 van de wet werd vernieuwd, elke latere wijziging gevan 27 juli 1961, betreffende de eenzijdi- acht wordt te zijn toegestaan voor onbege beeindiging van de voor onbepaalde i paalde tijd, slechts toepasselijk kan zijn
tijd verleende concessies van alleenver- ' op verkoopconcessies voor bepaalde tijd,
koop, overweegt, dit door verwijzing die na de inwerkingtreding van de wet
naar de motieven van de eerste rechter : van 13 april 1971, tweemaal werden ver« dat artikel 3bis, alinea 2, (van de wet nieuwd; zodat het arrest door andersom
van 27 juli 1961, gewijzigd bij de wet van , te beslissen en te stellen dat vernieuwin-~-~-----~--------=-1 gen van de verkoopconcessie voor be(1) en {2) Vgl. Cass., 31 jan. 1986 paalde duur, opgetreden v66r de inwer(A.C., 1985-86, nr. 343); 19 feb. 1987, met concl. kingtreding van de wet van 13 april 1971,
O.M. (1b1d., 1986-87, nr. 361).
in aanmerking komen voor de toepasII
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sing van artikel 3bis, tweede lid, van de
wet van 27 juli 1961, de wettelijke bepalingen vermeld in het middel schendt :

Nr. 105

er een daling is van de omzet van de
verkoop van alle Amerikaanse voertuigen; dat dit gegeven vaststaand is, zodat
enkel rekening gehouden mag worden
met de voordelen welke de dealers hadden kunnen bekomen indien de vroegere
overeenkomst verder gezet ware geworden, dit betekent voor 1982 een derde
van de omzet van 1981; zodat het arrest,
door hierop niet te antwoorden alvorens
de expertisemaatregel te bevestigen,
waarbij de deskundige de opdracht krijgt
de voordelen van verweerster te bepalen
gedurende de opzeggingstermijn, welke
in acht had dienen te worden genomen,
rekening houdende hoogstens met de situatie van verweerster in het jaar v66r
de opzegging, niet gemotiveerd is (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);

Overwegende dat artikel 3bis,
"tweede lid, van de wet van 27 juli
1961, ingevoegd door artikel 4 van
de wet van 13 april 1971, gelezen in
samenhang met artikel 6, tweede
lid, van de wet van 27 juli 1961, als
gewijzigd door de wet van 13 april
1971, en met artikel 7 van deze laatste wet, aan de toepassing van de
wet onderwerpt de voor een bepaalde tijd verleende concessies die
tweemaal vernieuwd zijn, ongeacht
het tijdstip waarop de vernieuwingen hebben plaatsgehad; dat de wet
daardoor, ten aanzien van de vertweede onderdeel, eiseres in het disponieuwingen die reeds v66r de inwer- sitief van haar aanvullende conclusie
kingtreding van voormeld artikel vorderde dat de door de eerste rechter
3bis, tweede lid, hebben plaatsge- aangestelde expert, bij het bepalen van
had, slechts de toekomstige gevol- de compensatoire vergoeding, op objectieve wijze in aanmerking zou nemen
gen van een voorafbestaande toe- de
evolutie welke zich voordeed in de
stand regelt;
verkoop van Amerikaanse wagens, welke
reeds sedert j aren aangevangen was en
Dat het middel faalt naar recht;

zich in 1982 en ook daarna verder doorOver het tweede middel: schending zette, en verder dat deze expert het relavan de artikelen 97 van de Grondwet, tief be!ang van de andere concessies van
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en verweerster zou bepalen; zodat het arvan het algemeen rechtsbeginsel van het rest, door na te laten uitspraak te doen
over hetgeen eiseres aldus vorderde, artirecht van verdediging,
doordat het arrest de door de eerste kel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetrechter bevolen onderzoeksmaatregel be- boek schendt en, voor zoveel nodig, het
vestigt, waarbij - ten einde de compen- algemeen rechtsbeginsel van het recht
satoire vergoeding toekomend aan ver- van verdediging, aangezien hetgeen eiseweerster te bepa!en - een deskundige res vorderde, in verband met de onderwerd aangesteld, onder meer met de op- zoeksmaatregel, diende tot haar verdracht advies te geven over het netto- weer:
voordeel dat verweerster had kunnen
realiseren in het kader van de verkoopOverwegende dat het arrest de
concessie van Amerikaanse wagens, hun conclusie van eiseres beantwoordt
service en onderdelen in de periode van
1 januari 1982 tot 21 december 1982, re- en haar vraag tot precisering van de
kening houdende hoogstens met de si- opdracht van de deskundige vertuatie van verweerster in het jaar v66r werpt door te oordelen « dat de bevolen onderzoeksmaatregel van aard
de opzegging,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in is de rechtbank nuttig voor te lichhaar aanvullende conclusie (blz. 14 in fi- ten om de schadevergoeding te bene en 15 bovenaan), wat betreft de com- palen waarop (verweerster) gerechpensatoire vergoeding, deed gelden dat tigd is aanspraak te maken; dat niet
de eerste rechter niet gevolgd kan wor- is aangetoond dat de eerste rechter
den wanneer hij stelt : dat rekening door deze te verkrijgen inlichtingen
moet gehouden worden hoogstens met
onvoldoende ingelicht zou zijn om
de situatie in het jaar voorafgaand aan
de opzegging en in dit verband stelde uitspraak te doen; dat, zelfs zo zulks
dat dergelijke opvatting de regels eigen het geval zou zijn, de partijen nog
aan beoordeling in concreto miskent; dat steeds de rechter nuttig kunnen
het een algemeen bekend gegeven is dat voorlichten en zelfs nog steeds bij-
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komende
onderzoeksmaatregelen
kunnen bevolen worden »;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Houte-

kier.
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21 oktober 1988

KAMER -

1° RECHTBANKEN KEN FElT -

MOTIVERING BEGRIP.

BURGERLIJKE ZAALGEMEEN BEKEND

2° G EMEENTE GEMEENTEN -

AFSTAND TUSSEN TWEE
BEGRIP.

1" en 2" De afstand tussen twee Belgi-

sche gemeenten, zoals die onder meer
blijkt uit het boek der wettelijke afstanden, is een algemeen bekend feit
dat de rechter van ambtswege mag in
aanmerking nemen zonder de heropening van de debatten ambtshalve te
hoeven bevelen wanneer partijen zich
omtrent dat feit hebben vergist (1).
(DOBBELS, CUYPERS T. DEJAGERE, CLOET)
ARREST

(A.R. nr. 6050)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 april 1987 in hoger
--------------~~--1
(1) Vgl. Cass., 23 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr.,
137).
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beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Kortrijk;
Over het middel: schending van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
autonomie van de partijen om de grenzen van hun geschil te bepalen (het beschikkingsbeginsel), van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van het recht van verdediging en
van de artikelen 774, tweede lid, 1138, 2",
van het Gerechtelijk Wetboek, 1315, 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het hoger beroep van de eisers ongegrond verklaart en het eerste vonnis bevestigt,
waarbij de pachtopzegging, door eisers
op 19 november 1984 aan verweerders
betekend, ongeldig werd verklaard, om
de reden dat de afstand tussen Stabroek
(woonplaats van eisers) en Deerlijk
(plaats waar de verpachte gronden zich
bevinden) 130 km bedraagt en dat het
trajekt heen en terug van 260 km de in
de opzegging aangewezen persoon in de
onmogelijkheid stelt om de percelen,
waarvoor pachtopzegging werd gegeven,
persoonlijk, werkelijk en voortgezet uit
te baten,
terwijl de beide partijen in hun conclusies hebben gesteld dat de afstand tussen de woonst van de eisers en de verpachte gronden 80 km bedraagt en
tussen partijen geen betwisting was betreffende die afstand en het de rechter
ten gronde verboden was om ambtshalve
een betwisting in verband met die afstand op te werpen (algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie van de
partijen om de grenzen van hun verschil
te bepalen of het beschikkingsbeginsel
en artikel 1138, 2", van het Burgerlijk
Wetboek) en de rechter ten gronde het
recht van verdediging miskent door
ambtshalve te stellen dat de vermelde afstand 130 km bedraagt en eisers niet in
de gelegenheid te stellen dit feit te betwisten (algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van het recht van
verdediging) en de rechter verplicht was
ambtshalve de heropening van de debatten te bevelen alvorens de vordering van
de eisers af te wijzen op grond van het
ambtshalve ingeroepen feit dat vermelde
afstand 130 km bedraagt en niet 80 km,
zoals beide partijen het stelden (artikel
774, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek} en het de rechter ten gronde
verboden was zich te steunen op een
kennis van feitelijke elementen van de
zaak, welke niet uit de stukken, die hem
door partijen werden voorgelegd, blijkt
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Nr. 107

21 oktober 1988 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conOverwegende dat de rechtsbank clusie van de h. Krings, procureur-genevaststelt, zonder op die punten te . raal - Advocaten: mrs. Van Ommeworden tegengesproken, dat het on- I slaghe en Geinger.
(artikelen 1315, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek):

derwerpelijk zaai- en weiland is gelegen te Deerlijk, terwijl de uitbating van de in de opzegging aange- i
wezen exploitant te Stabroek is
gevestigd;
Nr. 107
Overwegende dat de vrederechter ]
gewaagt van een afstand van « zo- :
wat 80 km »; dat in hun ver- '
3" KAMER - 24 oktober 1988
zoekschrift tot hager beroep de eisers stelden dat de afstand tussen
Stabroek en Deerlijk tachtig kilo- ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN VAN
HET WERK - BEGRIP - PLOTSELINGE GEmeter is; dat de verweerders in hun
appelconclusie ook stelden dat de 1 BEURTENIS - AANRIJDING.
exploitatie te Stabroek tachtig kiwerknemer die overlijdt als gevolg
lometer van de onderwerpelijke Devan
een letsel opgelopen door een aangronden te Deerlijk verwijderd is; ! rijding op de weg naar of van het
Overwegende dat de rechtbank
werk, wordt vermoed door een arbeidsongeval te zijn omgekomen, oak al is
oordeelt : « Er weze aan eisers opgemerkt dat de afstand tussen Sta- ' de aanrijding veroorzaakt door de alcoholintoxicatie van de getroffene (1).
broek en Deerlijk 130 km bedraagt
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
(cfr. Boek der wettelijke afstanden,
door Houet en Claeren) » en beslist :
« Het traject heen en terug van 260
(SECURITAS N.V. T. VAN BEYLEN, VAN LAER)
km stelt de in de opzegging aangewezen persoon in de onmogelijkheid
ARREST
de percelen, waarvoor pachtopzeg- .
(A.R. nr. 6257)
ging werd gegeven, persoonlijk, werkelijk en voortgezet uit te baten en
uit te voeren »;
HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat de afstand tus- den arrest, op 28 augustus 1987 door
sen twee Belgische gemeenten, zo- het Arbeidshof te Antwerpen geweals die onder meer blijkt uit het ver- zen;
meld boek, een algemeen bekend
feit is, dat de rechter van ambtsweOver het tweede middel: schending
ge mag in acht nemen zonder de
de artikelen 97 van de Grondwet, 8,
heropening van de debatten ambts- §van
1, eerste en tweede lid, en 9 van de Arhalve te bevelen; dat hetzelfde geldt beidsongevallenwet van 10 april 1971,
ook indien de partijen zich omtrent
doordat het arrest voor recht zegt dat
dat feit vergisten;
wijlen Victor Van Laer het slachtoffer
Dat de rechtbank zodoende geen was van een arbeidsongeval op 12 juni
van de aangevoerde wetsbepalingen 1984 en eiseres veroordeelt tot betaling
van de wettelijk bepaalde uitkeringen
of rechtsbeginsel schendt;
overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet
Dat het middel faalt naar recht;
van 10 april 1971 en van alle kosten op
1

grond : « dat ter zake de botsing van de
wagen van Van Laer met de boom de
door de Arbeidsongevallenwet vereiste

Om die redenen, verwerpt de 1----------------voorziening; veroordeelt de eisers in
(1) Zie Cass., 21 dec. 1981 (A.C., 1981-82,
nr. 264).
de kosten.
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plotselinge gebeurtenis uitmaakt; dat evident deze gebeurtenis een schielijk karakter heeft; (...) dat evident Van Laer
zeer dronken was, wat blijkt uit de alcoholemie; dat het ingevolge de zeer zware
dronkenschap en de zeer hoge alcoholintoxicatie is geweest dat Van Laer naar
links van de baan is uitgeweken en met
zijn voertuig tegen een boom is terechtgekomen; dat de dronkenschap en de alcoholintoxicatie de oorzaak zijn geweest
van het verkeersongeval; (...) dat ter zake de oorzaak van het verkeersongeval,
in functie van de verantwoordelijkheid,
evident te vinden is in de toestand van
Van Laer; dat dit echter niet mag verward worden met de oorzaak van de letsels die de dood hebben veroorzaakt in
de zin van de Arbeidsongevallenwet, namelijk de botsing en niet de alcoholintoxicatie; dat eerste (verweerster) dan ook
geniet van het vermoeden van artikel 9
van de Arbeidsongevallenwet en dat (eiseres) het daarin voorziene tegenbewijs
niet Ievert, ook niet aan de hand van
ernstige, precieze en overeenstemmende
vermoedens; dat integendeel uit de hiervoor aangehaalde gegevens duidelijk
blijkt dat er een causaal verband bestaat
tussen de plotselinge gebeurtenis (de
botsing) en de vastgestelde letsels die de
dood hebben veroorzaakt; dat aldus aile
voorwaarden, voorzien bij artikel 8, § 1,
eerste en tweede lid, vervuld zijn en dat
het arbeidsongeval vaststaand is "•
terwijl, ...
tweede onderdeel, in de zin van onder
meer de artikelen 8, § 1, eerste lid, en 9
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, een ongeval de plotselinge gebeurtenis uitmaakt die een lichamelijk
letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het
organisme van de getroffene ligt; aldus
de wetsverzekeraar het vermoeden juris
tantum van artikel 9 van voormelde wet,
luidens hetwelk het letsel van de getroffene vermoed wordt veroorzaakt te zijn
door een ongeval, kan weerleggen door
aan te tonen dat de plotselinge gebeurtenis en dus ook het daardoor veroorzaakte letsel het uitsluitend gevolg zijn van
de inwendige gesteltenis van het slachtoffer; bijgevolg het arrest, na te hebben
vastgesteld dat ten deze het verkeersongeval in kwestie de ploselinge gebeurtenis uitmaakt en na (samen met eiseres)
te hebben aangenomen dat de dronkenschap en de alcoholintoxicatie, zegge de
inwendige gesteldheid van Van Laer, de
oorzaak is geweest van gezegde botsing,
slechts met miskenning van het weerleg-
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baar karakter van het in artikel 9 van de
Arbeidsongevallenwet gesteld vermoeden
heeft kunnen beslissen dat eerste verweerster ter zake van dit vermoeden zou
genieten en dat eiseres het in die wetsbepaling bepaalde tegenbewijs niet zou
leveren (schending van de artikelen 9 en,
voor zoveel nodig, 8, § 1, eerste lid, van
de wet van 10 april 1971); het arrest a
fortiori op die basis niet wettelijk kan
beslissen dat alle voorwaarden bepaald
bij artikel 8, § 1, eerste en tweede lid,
van de wet van 10 april 1971, vervuld
zouden zijn en dat het arbeidsongeval
vaststaande zou zijn (schending van artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet) :
1

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 7, 1°, van de Arbeidsongevallenwet, voor de toepassing van de wet
als arbeidsongeval wordt aangezien
elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
overkomt en dat een letsel veroorzaakt; dat, krachtens artikel 8, § 1,
van de wet, eveneens als arbeidson! geval wordt aangezien het ongeval
' dat zich voordoet op de weg naar en
van het werk; dat, krachtens artikel
9 van de wet, wanneer de getroffene
of zijn rechthebbenden, benevens
het bestaan van het letsel, een plot. selinge gebeurtenis aanwijzen, het
•Jetsel, behoudens tegenbewijs, wordt
vermoed door een ongeval te zijn
veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat Victor Van Laer op 12 juni
, 1984 van zes uur tot veertien uur als
kelner tewerkgesteld was op de
Britse basis te Emblem, dat hij na
i de beeindiging van zijn dagtaak zich
met zijn wagen naar huis begaf, dat,
gekomen te Grobbendonk, op de
Vierselbaan, omstreeks 14.05 uur,
zijn voertuig naar links afweek en
tegen een afsluiting en een boom
belandde, dat Victor Van Laer ten
gevolge van dit verkeersongeval
overleed; het arrest ook nog vaststelt dat het bloedstaal van Van La-
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er 3,90 gram alcohol per liter bevatte;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de letsels die volgens de
deskundige waarschijnlijk de dood
van Van Laer tot gevolg hebben gehad, namelijk een ernstige kneuzing
met verscheuring van de hartwand,
« evident niet door de zeer zware alcoholintoxicatie werden veroorzaakt,
maar door de botsing van het voertuig van Van Laer tegen de boom »
en << dat ter zake de botsing van de
wagen van Van Laer met de boom.
de door de Arbeidsongevallenwet
vereiste plotselinge gebeurtenis uitmaakt »;
Overwegende dat een werknemer ·
die overlijdt als gevolg van een letsel opgelopen door een aanrijding
op de weg naar of van het werk,
wordt vermoed door een arbeidsongeval te zijn omgekomen, ook al is
de aanrijding veroorzaakt door de
alcoholintoxicatie van de getroffene;

Nr. 108
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KAMER -

24 oktober 1988

WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - ARBEID VOOR EEN
DERDE - ACTIVITEIT ZONDER LOON - AANGIFTE.

Voor de toepassing van art. 126, vierde
lid, Werkloosheidsbesluit is arbeid
voor een derde, waarvan vooraf aangifte moet worden gedaan om als activiteit zonder loon te worden beschouwd,
elke werkzaamheid met produktief karakter die voor een derde wordt verricht in het maatschappelijk verkeer,
ongeacht of zij als vriendendienst of
tijdverdrijf wordt verricht (1).
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. GOVAERTS)
ARREST

(A.R. nr. 6274)

HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat het arrest der- den arrest, op 7 september 1987
halve, door te beslissen << dat eerste door het Arbeidshof te Antwerpen
(verweerster) dan ook geniet van gewezen;
het vermoeden van artikel 9 van de
Over het middel: schending van de arArbeidsongevallenwet, en dat (eiseres) het daarin voorziene tegenbe- tikelen 126, inzonderheid 2", b, vierde lid,
wijs niet levert, ook niet aan de van het koninklijk besluit van 20 december 1965 betreffende arbeidsvoorziening
hand van ernstige, precieze en over- en werkloosheid, gewijzigd door het koeenstemmende vermoedens » en ninklijk besluit van 5 oktober 1979, en 97
<< dat het arbeidsongeval vaststaand : van de Grondwet,
is », geen van de in het onderdeel
doordat het arrest vaststelt dat veraangewezen wetsbepalingen schendt; weerder als volledig werkloze op 27 juni
1984 een aanvraag deed tot het verkrijDat het onderdeel niet kan wor- gen van werkloosheidsuitkeringen en
den aangenomen;
daarbij aangifte deed van het feit « dat
zijn echtgenote het zelfstandig beroep
uitoefende van frituuruitbaatster maar
dat hij hierbij niet behulpzaam was tijdens zijn werkloosh.eid », en dat bij een
onderzoek, op 5 oktober 1984, verweerder
Om die redenen, verwerpt de in de keuken werd aangtroffen, toen hij
voorziening; veroordeelt eiseres in ongeveer 200 kg aardappelen aan het
de kosten.
schoonmaken was doch daarbij verklaarde dat deze aardappelen gebracht waren
24 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzit- en terug afgehaald zouden worden door
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter een bestuurslid van de voetbalclub, aan
Verslaggever : Mevr. Baete-Swinnen - I----~~----------
Gelijkluidende conclusie van de h. Le(1) Zie Cass., 12 juni 1984, A.R. nr. 8609
naerts, advocaat-generaal - Advocaat:
(A.C., 1983-84, nr. 588).
mr. Houtekier.
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wie verweerder een vriendendienst wilde werkzaamheid een << vriendendienst,
bewijzen, zonder enige vergoeding, voor tijdverdrijf, bezigheid » of << sympahun teerfeest; het arbeidshof vervolgens thieke medewerking » kan worden
beslist: dat « wat (verweerder) heeft ver- genoemd;
richt moeilijk als activiteit of arbeid kan
worden aangezien, maar veeleer een
Dat het arrest op grond hiervan
vriendendienst, een tijdverdrijf, een be- oordeelt dat verweerder geen aangifzigheid, een sympathieke medewerking teplichtige arbeid of activiteit voor
kan worden genoemd in verband met
een sportclub, zoals dit ook zou kunnen een derde, als bedoeld in artikel 126,
gebeuren met een culturele vereniging, 2", b, van het Werkloosheidsbesluit,
een toneelgroep, een zangkoor; dat op de verrichtte;
ter zake vastgestelde bezigheid, waarmeOverwegende dat voor een derde
de (verweerder) zich onleding hield op 5
oktober 1984 toen de controle plaatsvond, arbeid of activiteit in de zin van arniet de benaming activiteit of arbeid kan tikel 126 van het Werkloosheidsbeworden gekleefd, zodat de artikelen 126 sluit wordt verricht, wanneer voor
en 128 niet kunnen toegepast worden; een derde werkzaamheden met prodat het bestreden vonnis dat de adminis- duktief karakter worden verricht in
tratieve beslissing tenietdeed, kan wor- het maatschappelijk verkeer, ongeden bevestigd; dat het hoger beroep (van acht of zij als vriendendienst of tijdeiser) ongegrond is »,
verdrijf worden verricht;
terwijl artikel 126, 2°, vierde lid, van
het koninklijk besluit van 20 december
Overwegende dat, nu de vaststel1963, gewijzigd door het koninklijk be- lingen van het arrest niet inhouden
sluit van 5 oktober 1979, bepaalt: << De dat de litigieuze werkzaamheid, die
activiteit zonder loon, verricht voor rekening van een derde, moet, om als zoda- verweerder voor een derde verrichtnig te worden beschouwd, het voorwerp te, geen produktief karakter had of
zijn geweest van een voorafgaande aan- niet in het maatschappelijk verkeer
gifte bij het gewestelijke bureau »; het werd verricht, de bestreden beslisarrest, waaruit niet kan worden afgeleid sing niet naar recht is verantwoord;
dat verweerder zijn bezigheid op 5 oktober 1984 aan het gewestelijk bureau zou
Dat het middel gegrond is;
hebben aangegeven, door te oordelen dat
voornoemde bezigheid, namelijk het
schoonmaken van aardappelen voor het
teerfeest van een sportvereniging, geen
« activiteit » is in de zin van artikel 126,
2°, b, vierde lid, van het WerkloosheidsOm die redenen, vernietigt het bebesluit, doch veeleer « een vriendendienst >>, « een tijdverdrijf », « een bezig- streden arrest, behalve in zoverre
heid », « een sympathieke medewer- het beslist dat verweerder geen nietking », en op grond van deze beoordeling toegelaten arbeid verrichte in het
het hoger beroep van eiser ongegrond te
verklaren, schending inhoudt van de in kader van de zelfstandige activiteit
dat middel vermelde wettelijke bepalin- van zijn echtgenote; beveelt dat
gen, in het bijzonder van artikel 126, 2°, van dit arrest melding zal worden
b, vierde lid, van het koninklijk besluit gemaakt op de kant van het gedeelvan 20 december 1963, volgens hetwelk telijk vernietigde arrest; gelet op arelke activiteit zonder loon, verricht voor tikel 1017, tweede lid, van het Gerekening van een derde, om als zodanig rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
te worden beschouwd, het voorwerp in de kosten; verwijst de aldus bemoet zijn geweest van een voorafgaande
perkte zaak naar het Arbeidshof te
aangifte bij het gewestelijk bureau :

Brussel.
Overwegende dat het arrest aan1988 - 3• kamer - Voorzitneemt: dat verweerder, op 5 oktober ter24: oktober
de h. Chatel, eerste voorzitter 1984, bezig was ongeveer 200 kg ge- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluischilde aardappelen schoon te rna- dende conclusie van de h. Lenaerts, adken voor het teerfeest van de voet- vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Sibalclub O.B. Breendonk; dat die mont en Biitzler.
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artikel 124 enkel toepassing kunnen vinden op de aldaar bedoelde jonge werknemers « in zoverre zulks niet onmogelijk
wordt gemaakt door de bijzondere toestand waarin de gerechtigden zich bevinden ~!s gev~lg van. het feit dat zij gebeurhJk no01t arbe1d in dienstverband
hebben verricht >>, beslist dat, nu verweerder geldig als werkzoekende gedurende 150 dagen ingeschreven is geweest •. ~e vereiste van artikel 128, § 1, 4",
namehJk bezoldigd werknemer in dienstverb~nd te zijn geweest tijdens de period<: dw ~~n de aanvraag om uitkering onmiddelllJk voorafgaat, strijdig en onverenigbaar is met het doel en de strekking
van artikel 124 en derhalve op verweerder 1:!-iet kon worden toegepast en dat,
verm1ts verweerder voldoet aan de andere vereisten van artikel 128, § 1, hij tot
de werkloosheidsuitkeringen dient toegelaten te worden vanaf de datum van zijn
aanvraag,
terwip, lu~dens artikel 128, § 1, 4", van
het konmkhjk besluit van 20 december
1963, zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van 26 april 1976, de werkloze die
enigerlei arbeid voor een derde verricht
zijn aanspraak op werkloosheidsuitke~
ring behoudt op voorwaarde dat << hij in
dienst is in de hoedanigheid van bezoldigde werknemer, tijdens de periode die
aan de aanvraag om uitkering onmiddellijk voorafgaat >>; uit het arrest kan worden afgeleid, en door de partijen ook
niet wordt betwist, dat verweerder, tijdens ~e p~riode die aan zijn aanvraag
o~ ~ntk~rmg onmiddellijk voorafging,
met m d1enst was als bezoldigd werknemer; het arrest derhalve, door te besliss;n << dat ~~ vereiste ;ran artikel 128, § 1,
4 , (namehJk) bezold1gd werknemer in
dienstverband te zijn geweest tijdens de
periode die aan de aanvraag om uitkering onmiddellijk voorafgaat, strijdig en
ovnerenigbaar is met het doel en de
strekking van artikel 124 en derhalve op
betrokkene (verweerder) niet kan worde~ to~gep~st >>, schending inhoudt van
de m d1t m1ddel vermelde bepalingen inzonderheid van artikel 128, § 1 4" ~an
het koninklijk besluit van 20 dece~ber
196?, vermits in dit artikel geen uitzondermg wordt gemaakt voor werknemers
die de hoe~ani~hei~ van gerechtigde op
werklo.?.sh~Idsmtkermgen verkrijgen na
het beemdigen van hun studies overeenkomstig artikel 124 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963:

(1) De voorziening werd op 23 maart 1988
ingediend.

Overwegende dat artikel 128, § 1,
van het Werkloosheidsbesluit van 20
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - ARBEID VOOR EEN
DERDE - TEWERKSTELLING ALS WERKNEMER VOOR DE AANVRAAG OM UITKERING JONGE WERKNEMER.

De in art. 124 Werkloosheidsbesluit bedoelde jonge werknemer die tijdens de
periode v66r de aanvraag om werkloosheidsuitkering niet als werknemer
was tewerkgesteld, behoudt zijn aanspra~k op uitkering niet, wanneer hij
a~ke1d ':?or een derde verricht die hij
voor ZIJn aanvraag niet verrichtte.
(Art. 128, § 1, 4", Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. VAN MOLLE)
ARREST

(A.R. nr. 6282)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1987 (1)
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 124, 128, § 1, 4", van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, ingevoegd bij koninklijk besluit
van 26 april 1976, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 bijzondere voorwaarden bepaalt waaronder
jonge werknemers na het betlindigen
van studies of van een Ieertijd de hoedanigheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkeringen bekomen, dat de in artikel 124 beodelde jongeren, luidens het
eerste lid, 3", in beginsel eveneens arbeid
moeten hebben verricht, maar dat die
vereiste kan worden vervangen door een
inschrijving als werkzoekende, dat de
voorschriften van artikel 128 § 1 4"
krachtens het doel en de strekking 'va~
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december 1963, met betrekking tot
neveninkomsten van uitkeringsgerechtigden, onder meer bepaalt :
« De werkloze, die enigerlei arbeid
voor een derde (... ) verricht, (...) behoudt zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering, op voorwaarde dat :
(... ) 4° hij in dienst is in de hoedanigheid van bezoldigd werknemer tijdens de periode die aan zijn aanvraag om uitkering onmiddellijk
voorafgaat, en die arbeid reeds heeft
uitgevoerd (...) »;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder zijn aanvraag
om werkloosheidsuitkering in de
hoedanigheid van jonge werknemer
die zijn studie heeft beeindigd, in de
zin van artikel 124 van het besluit,
heeft gedaan bij het beeindigen van
de normale wachttijd van honderd
vijftig dagen en dat hij tevens aangifte deed van een bezoldigde arbeid
voor een derde, voorts dat eiser niet
betwist dat verweerder voldoet aan
alle andere vereisten van artikel
128, § 1, dan het 4°; dat het arrest
beslist dat verweerder, niettegenstaande de door hem aangegeven
arbeid voor een derde, toch moet
worden toegelaten tot de werkloosheidsuitkeringen vanaf de datum
van zijn aanvraag, op grand dat « de
vereiste van artikel 128, § 1, 4°, bezoldigd werknemer in dienstverband
te zijn geweest tijdens de periode
die aan de aanvraag om uitkering
onmiddellijk voorafgaat, strijdig en
onverenigbaar is met het doel en de
strekking van artikel 124 en derhalve op betrokkene niet kan worden
toegepast »;
Overwegende dat artikel 128, § 1,
de vereisten vermeldt die alle samen dienen te zijn vervuld opdat de
betrokkene zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen behoudt niettegenstaande de door hem voor een
derde gepresteerde arbeid; dat het 4o
met het vereiste dat de betrokkene
<< in dienst is in de hoedanigheid
van bezoldigd werknemer tijdens de
periode die de aanvraag om uitkering onmiddellijk voorafgaat », de in
artikel 124 bedoelde jongeren die tij-

dens de periode v66r de aanvraag
niet als werknemer tewerkgesteld
waren, uitsluit;
Dat het arrest, door anders te beslissen, artikel 128, § 1, van het
Werkloosheidsbesluit schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op de artikelen 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwij st de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
24 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter lferslaggever : de h. Soetaert, afdelingsGelijkluidende conclusie
voorzitter van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. Simont.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST -

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - SLUITINGSFONDS - BETALING VAN VOORDELEN BEDOELD IN ART. Z WET 30 JUNI 1967 - INTEREST - AANVANG - VERZOEK TOT BETALING.

2° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST AANMANING TOT BETALING - BEGRIP SLU!TING VAN ONDERNEMINGEN - BETALING DOOR HET SLUITINGSFONDS VAN VOORDELEN BEPAALD IN ART. 2 WET 30 JUNI 1967
- VERZOEK TOT BETALING.

lo en 2o Het verzoek van de werknemer

tot betaling door het Sluitingsfonds
van de voordelen bedoeld in art. 2 wet
30 juni 1967 is geen aanmaning tot betaling die het recht op moratoire inte-

~~~r_e_st_d_oe_t_1_·n=g_a_an_<_1 >_·_<A_rt_._1_1_53_B_.w_.>_
(1) Zie Cass., 1 okt. 1975 (A.C., 1976, 141) en
20 dec. 1982, AR. nrs. 3645 en 3648
(A.C., 1982-83, nr. 240).
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(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T. DE MEULEMEESTER)
ARREST

(A.R. nr. 6290)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1986 (2)
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1139, 1153 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 2 en 4 van de wet
van 30 juni 1967 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds tot Vergoeding
van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 1 tot
4 van het koninklijk besluit van 6 juli
1967 ter uitvoering van artikel 6 van
voormelde wet van 30 juni 1967 en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat eiser ertoe gehouden is moratoire interesten te
betalen op de als uitkeringen uitbetaalde
hoofdsom van 650 000 frank, met ingang
van de datum van aanvraag (ten dezen
28 juni 1982), door verweerder, van de
tussenkomst van eiser, door middel van
het bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 juli 1967 (voorgeschreven formulier), tot aan de datum van het gedinginleidende verzoekschrift (17 april
1984), en van dan af gerechtelijke interesten tot aan de datum van effectieve
betaling, op de volgende gronden : « Een
aanvraag gericht aan de instelling belast
met de uitbetaling van de vergoedingen
zoals dit in casu het geval (is), een klare
en zekere uiting is van de aanvrager om
de gezegde vergoedingen te bekomen.
Zelfs wanneer enige vertraging intreedt,
hetzij door de fout van de overheidsdienst, hetzij door de fout van de verzoeker, dient opgemerkt te worden dat artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek de
intresten niet onderwerpt aan een fout.
De verwijlintresten zijn verschuldigd
door het enkel feit van de betalingsvertraging die altijd in het voordeel van de
schuldeiser speelt. Bijgevolg deed de
aanvraag van (verweerder) model BC901
de verwijlintresten lopen, omdat het bedrag van de schuld op het model BC901
is komen vast te staan »,
terwijl, ...
(2) De voor;dening werd ingediend op 25
maart 1988.
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derde onderdeel, krachtens artikel
1153 van het Burgerlijk Wetboek inzake
verbintenissen die, zoals ten dezen, aileen betrekking hebben op het betalen
van een bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering, bestaande in de wettelijke interest,
slechts verschuldigd is van de dag van
de aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen;
met toepassing van artikel 6, eerste tot
derde lid, van de in het middel vermelde
wet van 30 juni 1967 en van de artikelen
1 tot 4 van het in het middel vermelde
koninklijk besluit van 6 juli 1967, eiser
slechts tot betaling van de in artikel 2
van die wet vermelde voordelen gehouden kan zijn nadat, op initiatief van de
werknemers, een verzoek tot betaling is
ingediend overeenkomstig de door de
Koning bepaalde wijze (i.e. bij middel
van het formulier BC901) en door de Koning bepaalde inlichtingen zijn verstrekt
die de werkgever of eventueel de lasthebbers, curatoren en vereffenaars, alsmede de werknemer dienen te verstrekken; de ingebrekestelling in de zin van
de artikelen 1139 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek de akte is waarbij de
schuldeiser klaar en duidelijk aan de
schuldenaar te kennen geeft de uitvoering van het verschuldigde te eisen en
het enkel verschijnen van de vervaltijd
slechts de interesten doet lopen wanneer
zulks bijzonder bedongen is; derhalve, de
enkele indiening overeenkomstig de wettelijke formaliteiten van de aanvraag tot
betaling van de wettelijke tegemoetkomingen, die slechts een voorafgaande
voorwaarde is tot het kunnen aanspraak
maken op de tussenkomst van eiser, niet
op zichzelf als ingebrekestelling in de
zin van voormelde wetsbepaling kan
worden aangezien, ook al houdt dergelijke aanvraag - per definitie - een
klare en zekere uiting van de aanvrager
in om de aangevraagde vergoedingen te
bekomen; het arrest, in de mate dat het
impliciet beslist dat de aanvraag tot tegemoetkoming BC901, gedaan volgens de
wettelijke formaliteiten, een ingebrekestelling uitmaakt welke de moratoire interesten doet lopen, niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen
1139 en 1153 van het Burgerlijk Wethoek, 2 en 6 van de wet van 30 juni 1967
en 1 tot 4 van het koninklijk besluit van
6 juli 1967), noch regelmatig gemotiveerd
is (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op
impliciete wijze beslist dat het verzoek tot betaling als bedoeld in artikel 6 van de wet van 30 juni 1967,
dat door verweerder werd ingediend, een aanmaning tot betaling is
in de zin van artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 6, eerste, tweede en derde lid,
van de wet van 30 juni 1967, eiser
maar tot betaling van de in artikel 2
bepaalde voordelen gehouden is, nadat op initiatief van de werknemer
een verzoek tot betaling is ingediend op de door de Koning bepaalde wijze;
Dat ingebrekestelling ten fine van
artikel 1153 van het Burgerlijk Wethoek derhalve pas mogelijk is nadat
dit verzoek is ingediend; dat dit verzoek niet als een aanmaning tot betaling in de zin van artikel 1153 kan
worden aangemerkt;
Dat het onderdeel gegrond is;

OPGAVE VAN DE WETIELIJKE BEPALINGEN
INZAKE RECHTSPLEGING- EN RECHTSMACHT
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING.

De vonnissen en arresten in strafzaken
behoeven geen opgave te bevatten van
de wettelijke bepalingen die enkel betrekking hebben op de door de rechter
toegepaste regels inzake rechtspleging
of rechtsmacht, met uitzondering evenwei van de bepalingen van de Taalwet
Gerechtszaken van 15 juni 1935 (1).
(VAN ASSCHE T. VANDR!ESSCHE)
ARREST

(A.R. nr. 2124)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 november 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 eiser :

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 195 en 21lbis van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis het beOm die redenen, vernietigt het be- roepen vonnis op strafgebied met eenpastreden arrest; beveelt dat van dit righeid van stemmen tenietdoet en, oparrest melding zal worden gema.akt nieuw wijzende, eiser in cassatie voor de
op de kant van het vernietigde ar- oorspronkelijke tenlastelegging D, E en
rest; gelet op artikel 1017, tweede F vrijspreekt en hem voor de tenlasteleglid, van het Gerechtelijk Wetboek, ging C tot een geldboete van 50 frank of
vervangende gevangenisstraf veroorveroordeelt eiser in de kosten; ver- een
deelt, doch zonder artikel 21lbis van het
wijst de zaak naar het Arbeidshof te Strafwetboek (lees: Wetboek van StrafBrussel.
vordering) te vermelden,
terwijl de rechter in hoger beroep, die
24 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitde straf van de beklaagde verzwaart
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk- overeenkomstig artikel 21lbis van het
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, Wetboek van Strafvordering, het wetsaradvocaat-generaal - Advocaat: mr. Si- tikel moet vermelden dat de eenstemmigheid bepaalt, en eveneens de eenmont.
stemmigheid moet vaststellen,
en terwijl, overeenkomstig artikel 195
van het Wetboek van Strafvordering, ieder veroordelend vonnis onder andere de
Nr. 111
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN -

(1) Cass., 13 juni 1972 (A.C., 1972, 959) en 24
nov. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 199). Het niet-vermelden van de bepalingen van de wet 15 juni
1935 brengt evenwel geen nietigheid van de
beslissing
mee :
Cass.,
5
feb.
1981
(ibid., 1980-81, nr. 335).
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toegepaste wetsbepalingen moet vermelden, zodat het aangevochten vonnis, dat
artikel 21lbis van het Wetboek van
Strafvordering niet vermeldt, bovengenoemde twee wetsbepalingen schendt:

1" Incidenteel hoger beroep kan enkel

Overwegende dat de vonnissen en
arresten in strafzaken geen opgave
behoeven te bevatten van de wettelijke bepalingen die slechts betrekking hebben op de door de rechter
toegepaste regelen inzake rechtspleging of rechtsmacht, met uitzondering evenwel van de bepalingen van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
welke uitzondering ten deze geen
toepassing vindt;
Dat het middel faalt naar .recht;

2" In de regel leveren valse vermeldingen in een door de verkoper opgestelde factuur geen strafbare valsheid in
geschrifte op ten aanzien van de koper, nu de factuur op haar juistheid
moet worden gecontroleerd door de koper en slechts bewijswaarde verkrijgt
na controle en aanvaarding; zodanige
factuur ]evert evenwel een strafbare
valsheid in geschrifte op onder meer
wanneer de rechter op grond van de
door hem aangewezen feitelijke gegevens vaststelt dat de koper door toedoen van de verkoper in . de onmogelijkheid was controle uit te oefenen op
de in de factuur voorlwmende vermeldingen en derhalve de factuur als
waarheidsgetrouw moest beschouwen

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

worden ingesteld met betrekking tot
de burgerlijke recl1tsvordering en niet
wat de strafvordering betreft. (Art. 203,
§ 4, Sv.)

(1). (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.)
(PARENT T. VINCKE)
ARREST

(A.R. nr. 2183)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de den arrest, op 23 december 1987
voorziening; veroordeelt eiser in de door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
kosten.
25 oktober 1988 - 2• kamer - VoorzitI. In zoverre de voorziening geter : de h. Boon, waarnemend voorzitter richt is tegen de beslissing op de
- Verslaggever : de h. De Baets - Ge- strafvordering tegen eiser :
lijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
Over het eerste middel : schending van

mr. De Gryse.

artikel 97 van de Grondwet, en luidende
als volgt : 1. Het Hof van Beroep te Gent
heeft in zijn arrest van 23 december 1987
geen antwoord gegeven op het incidenteel beroep ingesteld door (eiser) bij besluiten van 13 mei 1987 neergelegd ter
zitting van het hof van beroep, derde kamer, van 14 mei 1987. Het aldus ingestel-
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(1) Zie: Cass., 22 maart 1954

1° HOGER BEROEP-

STRAFZAKEN- INCIDENTEEL BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL-

SE STUKKEN-

BEGRIP.

VALSHEID IN FACTUREN

(Bull. en

Pas., 1954, I, 640), 21 dec. 1959 (ibid., 1960, I,
477) en 5 okt. 1982, A.R. nr. 7170 (A.C., 1982-83,
nr. 86), inzonderheid de redenen vermeld op
biz. 191, eerste kolom; RIGAUX en TROUSSE, dee!
III, druk 1957, nrs. 115, 134 en 134bis; VANHALEWIJN en DuPONT, Valsheid in geschriften,
druk 1975, nrs. 39 en 139, in Alg. Prakt.

Rechtsverz.; Dmrx en
druk 1985, nr. 384.

BALLON,

De

factuur,
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de incidenteel beroep, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied, wordt
op geen enkele wijze in het arrest vermeld, noch op gemotiveerde wijze weerlegd. Zodoende kan ook niet uit het arrest afgeleid worden dat impliciet zou
gestatueerd zijn nopens voormeld incidenteel beroep. 2. Op burgerlijk gebied
wordt aan de burgerlijke partij een schadevergoeding toegekend, ex aequo et bono begroot, ten beiope van 180.000 (lees :
1.800.000) frank. Alhoewel in graad van
beroep een grotere schadevergoeding
wordt toegekend dan door de eerste
rechter weerhouden, wordt zulks op geen
enkele wijze gemotiveerd en wordt evenmin aangeduid op welke wijze het hof
(van beroep) tot dergelijke schadevergoeding is gekomen. Daar waar de eerste
rechter de berekening van de weerhouden schade uiteenzet en (eiser) omstandig konkludeerde om te besluiten dat de
door de burgerlijke partij vooropgestelde
schade niet bewezen is, heeft het hof
(van beroep), zonder de motieven van de
eerste rechter te weerleggen noch te antwoorden op de middelen aangevoerd
door (eiser), op willekeurige wijze een
globale en forfaitaire schadevergoeding
toegekend. Door te stellen : « In acht genomen wat hiervoor gezegd werd, dat
echter voor 1982 de juiste verhoudingen
tarwe en gerst niet te berekenen zijn
noch de reele prijzen te achterhalen in
acht genomen dat mededinging steeds
een rol speelt, dat geen financiele lasten
hierop bewezen zijn. Dat de schade derhalve ex aequo et bono dient begroot op
1.800.000 frank >>, miskent het arrest de
gegevens van het strafdossier alsook de
dagvaarding waaruit blijkt dat alle facturen betreffende het jaar 1982, alle afzonderlijk genummerd en gedagtekend (tenlastelegging A, I, a), telkens afzonderlijk
de hoeveelheden tanve en gerst vermelden met telkens ook afzonderlijke vermelding van de desbetreffende eenheidsprijzen. Voor zoveel als nodig worden
aile facturen betreffende het jaar 1982
alhier aangehecht om met huidige memarie een geheel te vormen. Hetzelfde
standpunt van het hof is tevens strijdig
met vaststaande gegevens van het strafdossier, en onder andere met de verkls.ring van de heer Vanhuile, werknemer
van de burgerlijke partij, die verklaarde
dat aile in 1982 uitgevoerde controles
geen afwijkingen aan het licht bre.chten
tussen de gefactureerde en geleverde
hoeveelheden (bladzijde 25 strafbundel),
dewelke verklaring in de strafbundel beaamd werd door de burgerlijke partij, zodat aldus het hof niet wettig kon beslui-

ten tot het bestaan van schade voor het
jaar 1982 (besluiten van betichte van 13
mei 1987, pagina's 2 en 3). Daar waar betichte het bestaan van enige schade in
hoofde van de burgerlijke partij, zeker
voor het jaar 1982, uitdrukkelijk betwist
. heeft, heeft het hof de omvang van de
schade op de voormelde betwiste wijze
begroot zonder op gemotiveerde wijze
vast te stellen dat het bestaan van de
schade, ondubbelzinnig en noodzakelijk,
vaststaat en zonder betreffende het bestaan van de schad~, de besluiten van de
betichte te beantwoorden (Cass., 24 februari 1964 Pas. 1964 I 675· Cass. 13
dec. 1971
1972 1' 359): '
'
'
'
' '
Overwegende dat het eerste onderdeel van het middel betrekking
heeft zowel op de beslissing over de
strafvordering als op de beslissing
d
1
over e civie rechtelijke vordering,
het tweede onderdeel enkel betrekking heeft op de beslissing over de
civielrechtelijke vordering;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
artikel 203, § 4, van het Wetboek
van Strafvordering, incidenteel hoger beroep enkel kan worden ingesteld met betrekking tot de civielrechtelijke vordering en niet wat de
strafvordering betreft;
Dat het onderdeel niet tot cassatie
kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;

Pas.

Over het derde middel : schending van
artikel 196 van het Strafwetboek, en luidende als volgt : De eerste rechter oordeelde terecht dat in casu geen sprake
kan zijn van valsheid in geschrifte met
betrekking tot de opgemaakt fakturen
(tenlastleggingen A, I, a, b, c, en A, II, a,
b, c, van de dagvaarding). In een relatie
schuldeiser-schuldenaar kan de klant de
levering kontroleren en desnoods betwisten. De burgerlijke partij heeft een protest uitgebracht op 3 juni 1983. Voor de
aanvaarde en betaalde facturen kon de
burgerlijke partij zich desgevallend beroepen op dwaling en/of bedrog, doch
niet op valsheid in geschrifte. Bij de in
de factuur vastgelegde transaktie betrokken personen heeft de factuur slechts bewijswaarde mits ze werd aanvaard (G.L.
Ballon, De Faktuur, pagina 201). Enkel
van zodra de factuur een onbepaald aantal personen, anderen dan bij de factuur
betrokken personen, kan bei:nvloeden in
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hun opvattingen over de relatie tussen
de opsteller en de geadresseerde kan er
aanleiding zijn tot een vordering wegens
valsheid in geschrifte (Cass., 21 december 1959, (A.C., 1960, 368). Het is trouwens volkomen ten onrechte dat het hof
(van beroep) motiveerde dat het om
praktische redenen ter zake onmogelijk
was de vrachten te laten controleren
daar enerzijds de controlewegingen uitgevoerd op 14 en 17 mei 1983 het tegendeel bewijzen terwijl anderzijds de burgerlijke partij steeds de mogelijkheid
had betichte te verplichten de vrachten
te wegen op een openbare weegbrug, wat
trouwens de gebruikelijke gang van zaken is in de betrokken handelsrelatie.
Derhalve weerhoudt het hof van beroep
volledig ten onrechte, in strijd met de
pertinente motivering van de eerste
rechter, het bewijs van de tenlasteleggingen A, I, a, b, c, en A, II, a, b, c:
Overwegende dat het arrest releveert dat « ( ... ) in huidig geval de
hoeveelheden vermeld in de factuur
overgenomen zijn van de hoeveelheden vermeld op de vervalste weegbons die door de koper normaal als
juist dienen beschouwd te worden,
zodat, eens dat de op de factuur vermelde hoeveelheid overeenkomt met
de bedrieglijk opgegeven hoeveelheid van de weegbons, elke controle
van de op de factuur vermelde hoeveelheid onmogelijk is (... ) »; dat het
arrest bovendien de feitelijke gegevens vermeldt op grond waarvan de
appelrechters oordelen dat in de omstandigheden van de zaak de controle van die weegbons in feite onmogelijk was; dat die feitelijke vaststellingen onaantastbaar zijn;
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acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 oktober 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. D'Haenens- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:

mr. M. Doutreluingne, Kortrijk.

Nr. 113
2•

KAMER -

25 oktober 1988

1° STRAF -

ALLERLEI - WET 1 AUGUSTUS
1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - KON!NKLIJK BESLUIT 18
DECEMBER 1986, ART. 58 - VEROORDELING
TOT EEN CR!MINELE OF CORRECTIONELE
HOOFDSTRAF - VERPLICHTING OM EEN BEDRAG VAN V!JF FRANK, VERMEERDERD MET
OPDECIEMEN, TE BETALEN- AARD VAN DIE
MAATREGEL EN GEVOLG.

2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - WET 1
AUGUSTUS 1985 HOUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - KONINKLIJK
BESLUIT 18 DECEMBER 1986, ART. 58 - VEROORDELING TOT EEN CRIMINELE OF CORRECTIONELE HOOFDSTRAF - VERPLICHTING OM
EEN BEDRAG VAN VIJF FRANK, VERMEERDERD MET OPDECIEMEN, TE BETALEN - VERPLICHTING VOOR HET EERST OPGELEGD IN
HOGER BEROEP.

Overwegende dat het arrest, dat
aldus de oncontroleerbaarheid van
de op de facturen voorkomende vermeldingen vaststelt, de beslissing
dat de telastleggingen A, I, a, b, c,
en A, II, a, b, c, een strafbare vals- 3° HELING - ZELFSTANDIG MISDRIJF heid in geschrifte opleveren, naar
GEVOLG.
recht verantwoordt;
1° en 2o De door de rechter bij iedere verDat het middel niet kan worden
oordeling tot een criminele of correcaangenomen;
tionele hoofdstraf vanaf 2 maart 1987
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in

bovendien uit te spreken verplichting
om een bedrag van vijf frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen
bij wijze van bijdrage tot de financie-
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stitutieve bestanddelen van het misdrijf
heling. Dat het in het strafrecht desbetreffend niet volstaat te verwijzen naar
vermoedens en dat ter zake ten eerste
geen enkel onderzoek is gebeurd dat enige klaarheid aan het licht heeft gebracht
in verband met het verwerven van de
gelden. Dat inderdaad men volledig in
gebreke blijft het bewijs te leveren dat
de in Luxemburg aangetroffen gelden,
welke verbeurd werden verklaard, inderdaad verkregen zijn door misdaad of
wanbedrijf. Dat bovendien lastens de
verkrijger van de gelden geen enkele
3' Heling is een zelfstandig misdrijf, on- veroordeling is uitgesproken, zodat de
derscheiden van de misdaad of het gelden niet verkregen zijn door misdaad
wanbedrijf waarin het bezit van de ge- of wanbedrijf van een derde. Dat de verheelde zaak zijn oorsprong vindt; om beurdverklaring · ten onrechte is uitgeheling strafbaar te maken is niet ver- sproken. Dat een en ander een scheneist dat de daders van de aan de he- ding uitmaakt van artikel 97 van de
ling voorafgaande misdaad of wanbe- Grondwet:
drijf gekend of veroordeeld zijn (2).
Overwegende dat artikel 29 van
(Art. 505 Sw.)
ring van het Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden is geen straf; zij dient te worden
opgelegd ongeacht de datum van de
bewezen verklaarde feiten en de omstandigheid dat, wanneer de verplichting voor het eerst in hager beroep
wordt opgelegd, de toestand van de beklaagde feitelijk wordt verzwaard,
vormt daartoe geen beletsel; die uitspraak hoeft niet met eenparigheid
van stemmen te worden gedaan (1).
(Art. 21lbis Sv.)

(NAUWELAERS)
ARREST

(A.R. nr. 2283)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel, als volgt gesteld :

Aangezien het arrest het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt behoudens dat het (eiseres) bovendien veroordeelt tot het betalen van een bijdrage
van 5 frank, te vermeerderen met de opdeciemen en alzo gebracht op 300 frank.
Dat een en ander alleszins een verzwaring van het vonnis met zich brengt en
dat in de gegeven omstandigheid de eenparigheid van stemmen bij de uitspraak
van het arrest vereist was. Dat deze eenparigheid niet vermeld is. Dat (eiseres)
tevens voorhoudt dat het arrest van het
Hof van Beroep te Antwerpen niet naar
voldoening van recht antwoordt op de argumenten door haar ontwikkeld in conclusies meer bepaald voor wat betreft
het al dan niet aanwezig zijn van de con-

de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen zegt
dat bij iedere veroordeling tot een
criminele of correctionele hoofdstraf
de rechter bovendien de verplichting
uitspreekt om een bedrag van vijf
frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffer van Opzettelijke Gewelddaden opgericht bij de begroting
van het Ministerie van Justitie;
Overwegende dat die bijdrage een
eigen karakter heeft en geen straf
. is; zij met ingang vanaf 2 maart
1987 bij elke veroordeling tot een
criminele of correctionele straf dient
te worden opgelegd, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiI
ten; de omstandigheid dat door het
opleggen van de verplichting die bijdrage te betalen de toestand van de
beklaagde feitelijk wordt verzwaard,
voor het opleggen van die bijdrage,
gezien het karakter ervan, geen beletsel vormt en de wet geen veroordeling met eenparigheid vereist;
Overwegende dat wanneer de wet,
in strafzaken, zoals ten deze, geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
de rechtm· op onaantastbare wijze,
in feite, de bewijswaarde beoordeelt
van de hem regelmatig overgelegde
gegevens op grand waarvan hij tot

1

-----------------1
(1) Cass., 9 juni 198'/, A.R. nr. 1406, en 30 juni 1987, A.R. nr. 1403 (A.C., 1986-87, nrs. 607 en
657), en 23 feb. 1988, A.R. nr. 1475
(ibid., 1987-88, nr. 385).
(2) Cass., 17 aug. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 671).
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zijn overtuiging is gekomen en
waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren;
Overwegende dat het hof van beroep uit de in het arrest opgesomde
gegevens en uit de erin gereleveerde
tegenstrijdigheden in de verklaringen van eiseres afleidt dat « de som
van 8.000.000 frank afkomstig is van
gelden die W. Cloonen heeft ontvangen als zijn aandeel in de drugtrafiek (onwettige invoer en uitvoer
van hasjisj via de haven van Antwerpen, vervalsing van invoerdocumenten, deelneming aan een vereniging opgericht om illegale drughandel te drijven) »; dat de appelrechters, die zodoende de redenen aangeven op grond waarvan zij oordelen dat de bedoelde goederen door
misdaad of wanbedrijf verkregen zaken zijn, hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden en het verweer van eiseres beantwoorden;
Overwegende dat heling een zelfstandig misdrijf is, onderscheiden
van de misdaad of het wanbedrijf
waarin het bezit van de geheelde
zaak zijn oorsprong vindt; dat, opdat
heling strafbaar zou zijn, niet vereist is dat de daders van de misdaad
of het wanbedrijf dat aan de grandslag ervan ligt, gekend of veroordeeld 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;

Nr. 114
2'

KA;>,IER -

25 oktober 1988

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAF·
Zii.KE;\1 - VORMEN - VORl\!! VAN MEMORIES
E:-1 STt:KKEN - GESCHRIFT TOT STAVING
VA:"/ DE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE GESCHRIFT MET EEN ONLEESBARE HANDTEKENI:\'G, ZONDER VERMELDING VAN DE
NAAM EN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR - GEVOLG.

Het Hof slaat, in strafzaken, geen acht
op een tot staving van een voorziening
ingediende memorie die een onleesbare handtekening draagt en noch de
naam noch de hoedanigheid van de ondertekenaar vermeldt (1).
(ADAMS)
ARREST

(A.R. nr. 2286)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 januari 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
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, zonder acht te
slaan op de voor eiser ter griffie van
het Hof op 7 maart 1988 ingediende
memorie, die een onleesbare handtekening draagt en die noch de
naam noch de hoedanigheid van de
ondertekenaar vermeldt, verwerpt
de voorziening; veroordeelt eiser in
Om die redenen, verwerpt de de kosten.
voorziening; veroordeelt eiseres in
25 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitde kosten.

ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
25 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzit- 1-~~-------------
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
_ Verslaggever : de h. De Peuter _ Ge(1) Cass., 27 sept. 1977 (AC., 1978, 128) en 16
J""kl "d d
1 ·
d 1 T'll
apnl 1985, A.R. nr. 9255 (1b1d., 1984-85, nr. 484),
1 elJ U1 en e cone us1e van
e l.
en DECLERCQ, « Het aanvoeren van cassatie:merts, advocaat-generaal - Advocaat: middelen "• biz. 19 en de noot 62, in Strafprornr. C. Masson, Ant-werpen.
. cesrecht voor rechtspractJcJ, druk 1986.

I
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- Verslaggever : de h. De Peuter - Ge- de door het openbaar ministerie telijkluidende conclusie van de h. Tille- gen haar ingestelde strafvordering :
kaerts, advocaat-generaal.
Overwegende dat uit de stukken
waarop het stuk vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk
aansprakelijke
partij,
haar voorziening heeft doen betekenen aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankeNr. 115
lijk is;
2•

KAMER -

B. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering :

26 oktober 1988

1o KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKEN - ARTT. 22, 55 EN 61 HANDELSPRAKTIJKENWET - VERKOOP MET VERLIES- KWADE TROUW- BEGRIP.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - TOETSING DOOR HET HOF.

VERMOEDENS

lo en 2° De rechter kan voor de opleg-

ging van een bij de artt. 22, 55 en 61
Handelspraktijkenvvet gestelde straf
de kwade trouw van degene die met
verlies verkoopt, niet afleiden uit het
enkele feit dat processen-verbaal en
vorderingen tot staking de aandacht
van de verkoper hebben gevestigd op
het probleem, indien het vonnis aanneemt dat die processen-verbaal en
vorderingen niet op een veroordeling
zijn uitgelopen (1).

(CUSAS, FRADIS N.V. T. LAMBRECHTS SUPRA
N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6768)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;

A. In zoverre de voorziening van
de naamloze vennootschap Fradis,
civielrechtelijke aansprakelijke partij, gericht is tegen de beslissing op
----~-----------~--1
(1) Cass., 20 jan. 1983,
(A.C., 1987-88, nr. 306).

A.R.

nr.

6198

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 61, eerste en tweede lid,
van de wet van 14 juli 1971 betreffende
de handelspraktijken, en van het algemeen beginsel betreffende de bewijslast
in strafzaken,
doordat het arrest, na kennis te hebben genomen van de conclusie waarin de
eisers betoogden dat, enerzijds, geen van
de tegen de tweede eiseres ingestelde civielrechtelijke vorderingen, v66r de feiten waarvoor eiser moest terechtstaan
voor het Hof van Beroep te Luik, hadden
geleid tot een bevel tot staking door de
voorzitter van de met de kennisneming
belaste rechtbank van koophandel, ofwel
omdat die rechter de vordering tot staking van de eiseres had afgewezen, ofwei omdat zij niets hadden gedaan om
hun rechtsvordering te bespoedigen en,
anderzijds, dat « aan de hand van het
pro-justitia nr. 3 E4/80 L. 95 van 22 december 1980 met name kon worden vastgesteld dat de betwiste prijzen vielen onder de uitzondering van artikel 23.F
(afstemming op de prijzen van de andere
handelaars); dat dit pro-justitia in elk geval geen aanleiding gaf tot enige vervolging of vordering tot staking », beslist
dat eiser te kwader trouw heeft gehandeld en hem derhalve veroordeelt wegens overtreding van artikel 61, eerste
lid, van de wet van 14 ju!i 1971 betreffende de handelspraktijken op de enkele
grond « dat de aandacht (van eiser)
reeds herhaaldelijk was gevestigd op het
probleem in kwestie, ongeacht de afloop
die de verschillende procedures hebben
-gekend; dat, gelet op zijn kwalificatie
alsook op de middelen en de organisatie
van de onderneming, het onmogelijk kon
gaan om een dwaling of een onoplettendheid; dat de feiten zich hebben voorgedaan naar aanleiding van een groats op-
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gezette
verkoopscampagne
waaraan ! naar recht verantwoordt (schending van
noodzakelijkerwijze overleg voorafge- : artikel 61, inzonderheid eerste lid, van
gaan was; dat eiser, gelet op de door · de wet van 14 juli 1971 betreffende de
hem gegeven omschrijving, in die om- handelspraktijken) :
standigheden niet anders dan " zo goed
als zeker" kon zijn dat zijn handeling
Overwegende dat het hof van beonrechtmatig was »,
roep eiser heeft veroordeeld uit
terwijl het in het middel vermelde arti- hoofde van het feit dat hij, luidens
kel 61, tweede lid, van de wet van 14 juli de dagvaarding, in augustus 1984, te
1971 bepaalt dat, wanneer de feiten voor- Luik, te kwader trouw verschillende
gelegd aan de rechtbank, het voorwerp produkten aan de verbruiker te
zijn van een vordering tot staking, er koop heeft geboden en verkocht met
dan niet kan beslist worden over de verlies in de zin van artikel 22 van
strafvordering dan nadat een in kracht de wet van 14 juli 1971 betreffende
van gewijsde gegane beslissing is geveld
betreffende de vordering tot staking; de de handelspraktijken, welk misdrijf
rechter ni.et zonder het wettelijk begrip strafbaar is gesteld door de artikefeitelijk vermoeden te schenden uit de len 55 en 61 van die wet, en eraan
door hem vastgestelde feiten gevolgen heeft toegevoegd dat eiser « om aikan trekken die daarmee niet in verband leen maar de meest sprekende gestaan of die niet op grond daarvan kun- vallen te noemen, met name twee
nen worden verantwoord; het arrest al- produkten heeft verkocht op de prijs
dus, nu het de kwade trouw van eiser af- waarvan hij een verlies van 1,27%
leidt uit de omstandigheid dat zijn
aandacht reeds op het probleem in kwes- · en 0,88 % leed, alsook vier produktie gevestigd was door verschillende pro- . ten waarvan de winstmarge schomcedures, enerzijds, het in artikel . 61, melde tussen 0,15 en 0,74 %. »;
tweede lid, van de wet van 14 juli 1971 : Overwegende dat eiser ten betoge
betreffende de handelspraktijken vastge- i dat kwade trouw, die een bestandlegde beginsel, volgens hetwelk in die ' deel is van het misdrijf, bij hem uitaangelegenheden het civielrechtelijke
voorrang heeft op het strafrechtelijke, gesloten was, na de gerechtelijke
schendt en dit omdat de tegen de tweede • procedures en processen-verbaal die
eiseres ingestelde vorderingen tot sta- ! hem betroffen, te hebben opgesomd,
king niet waren toegewezen (schending in zijn conclusie aanvoerde dat « er
van artikel 61, tweede lid, van de in het dient op te worden gewezen dat het
middel vermelde wet) en, anderzijds, het : pro-justitia nr. 3.E4/80 L 61 van
in het middel vermelde algemeen begin- 25 juli 1980 aanleiding heeft gegesel alsmede de artikelen 1349 en 1353 ven tot een op 25 april 1984 gewezen
van het Burgerlijk Wetboek schendt, nu
het uit de vastgestelde feiten een gevolg vonnis van de voorzitter van de
trekt dat niet in verband staat met die Rechtbank van Koophandel te Luik,
feiten aangezien het bestaan van andere waarin wordt vastgesteld ( ... ) dat het
civielrechtelijke vorderingen of andere niet uitgemaakt is dat er een verstrafvervolgingen tegen eiser diens aan- koop met verlies of met een ongedacht niet kon hebben gevestigd op het woon lage winstmarge zou zijn geonrechtmatig karakter van zijn hande- beurd; dat de oorspronkelijke eiser
ling, omdat de civielrechtelijke vorderin- ( ...) en de vrijwillig tussenkomende
gen niet gegrond waren verklaard of niet partij ( ... ) tegen dat vonnis in hoger
waren voortgezet door degenen die ze
hadden ingesteld of nog omdat de tegen beroep zijn gekomen en dat zij tot
eiser aangelegde strafdossiers door het op heden niets hebben gedaan om
openbaar ministerie waren geseponeerd de procedure in hoger beroep te be(schending van de artikelen 1349 en 1353 spoedigen en geen conclusie hebben
van het Burgerlijk Wetboek en van het genomen; dat aan de hand van het
in het middel vermelde algemeen begin- pro-justitia nr. 3.E4/80 L 95 van 22
sel); het derhalve de beslissing waarbij december 1980 met name kon woreiser, met bevestiging van de beroepen den vastgesteld dat de betwiste r::~'ij
beslissing, veroordeeld wordt tot een
geldboete van 1.000 frank en waarbij de zen onder de uitzondering van artit-weede eiseres civielrechtelijk aanspra- kel 23.F vielen; dat genoemd pro-juskelijk wordt verklaard voor eiser, niet titia in elk geval geen aanleiding gaf
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tot enige rechtsvervolging of vordering tot staking; dat zulks wel gebeurd is met de in het pro-justitia
nr. 3.EA/81 L 52 van 5 november
1981 vastgeste1de feiten ten gevolge
van een klacht van de naamloze
vennootschap Lambrechts Supra die
terzelfder tijd op 2 november 1981
een vordering tot staking instelde
bij de voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel te Luik; (... ) dat sedertdien eiseres, de naamloze vennootschap Lambrechts Supra, niets
meer gedaan heeft om haar nog altijd op de rol ingeschreven zaak te
bespoedigen; (..) dat de naam1oze
vennootschap Lambrechts Supra op
12 december 1980 (de naamloze vennootschap Fradis) had gedagvaard
voor (... ) de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren
op grond van zogenaamde verkopen
met verlies voor produkten waarvan
de bruto winstmarges schommelden
tussen 0,52 en 4,60 %; (...) dat die
zaak sedertdien nog a 1tijd op de rol
staat »; dat eiseres aanvoerde dat
die feitelijke gegevens niet konden
« worden aangevoerd a 1s bewijs van
zijn kwade trouw aangezien over
die vroegere dossiers geen enkele
beslissing is gewezen waarin die
verkoop a1s een verkoop met verlies
of daarmee gelijkgestelde verkoop
zou zijn bestempeld »;
Overwegende dat, zo de rechter
h~.t ?,estaan van de feiten waarop
hlJ ZlJn. ?ordeel grondt op onaantastbare WlJze vaststelt en zo de gevol. h" · d
·t b" · · ·
gen d 1e lJ aarm lJ WlJze van vermoeden af1eidt aan zijn oordee1 en
··
b 1 "d
··
h".
1t
ZlJnht e e1h t ZlJn
· ·d· overge
h b a ·en,f •t lJ
~?c ans e JUrl lSC . ~grlp el eh~k vermoeden, op de Jmste toel?assmg waarvan het Hof toezwht
houdt, niet mag miskennen of daaraan een andere inhoud geven; dat
hij, met name uit de door hem vastgestelde feiten, geen gevolgen mag
trekken die ermee geen enkel verband houden of die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord;
Overwegende dat het arrest uit de
door het hof van beroep vastgestel-

233

de en in het middel aangegeven feiten dat verschillende procedures,
« ongeacht de afloop die ze hebben
gekend », de aandacht van eiser
hebben gevestigd op het probleem
in kwestie, dat de feiten zich hebben voorgedaan naar aanleiding van
een groots opgezette verkoopscampagne waaraan noodzakelijkerwijze
overleg is voorafgegaan en dat eiser
niet anders dan « zo goed als zeker » kon zijn dat zijn handeling onrechtmatig was, het op grondslag
van die feiten niet te verantwoorden
gevolg trekt « dat bijgevolg de kwade trouw bewezen is »;
Dat het midde1 in zoverre gegrond
is;
C. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de door verweerster tegen de eisers
ingestelde civie1rechtelijke vorderingen :
Overwegende dat de op de niet
beperkte voorziening van beklaagde
uitgesproken vernietiging van de beslissing waarbij hij op de strafvordering veroordeeld wordt, de vernietiging ten gevolge heeft van de eindbeslissingen die zijn gewezen op de
tegen de eisers ingeste1de civie1rechtelijke vorderingen en die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien;
En overwegende dat, nu de beslissing waarbij hij veroordeeld is op de
tegen hem ingestelde strafvorderin
op de voorziening van eiser b g~
kl
d .
. .
.' . e
. aag e, 1s vermet1gd, de beshssmg
b"1· ·
· · 1 ht 1. ·k
i waar l .. elseres Clvle ~~c ~ IJ
en
hoofdehJk aansprakehJk 1s verkl aar d voor d e ge ldb oet en en d e
kosten geen reden van bestaan
meer heeft·
'
1

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste midde1 dat niet kan 1eiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernie' tigt het bestreden arrest in zoverre
het uitspraak doet over de tegen ei. ser ingestelde strafvordering en
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NELE RECHTBANK- HOF VAN BEROEP DAT
over de tegen de eisers ingestelde
DE REDENGEVING VAN DAT VONNIS OVERcivielrechtelijke vorderingen; verNEEMT OM HET TE BEVESTIGEN - GEVOLG.
werpt de voorziening van eiseres tegen de beslissing op de door het 1o en 2° Nietig is het vonnis van de coropenbaar ministerie tegen haar inrectionele rechtbank dat betrekking
gestelde strafvordering, met dien
heeft op misdrijven in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arverstand dat ten gevolge van de verbeidsgerechten behoren, wanneer het
nietiging van de beslissing ten aanvermeldt dat een substituut-arbeidsauzien van eiser de te haren aanzien
diteur bij de uitspraak tegenwoprdig
gewezen beslissing geen reden van
was terwijl het proces-verbaal van de
bestaan meer heeft; beveelt dat van
terechtzitting de tegenwoordigheid verdit arrest melding zal worden gemeldt van een door de procureur-genemaakt op de kant van het vernietigraal aangesteld gerechtelijk stagiair
de arrest; verwijst eiseres in de kos(1). (Artt. 155, 780 Ger.W.; art. 153 Sv.)
ten van haar voorziening; laat het
overige gedeelte van de kosten ten 3° Nietig is het arrest van het hoi van
beroep dat de nietigheid van het belaste van de Staat; verwijst de zaak
roepen vonnis overneemt door redenen
naar het Hof van Beroep te Brussel.

Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
26 oktober 1988 -

2' kamer -

Op dezelfde dag is een arrest, A.R. nr. 6767,
in dezelfde zin gewezen in de zaak van dezelfde eisers tegen de vereniging zonder winstoogrnerk Union des Classes moyennes liegeoises.

van dat vonnis over te nemen ten
einde het te bevestigen (2).

{HARDY,

ETABLISSEMENTS
P.V.B.A.)

HARDY

ET

FILS

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6873)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1988 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Nr. 116
2'

KAMER -

26 oktohcr 1988

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN CORRECTIONELE RECHTBANK - MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN
DE VERMELDINGEN VAN HET VONNIS EN VAN
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - GEVOLG.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE.
RECHTBANK TEGENWOORDIGHEID VAN
EEN MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MI-1
NISTERIE - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE
VERMELDINGEN VAN HET VONNIS EN VAN
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - GEVOLG.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIETIGHEID VAN HET VONNIS VAN DE CORRECTIO-

Over het middel : schending van de artikelen 155 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten, namelijk dat hij verzuimd heeft het gewaarborgd minimumloon te betalen aan 15 werknemers
(telastlegging A), dat hij verzuimd heeft
het gemiddeld minimum maandloon te
betalen aan een werknemer (telastlegging B), dat hij de door de koninklijke
besluiten van 23 oktober 1978 en 8 au(1) Cass., 19 okt. 1983, A.R. nr. 2991
(A.C., 1983-84, nr. 96); 13 okt. 1987, A.R.
nr. 1343 (ibid., 1987-88, nr. 91); zie Cass., 7
sept. 1982, A.R. nr. 7157 (ibid., 1982-83 nr. 19
en de noot). In deze zaak bleek noch uit het
bestreden arrest noch uit het Belgisch Staatsblad dat de in het proces-verbaal van de terechtzitting vermelde gerechtelijk stagiair
zou aangewezen zijn om zijn ambt uit te oefenen in het arbeidsauditoraat. Zie Cass., 5 okt.
1959 (Bull. en Pas., 1960, I, 153) en de rede van
proc.-gen.
Duman
op
3
sept.
1979
(A.C., 1979-80, biz. 57, nr. 25).
(2) Cass., 13 okt. 1987, als voorrneld.
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gustus 1980 voorgeschreven documenten
onvolledig of onjuist heeft opgemaakt
voor vijf werknemers (telastlegging C),
en dat hij geen loon heeft betaald voor
het door twee werknemers verrichte
overwerk (telastlegging D), bewezen verklaart en hem wegens die misdrijven tot
verschillende geldboeten veroordeelt en
eiseres veroordeelt in haar hoedanigheid
van burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
terwijl artikel 155 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de openbare rechtsvordering wegens een overtreding van
de wetten en de verordeningen over een
van de aangelegenheden die behoren tot
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten,
voor de politierechtbanken en voor de
rechtbanken van eerste aanleg uitgeoefend wordt door de !eden van het aren
terwijl,
beidsauditoraat-generaal,
enerzijds, het proces-verbaal van de terechtzitting van 2 april 1987 waarop het
vonnis in eerste aanleg werd uitgesproken, vaststelt dat het openbaar ministerie werd vertegenwoordigd door de h.
Dauchot, gerechtelijk stagiair die door
de procureur-generaal was aangesteld;
anderzijds, het vonnis zelf van 2 april
1987 vaststelt dat de uitspraak van het
vonnis is gebeurd in openbare terechtzitting alwaar het openbaar ministerie
werd vertegenwoordigd door mevr. Bonheure, substituut-arbeidsauditeur; het
Hof ten gevolge van die tegenstrijdige
vermeldingen niet kan nagaan of de
wetsbepaling van artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek in acht is genomen
en met name of de rechtbank regelmatig
was samengesteld door de aanwezigheid
van een magistraat van het arbeidsauditoraat; het vonnis derhalve nietig is; het
arrest het in eerste aanleg gewezen vonnis bevestigt en de beslissing tevens
grondt op de redengeving van de eerste
rechter die het hof van beroep overneemt; het hof van beroep aldus de nietigheid van het vonnis in eerste aanleg
overneemt; het arrest dus nietig is :

Overwegende dat artikel 155, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek 'bepaalt dat de openbare
rechtsvordering wegens een overtreding van de wetten en de verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, voor
de politierechtbanken en voor de
rechtbanken van eerste aanleg
wordt uitgeoefend door de leden van
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het arbeidsauditoraat en voor de hoven van beroep door de leden van
het arbeidsauditoraat-generaal;
Overwegende dat de op 2 april
1987 door de correctionele rechtbank
gewezen beroepen beslissing eiser
tot verschillende geldboeten veroordeelt wegens overtreding van de wet
van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, van het koninklijk
besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale
documenten en van de arbeidswet
van 16 maart 1971; dat die teksten
aangelegenheden regelen die tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren; dat de beroepen beslissing eiseres in haar hoedanigheid
van burgerrechtelijk aansprakelijke
partij veroordeelt tot de geldboeten
en de kosten waarin eiser is verwezen;
Overwegende dat, enerzijds, het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 2 april 1987 vermeldt dat het
openbaar ministerie werd vertegenwoordigd door « de h. Dauchot, gerechtelijk stagiair, die door de procureur-generaal was aangesteld »;
dat de wet van 8 april 1971 tot organisatie van een gerechtelijke stage
de minister van Justitie machtigt
« om doctors of licentiaten in de
rechten » die aan de bij de wet gestelde voorwaarden voldoen, « aan
te wijzen tot het ambt van stagiair
bij een parket van de rechtbank van
eerste aanleg, bij een arbeidsauditoraat of bij een militair auditoraat »;
dat die wet bepaalt dat de stagiair
na een jaar stage door de procureurgeneraal kan aangesteld worden om
het ambt van openbaar ministerie
, geheel of ten dele uit te oefenen;
I Overwegende dat, anderzijds, het
vonnis van 2 april 1987 vaststelt dat
de uitspraak is geschied in openbare
terechtzitting alwaar het openbaar
ministerie werd vertegenwoordigd
door << mevr. Bonheure, substituutarbeidsauditeur »;
Dat het Hof ten gevolge van de tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van het proces-verbaal van de
r·
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terechtzitting van 2 april 1987 en
tingen bepaald onder 1" van art. 1, in
een bestaand gebouw dat niet voor een
het op die terechtzitting uitgesprohandelsactiviteit was bestemd (1).
ken vonnis niet kan nagaan of die
uitspraak is geschied in tegenwoordigheid van een persoon die gemachtigd was de strafvordering uit
(MEYERS)
te oefenen wegens overtredingen
van de wetten en verordeningen
ARREST ( vertaling)
over aangelegenheden die tot de be(A.R. nr. 7039)
voegdheid van de arbeidsgerechten
behoren en dus na te gaan of artikel
155 van het Gerechtelijk Wetboek in
HET HOF; - Gelet op het bestreacht is genomen;
den arrest, op 29 juni 1988 op verOverwegende dat het hof van be- wijzing gewezen door het Hof van
roep, nu het de redengeving van het Beroep te Brussel;
beroepen vonnis overneemt om dat
Gelet op het arrest van 24 februavonnis te bevestigen, tevens de nieri 1988 van het Hof (2);
tigheid ervan heeft overgenomen;
Dat het middel gegrond is;
Over het middel: schending van de ar-

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.

tikelen 1, 2 van het Strafwetboek, 1, 15
van de wet van 29 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen, 3 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden, 7, 9 en 97 van de Grondwet, en
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging,

doordat het arrest beslist dat « de eerte rechter terecht de feiten van de telastlegging 2 gesitueerd heeft tussen 1 april
26 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzit- 1985 en 10 oktober 1986; dat die feiten,
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- gesteld dat ze bewezen waren, de opeenslaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden- volgende en ononderbroken uiting, zonde conclusie van de h. Piret, advocaat-ge- der onderbreking gedurende drie jaar,
neraal - Advocaat: mr. Simont.
zouden zijn van hetzelfde opzet, de laatste feiten dagtekenend van 9 oktober
1986; dat aan beklaagde wordt verweten
dat zij door de uitvoering of de instandhouding van werken of hoe dan ook de
bepalingen van de wet van 29 juni 1975
Nr. 117
betreffende de handelsvestigingen of de
ter uitvoering ervan genomen besluiten
heeft overtreden; dat beklaagde lokalen
2' KAMER - 26 oktober 1988
in een gewezen gebouw voor industrieel
gebruik had gehuurd en er ruimte onderverhuurde aan handelaars; dat volgens
KOOPHANDEL, KOOPMAN - HANDELS- haar die bedrijvigheid niet onder de toepassing van de wet kan vallen, aangeVESTIGING- VOORWAARDEN.
zien zij niet zelf een kleinhandelsbedrijf
Krachtens de artt. 1, § 1, a, :J', 2 en 15 exploiteerde; dat beklaagde onder de toewet van 29 juni 1975 betreffende de passing valt van artikel 1, § 1, a, 3", van
handelsvestigingen is strafbaar de per- de wet; dat die wet de ontwerper van
soon die, ook al is hij niet zelf een een handelsvestiging verplicht tot het
koopman die in rechtstreeks contact aanvragen van de machtiging om dat
staat met het publiek, zonder machtiging een antwerp van exploitatie uit(1) Pasin., 1975, 796 e.v.
voert van een of meer kleinhandelsbe(2) Niet gepubliceerd arrest.
drijven die beantwoorden aan de afme-

1--------=--------
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antwerp uit te voeren; dat de wet niet ten goede moet komen; het arrest dus
vereist dat de ontwerper zelf een hande- niet naar recht is verantwoord :
laar is die in rechtstreeks contact staat
met het publiek; dat zulks de strekking
van de wet is, zoals blijkt zowel uit de
Overwegende dat het arrest, door
tekst zelf als uit de parlementaire voor- te vermelden dat « beklaagde onder
bereidingen ervan, zonder dat uitbrei- toepassing valt van artikel 1, § 1, a,
ding of interpretatie nodig is; dat de te- 3", van de wet van 29 juni 1975 belastlegging dus bewezen gebleven is >>,
terwijl het arrest het middel van eiseres volgens hetwelk artikel 1, a, 3", niet
op haar bedrijvigheid van toepassing
was, niet kon verwerpen op grond dat de
wet, zonder te moeten uitgebreid of uitgelegd worden, de ontwerper van een
handelsvestiging verplicht tot het aanvragen van de machtiging om het antwerp uit te voeren doch niet vereist dat
de projectontwikkelaar zelf een handelaar is die in rechtstreeks contact staat
met het publiek; artikel 1, § 1, a, 3", van
de wet van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen bepaalt dat een
machtiging vereist is voor « een ontwerp
van exploitatie van een of meer kleinhandelsbedrijven die beantwoorden aan
de afmetingen bepaald onder 1" in een
bestaand gebouw dat niet bestemd was
voor een handelsactiviteit »; onder de
term << exploitatie » in de wet moet worden verstaan het beheer met beslissingsbevoegdheid, het maken van winst en de
deelneming in de eventuele winsten of
verliezen; het koninklijk besluit van 31
augustus 1964 tot vaststelling van de lijst
van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden, waarnaar
verwezen wordt in artikel 1, § 1, b, van
de wet van 29 juni 1975, de kleinhandel
omschrijft als « het wederverkopen op
gewone wijze, in eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan verbruikers en aan kleine gebruikers, zonder
deze goederen andere behandelingen te
doen ondergaan dan die welke in de
handel gebruikelijk zijn »; als een exploitatie in de zin van de wet van 29 juni
1975 en het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 niet mag worden beschouwd
het !outer bieden van de mogelijkheid
tot oprichting van een of meer kleinhandelsbedrijven die door anderen worden
geexploiteerd; de strafwetten op een beperkende wijze moeten worden uitgelegd
zodat het, bij stilzwijgen van de wet, niet
toegestaan is de bedoeling van de wetgever na te gaan of in een leemte te voorzien; de tekst van de strafwet geen aanleiding mag geven tot uitbreidende of
analoge toepassingen; wanneer over de
interpretatie van een strafwet twijfel
blijft bestaan, die twijfel de verdachte

treffende de handelsvestigingen »,
vaststelt, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, dat het antwerp van eiseres om een of meer
kleinhandelsbedrijven te exploiteren, beantwoordt aan de onder 1o
van dat wetsartikel bepaalde afmetingen in een bestaand gebouw dat
niet bestemd was voor een handelsactiviteit; dat het derhalve, zonder
de wetsbepalingen of het algemeen
rechtsbeginsel die in het middel
worden aangevoerd, te schenden, de
beslissing volgens welke eiseres, als
ontwikkelaar van een project voor
de bouw van een handelscomplex,
dat ontwerp, v66r de uitvoering ervan, diende te onderwerpen aan een
machtiging van het college van burgemeester en schepenen, ook al is
zij zelf geen handelaar die in rechtstreeks contact staat met het publiek, naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;
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.
26 oktober 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Ghislain,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. F. Verheggen (Luik).
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I. Op de voorziening van de Belgische Staat:

1'

KAMER -

27 oktober 1988

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - ALLERLEI - VERBINTENIS UIT EEN MISDRIJF OF UIT EEN ONEIGENLIJK MISDRIJF - ARTT. 1153 EN 1154
B.W. - TOEPASSELIJKHEID.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - RECHTSMACHT
- TAAK VAN DE RECHTER- VASTSTELLING
VAN DE TOEPASSELIJKE RECHTSREGEL.

1o De artt. 1153 en 1154 B. W. zijn niet
toepasselijk op de verbintenissen uit
een misdl'ijf of uit een oneigenlijk misdrijf (1).
2° Het staat aan de rechter, onder eer-

biediging van het recht van verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten en zonder
het voorwerp of de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregel toe
te passen op grand waarvan hij op de
vordering zal ingaan of ze zal afwijzen
(2).
(BELGISCHE STAAT - MIN. VAN VERKEERSWEZEN EN POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE T. « UNIVERSE TANKSHIP COMPANY INCORPORATED " VENN. NAAR LIBERIAANS
RECHT; « UNIVERSE TANKSHIP COMPANY INCORPORATED » VENN. NAAR LIBERIAANS RECHT
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEERSWEZEN EN BU!TENLANDSE HANDEL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 7951 en 8059)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 27 november 1985,
24 juni 1986 en 10 november 1986,
op verwijzing door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 15 december 1983 (3};

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

(1) Zie Cass., 7 nov. 1986, A.R. nr. 4991
(A.C., 1986-87, nr. 150).
(2) Cass., 27 juni 1988
(A.C., 1897-88, nr. 667).
(3) A.C., 1983-84, nr. 207.

A.R.

nr.

6183

II. Op de voorziening van Universe Tankship Company Incorporated,
vennootschap
naar
Liberiaans
recht:
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1153, 1154, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, in zijn arrest van 24 juni 1986, ten einde de door
eiseres geleden schade te bepalen, heeft
beslist « dat tussen de raming van de experts op 516.918 gulden, en de door de
reder aanvaarde factuur van 627.910 gulden, een verschil bestaat van 110.992 gulden; ... dat de expert aan de reders had
gezegd dat de prijs die de scheepswerf
De Schelde te Vlissingen voor het werk
had voorgesteld, overdreven was en buiten de normale prijs viel die voor zulk
werk in de streek werd gevraagd, en dat
zij tach de uitvoering ervan aan die onderneming hebben toevertrouwd; dat
hun bezorgdheid om de duur van de gebruiksderving te beperken en te vermijden dat de eigenaars van de waren schadevergoeding zouden te betalen hebben
krachtens de charterpartij, welk stuk
niet is overgelegd, niet mocht beletten
dat er geconcurreerd werd, wat niet
werd gedaan; dat de expert immers beweert dat « hij niet heeft geweten dat
andere scheepswerven zijn aangesproken voor een inschrijving »; « aan onze
firma niet het bewijs werd geleverd dat
met de Belgische scheepswerven contact
is opgenomen en/of die werven wilden
meedoen en dat men hun aanbod, al was
het te hoog, wei had voorgedragen »; dat
dit foutief verzuim in het beheer van de
belangen van de herstelplichtige haar
verbiedt meer te vragen dan wat de expert heeft geraamd, en waarin het bedrag voor de overuren al begrepen is; dat
de raming zal worden vermeerderd met
3.600 gulden, gelijk aan de prijs voor
aanpassingswerken ten gevolge van het
verschil tussen de plannen van het schip
en de werkelijkheid; dat die uitgave
noodzakelijk is geworden door de aanvaring; (... ) dat de posten 2 tot 10 die de expert heeft voorgesteld en gedeeltelijk bij
het minnelijk vergelijk zijn aanvaard, in
zoverre moeten worden aangenomen,
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voor zoveel zij betrekking hebben op wel Wetboek niet van toepassing zijn op de
bepaalde verrichtingen die absoluut verbintenissen uit een misdrijf of uit een
noodzakelijk zijn en waarvoor meren- oneigenlijk misdrijf, zonder na te gaan
deels tarieven zijn vastgesteld, te weten, of de vergoeding van iedere door eiseres
in gulden: 7.120,50; (...) dat de posten 11 geleden schade niet vereiste dat overeentot 22, 25, 27, 32 en 33 moeten worden komstig haar vordering de interesten
uitgesloten, daar noch het bestaan noch werden gekapitaliseerd, zijn beslissing
het bedrag van de uitgave, noch het niet regelmatig met redenen heeft omnoodzakelijk oorzakelijk verband met kleed (schending van artikel 97 van de
het ongeval zijn bewezen; dat bovendien Grondwet) en deze niet naar recht heeft
de posten 11 tot 17 en 18, 20, 21, 25 tot 33 verantwoord (schending van de artikelbetrekking hebben op het beheer van de ken 1153, 1154, 1382 en 1383 van het Burbelangen van de vennootschap (eiseres) ger!ijk Wetboek):
( ...) dat de post gebruiksderving, waarvan de duur vaststaat voor het voorgeWat het derde onderdeel betreft :
stelde bedrag van 63.441,92 V.S.-dollars,
Overwegende dat eiseres, in haar
kan worden aangenomen; dat de samenvatting melding maakt van « 527.638 gul- conclusie die zij na heropening van
den en van 63.441,92 V.S.-dollars » en in het debat ter terechtzitting van het
het kader van de schadevergoeding heeft hof van beroep van 10 maart 1986
beslist: « ( ...) dat de compensatoire inte- had ingediend, haar vordering tot
rest niet verschuldigd is vanaf het onge- kapitalisatie van de interest uitdrukval; dat (eiseres) heeft gewacht om haar kelijk op artikel 1154 van het Burvordering tegen (verweerder) in te stellen, en verder altijd een globale rekening gerlijk Wetboek heeft gegrond;
Dat het arrest van 24 juni 1986,
heeft voorgelegd zonder overlegging van
de haar gevraagde bewijsstukken; dat in door te beslissen dat de artikelen
de beknopte rekeningen die zij voorlegde 1153 en 1154 van dat wetboek geen
vergissingen en onnauwkeurigheden betrekking hebben op de verbintevoorkwamen en met name een belang- nissen uit een misdrijf of uit een onrijke samenvoeging van interesten; (...)
dat de artikelen 1153 en 1154 van het eigenlijk misdrijf, een juiste toepasBurgerlijk Wetboek niet toepasselijk zijn sing maakt van die wettelijke bepaop de verbintenissen uit een misdrijf of lingen;
uit een oneigenlijk misdrijf; dat de aanDat het onderdeel, in zoverre het
maningen om de interest over een ver- schending van voormelde artikelen
vallen jaar te kapitaliseren niet de gevol- 1153 en 1154 aanvoert, faalt naar
gen kunnen hebben die (eiseres) eraan
toekent ten opzichte van artikel 1154 van recht;
Overwegende dat eiseres evenwel,
het Burgerlijk Wetboek; (...) dat, om de
bijkomende schade te vergoeden die te toen zij erop wees dat de interest
wijten is aan de foutieve nalatigheid waarvan zij de kapitalisatie vorder(van verweerder) om de hoofdschade te de, betrekking had op verbintenisherstellen, tegen een vaste rentevoet van sen uit een misdrijf of uit een onei9 % een rente op de hoofdsom zal wor- genlijk misdrijf, de oorzaak van
den toegekend vanaf 1 januari 1983 »,

derde onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 1153, 1154, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, iedere door een fout
veroorzaakte schade moet worden vergoed en die vergoeding onder meer kan
gepaard gaan met toekenning van interest op interest zonder bijzondere voorwaarden, nu de artikelen 1153 en 1154
van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn in geval van onrechtmatige
daad; daaruit volgt dat het hof van beroep dat, op het middel van eiseres
waarin zij beweerde recht te hebben op
interest op interest, heeft beslist dat de
artikelen 1153 en 1154 van het Burgerlijk

1

haar vordering duidelijk heeft opgegeven, hoewel zij ten overvloede
melding heeft gemaakt van een onjuiste wettelijke bepaling; dat het
hof van beroep, met inachtneming
van het recht van verdediging, aan
de voorgedragen feiten hun juiste
rechtsbenaming moet geven;
Overwegende dat het hof van beroep, door de vordering tot kapitalisatie van de interesten af te wijzen
op de enkele grond dat de door eiseres aangehaalde wettelijke bepaling
« niet van toepassing » is, zonder i.e
onderzoeken of die vordering, zoals
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zij was ingesteld, niet op andere 2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
wettelijke bepalingen was gegrond,
- WERKING IN DE TIJD - WET VAN 25 JULI
en onder meer op de artikelen 1382
1985 TOT WIJZIGING VAN ARTT. 91 EN 92
GER.W. - GEVOLGEN.
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
zijn beslissing niet regelmatig met
redenen heeft omkleed;
3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

ALGEMENE BEGRIPPEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG WAARBIJ HOGERE BEROEPEN AANHANGIG ZIJN TEGEN VONNISSEN
VAN EEN VREDERECHTER- ART. 91 GER.W.,
GEW. BIJ WET VAN 25 JULI 1965 - DRAAGWIJDTE.

1" De wet waarin de samenstelling van

een rechtel'lijk college wordt gewijOm die redenen, voegt de onder
zigd, is een wet op de rechterlijke orde nummers 7951 en 8059 op de alganisatie, in de zin van art. 3 Ger. W.
gemene rol ingeschreven voorzieningen samen; verwerpt de voorziening 2" Bij ontstentenis van een overgangsbevan de Belgische Staat en veroorpaling in de wet van 25 juli 1985 is art.
deelt hem in de kosten; rechtdoende
91, derde lid, Ger. W., als gewijzigd bij
op de voorziening van de vennootdie wet, volgens hetwelk de hogere beroepen tegen vonnissen van de vredeschap naar Liberiaans recht Univerrechter, in de regel, worden toegewese Tankship Company Incorporated,
zen aan een kamer van de rechtbank
vernietigt het arrest van 24 juni
van eerste aanleg met een rechter, da1986, in zoverre het beslist over de
delijk van toepassing op de zaken die
interest op de interest; verwerpt de
onder vigeur van de oude wet regelmavoorziening voor het overige; beveelt
tig aanhangig zijn gemaakt (1). (Artt.
dat van dit arrest melding zal wor3, 91 en 92 Ger.W.)
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt 3" Noch uit het eerste, noch uit het derde lid van art. 92 Ger. W., gewijzigd bij
de kosten aan en laat de beslissing
wet van 25 juli 1985, volgt dat, in afwijdaaromtrent aan de feitenrechter
king van het beginsel volgens hetwelk
over; verwijst de aldus beperkte
een wet op de rechterlijke organisatie
zaak naar het Hof van Beroep te
dadelijk van toepassing is, die bepalinBergen.
gen, luidens welke de hogere beroepen
27 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Simont.

tegen vonnissen van de vrederechters
worden toegewezen aan een kamer
van de rechtbank van eerste aanleg
met een rechter, enkel betrekking hebben op de zaken die niet zijn toegewezen onder vigeur van de oude wet.
(Artt. 3, 91 en 92 Ger.W.)

(MERCURE N.V. T. BROUWERIJ PIEDBCEUF N.V.)
ARREST ( vertaJing)

Nr. 119

(A.R. nr. 8076)
~' KAMER -

27 oktober 1988

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 oktober 1986 door
1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
-WET TOT WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN EEN RECHTERLIJK COLLEGE AARD.

(1) Zie Cass., 14 dec. 1891 (Bull. en
Pas., 1892, I, 50); Cass., 6 dec. 1971 (A.C., 1972,
333).
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik in hoger beroep gewezen;
I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Mercure :
Over het middel : schending van de artikelen 3, 91 (als gewijzigd bij de wet
van 25 juli 1985), 92, § 1, 3" (zoals dat van
kracht was v66r zijn opheffing bij dezelfde wet), 779, eerste lid, en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat, nadat eiseres de vaststelling
van een rechtsdag had gevraagd voor de
zaak die zij, door haar hoger beroep, bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
aanhangig had gemaakt, en nadat die
zaak was vastgesteld op de zitting van 17
september 1985 van de vierde kamer van
die rechtbank, die overeenkomstig artikel 92, § 1, 3" (oud) van het Gerechtelijk
Wetboek uit drie rechters bestond, dezelfde kamer met een alleensprekende
rechter de zaak heeft behandeld en het
bestreden vonnis heeft gewezen,
terwijl een nieuwe wet de rechterlijke
organisatie of de rechtspleging, behoudens afwijkende bepaling, geen invloed
heeft op toestanden die v66r haar inwerkingtreding definitief vastlagen, en evenmin de zaak kan onttrekken aan het
rechtscollege dat v66r die datum geldig
was geadieerd; de wet van 25 juli 1985,
die de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek heeft gewijzigd, en die op
1 maart 1986 in werking is getreden,
geen bepalingen bevat die afwijken van
de in artikel 3 van het Gerechtelijk Wethoek vastgelegde regel; integendeel uit
het (nieuwe) eerste lid van artikel 91 van
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat dit
artikel enkel van toepassing is op de vorderingen die, bij de inwerkingtreding ervan, nog niet zijn toegewezen; de draagwijdte van dat artikel wordt bevestigd
door zijn derde lid, dat zegt dat de partijen het recht hebben de verwijzing naar
een kamer met drie rechters te eisen
van het hoger beroep tegen vonnissen
gewezen door de vrederechter, maar als
voorwaarde stelt dat dit recht wordt uitgeoefend binnen een op straffe van verval voorgeschreven termijn, die noodzakelijk is verstreken als de rechtsdag
reeds onder vigueur van de oude wet is
vastgesteld; eiseres, die de vaststelling
van een rechtsdag had gevraagd en gekregen v66r de inwerkingtreding van de
wet van 25 juli 1985, aldus definitief het
recht had verworven de zaak aan een
kamer met drie rechters te zien toewijzen, overeenkomstig het (oude) artikel
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92, § 1, 3", van het Gerechtelijk Wetboek;
naar luid van artikel 779, eerste lid, van
hetzelfde wetboek, welke bepaling krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek in hoger beroep van toepassing
is, het vonnis dat niet door het voorgeschreven aantal rechters is uitgesproken,
nietig is; derhalve het bestreden vonnis,
dat door een alleensprekende rechter is
gewezen, aan nietigheid lijdt (schending
van aile in het middel aangewezen bepalingen):

Overwegende dat, ingevolge artikel 91, eerste en derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij
de wet van 25 juli 1985, die op 1
maart 1986 in werking is getreden,
het hoger beroep tegen vonnissen
gewezen door de vrederechter wordt
verwezen naar de kamers van de
rechtbank van eerste aanleg met
slechts een rechter, tenzij ten laatste bij het aanvragen van de rechtsdag, conform artikel 750, of bij het
vragen om toepassing van de artikelen 752, 753, 755 of 756 van hetzelfde
wetboek, een van de partijen de verwijzing van de zaak naar een kamer
met drie rechters eist;
Overwegende dat, zoals uit de
stukken van de rechtspleging blijkt,
de zaak tussen eiseres en de verweerders werd vastgesteld op de zitting van 17 september 1985 van de
vierde kamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik, zitting houdend in hoger beroep en bestaande
uit drie rechters, maar dat zij werd
uitgesteld, dat zij vervolgens behandeld is op de zittingen van 15 april
en 13 juni 1986 van dezelfde kamer
van dezelfde rechtbank met slechts
een rechter, en dat het bestreden
vonnis op 3 oktober 1986 door die
kamer met een alleenrechtsprekende rechter is gewezen;
Overwegende dat, enerzijds, luidens artikel 3 van het Gerechtelijh.
Wetboek, de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en
de rechtspleging van toepassing zijn
op de hangende rechtsgedingen,
zonder dat die worden onttrokken
aan de instantie van het gerecht
waarvoor zij op geldige wijze aan-
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Nr. 120

hangig zijn, en behoudens de uitzon- oordeelt de naamloze vennootschap
deringen bij de wet bepaald;
Mercure in de kosten van haar voorDat de wet die de samenstelling ziening en de naamloze vennootvan het rechtscollege wijzigt, een schap Piedbreuf in de kosten van
wet van rechterlijke organisatie is, haar vordering tot bindendverklaen dat door de wijziging van artikel ring van het arrest.
91 van het Gerechtelijk Wetboek de
27 oktober 1988 - 1• kamer - Voorzitzaak niet ontrokken werd, in de zin ter : deh. Bosly, afdelingsvoorzitter van artikel 3 van dat wetboek, aan Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluide door het hoger beroep van eise- dende conclusie van de h. Duchatelet,
res geadieerde Rechtbank van Eer- eerste advocaat-generaal - Advocaat:
ste Aanleg te Luik; dat artikel 91 mr. Draps.
van het Gerechtelijk Wetboek derhalve, bij ontstentenis van een overgangsbepaling in de wet van 25 juli
1985, onmiddellijk van toepassing is
op de zaken die onder vigeur van de
oude wet regelmatig aanhangig zijn Nr. 120
gemaakt;
Overwegende
dat,
anderzijds,
1' KAMER - 27 oktober 1988
noch uit het eerste noch uit het derde lid van het nieuwe artikel 91 van
hetzelfde wetboek volgt dat die be- DWANGSOM - BEVESTIGING DOOR DE
palingen, in afwijking van de regel
APPELRECHTER VAN EEN BESLISSING WAARvan de onmiddellijke toepassing van
BIJ EEN DWANGSOM WORDT OPGELEGD de wet op de rechterlijke organisaTOEPASSING VAN ART. 1385QUINQUIES GER.W.
tie, enkel de zaken bedoelen die onder vigeur van de oude wet niet zijn Wanneer de appelrechter de beslissing
van de eerste rechter tot oplegging van
toegewezen;
een dwangsom bevestigt, staat het
Dat het middel faalt naar recht;
hem ter beoordeling of, zoals deze het
II. Over de oproeping tot bindendverklaring van het arrest op verzoek
van de naamloze vennootschap
Brasserie Piedboouf :

beweert, de veroordeelde geheel of ten
dele in de onmogelijkheid verkeert
aan de hoofdveroordeling te voldoen,
en dient hij eventueel de opheffing, opschorting of vermindering van de
dwangsom uit te spreken.

Overwegende dat de verwerping
van de voorziening van de naamloze
(LE LOGIS MODERNE P.V.B.A. T. MARTIN)
vennootschap Mercure de vordering
tot
bindendverklaring
doelloos
ARREST ( vertaJing)
maakt, die verweerster in die voorziening, de naamloze vennootschap
(A.R. nr. 8236)
Piedboouf, tegen de personenvennootschap met beperkte aansprakeHET HOF; - Gelet op het bestrelijkheid Declercq & Cie (voorheen
Eischet & Cie) en de echtgenoten den vonnis, op 8 mei 1987 door de
Fassin-Eischet, verweerders in die Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen in hoger beroep gewezen;
voorziening, heeft ingesteld;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bin~endverklaring van het arrest; ver-

Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek:
doordat het bestreden vonnis, na erop
te hebben gewezen dat de rechtank in
haar vonnis van 24 september 1985 aile
beschikkingen van het beroepen vonnis
had bevestigd, onder voorbehoud van de
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dwangsom die de eerste rechter had
vastgesteld op een bedrag van 500 frank
per dag vanaf 1 juni 1983, tegen welke
datum hij eiseres had veroordeeld om
het door de deskundige, wiens besluiten
hij aannam, voorgeschreven werk uit te
voeren, het beroepen vonnis bevestigt in
zoverre het eiseres heeft veroordeeld om
aan verweerster een dwangsom te betalen van 500 frank per dag, te rekenen
van 1 juni 1983 tot de voltooiing van het
opgelegde werk, op grond, met name :
<< dat (eiseres) betwist dat zij een
dwangsom moet betalen, daartoe aanvoerend dat het door de deskundige voorgestelde werk onmogelijk kan worden uitgevoerd en dat zij, niettegenstaande
verschillende pogingen, van hem geen
andere richtlijnen heeft kunnen krijgen;
- dat (eiseres) bijgevolg de aanstelling
van een nieuwe deskundige vraagt om
vast te stellen dat het werk dat materieel kan worden uitgevoerd, ook is uitgegevoerd; - dat een dergelijke argumentering in de huidige stand ve.n het geding
niet meer in aanmerking kan worden genomen; dat het voornoemd vonnis van 24
september 1985 op dat punt uitspraak
heeft gedaan en bovendien na de betekening (aan eiseres) op 5 november 1985
definitief is geworden (...); - dat (eiseres) bovendien de eerste rechter verwijt
dat hij het verschuldigd zijn van de
dwangsom niet heeft beperkt (...); - dat
(verweerster), die vergoeding in natura
van haar schade vroeg, haar recht op
rechtmatige wijze heeft uitgeoefend, nu
vaststaat dat vergoeding in natura mogelijk is en helemaal geen misbruik van
recht uitmaakt (... ); - dat de bedoeling
van een dwangsom precies is de uitvoering van een verbintenis om iets te doen,
te waarborgen, en niet de schuldenaar
de mogelijkheid te bieden die verbintenis om te zetten in een verbintenis tot
equivalente vergoeding; (... ) - dat daaruit volgt dat eiseres geen aanspraak kan
maken op schuldvergelijking tussen de
als dwangsom ter uitvoering van het beroepen vonnis betaalde bedragen en de
kosten van het werk dat zij moest uitvoeren »,
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len dat de door hem gevraagde werkzaamheden onuitvoerbaar (waren) tenzij
hij andere richtlijnen verstrekte (... ); dat
een eerste bijeenkomst, die op 27 maart
1986 was gepland, door de deskundige
was afgezegd en dat hij sedertdien niets
meer van zich had laten horen » (conclusie blz. 2), concludeerde dat er derhalve
geen dwangsom diende te worden opgelegd, de equivalente uitvoering voorstelde en subsidiair aanstelling van een
nieuwe deskundige vroeg om vast te stellen dat het bevolen werk onuitvoerbaar
was;

tweede onderdeel, zo de overweging
dat (verweerster), die vergoeding in natura van haar schade vroeg, haar recht
op rechtmatige wijze heeft uitgeoefend,
nu vaststaat dat vergoeding in natura
mogelijk is »,in die zin moet worden uitgelegd dat de rechtbank de mogelijk tot
uitvoering in natura opnieuw vaststelt,
het bestreden vonnis, dat in geen enkele
overweging antwoordt op het omstandige
middel van eiseres ten betoge dat bij de
uitvoering van het werk is gebleken dat
het niet volgens de richtlijnen van de
deskundige kon worden uitgevoerd en
dat zij van hem geen andere richtlijnen
heeft kunnen krijgen, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
<<

Overwegende dat het bestreden
vonnis de beslissing van de eerste
rechter bevestigt in zoverre deze eiseres had veroordeeld tot een
dwangsom, in hoofdzaak op grond
dat verweerster, die vergoeding in
natura van haar schade vroeg, haar
recht op rechtmatige wijze had uitgeoefend, dat de dwangsom het
waarborgen van de uitvoering van
een verbintenis om iets te doen beoogt, en niet beoogt de schuldenaar
de mogelijkheid te bieden deze verbintenis om te zetten in een equivaterwijl eiseres in haar regelmatig neer- lente vergoeding, dat de dwangsom,
gelegde conclusie betoogde dat zij << wel eenmaal opgelegd, volledig ten voordegelijk het werk ter bescherming van dele moet blijven van de partij aan
het gebouw had uitgevoerd, maar dat het wie ze is toegekend, en dat er geen
onmogelijk was (geweest) het werk over- sprake kan zijn van schuldvergelijeenkomstig de richtlijnen van de deskundige Moulin uit te voeren, aangezien king tussen de als dwangsom ter
die onuitvoerbaar waren; (... ) dat (zij) ... uitvoering van het beroepen vonnis
daarom een bijeenkomst ter plaatse met betaalde bedragen en de kosten van
hem wilde beleggen om te laten vaststel- _ het aan eiseres opgelegde werk;
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CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VOROverwegende dat het appelgeDERING TOT SCHADELOOSSTELLING - ONTrecht, nu het kennis nam van
BREKEN VAN OORZAKELIJK VERBAND TUSeen voorziening tegen de beslissing
SEN DE FOUT EN DE SCHADE - REDENGEvan de vrederechter waarbij een
VING.
dwangsom werd opgelegd, en het
deze bevestigde, diende te beoorde- 1o en 2o Wanneer de verwerping van een
vordering tot schadeloosstelling hierop
len of, zoals eiseres bij conclusie
gegrond is dat niet is bewezen dat de
vroeg, de bij artikel 1385quinquies
tout van verweerder nadeel heeft beingevoerde mogelijkheid diende te
rokkend aan eiser, behoeft de rechter,
worden benut en inzonderheid of rebij ontstentenis van conclusie dienkening diende te worden gehouden
aangaande, niet uitdrukkelijk vast te
met de, gehele of gedeeltelijke, onstellen dat alle voorwaarden vervuld
mogelijkheid de hoofdveroordeling
zijn om te besluiten dat er geen oorzauit te voeren, zoals in de genoemde
kelijk verband was (1).
conclusie werd aangevoerd;
Dat het onderdeel gegrond is;
{LEEN,

VANHOYLAND T. VAN
BUYCK)

POLL-SUYKER-

ARREST

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; ven;vijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste Aanleg te Charleroi, zitting houdende in
hoger beroep.
27 oktober 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorziiter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Draps.
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28 cktober 1988

BUITEN
1° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - ONTBREKEN VAN DAT VERBAND - REDENGEVING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN

(A.R. nr. 5729)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1986 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 132, 62,
tweede lid, van de gecoi:irdineerde wetten
op de handelsvennootschappen, die hoek
I, titel IX, van het Wetboek van Koophandel uitmaken, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, waarvan de motieven inhouden dat de curators van de failliete vennootschap De Krant (eisers)
vanwege de zaakvoerder van de P.V.B.A.
Printmark (verweerder) een schadevergoeding van 3.040.000 frank vorderen wegens het feit dat, bij een paging tot uitvoering van een vonnis waarbij de
P.V.B.A. Printmark ten opzichte van hen
veroordeeld werd tot betaling van een
bedrag van 3.040.000 frank, gebleken is
dat deze vennootschap geen actief bezat,
de aansprakelijkheid van de zaakvoerder
van de P.V.B.A. Printmark, gegrond op
de artikelen 132 en 62, tweede lid, van de
Vennootschappenvvet, wegens overtredingen van de Vennootsschappenwet verwerpt, op grond : « dat de aan (verweerder) verweten inbreuken op de statuten
of de Vennootschappenwet, o.m. een niet
{1) Zie Cass., 7 okt. 1983, A.R. nr. 3795, redengeving, en 17 feb. 1984, A.R. nr. F 1094 N
(A.C., 1983-84, nrs. 77 en 339).
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correcte weergave van de werkelijkheid,
geen enkele schade hebben veroorzaakt
nu de beslissing tot participatie in de kapitaalverhoging werd genomen in april
1975, de uitgave van De Krant startle in
oktober 1975, gevolgd door het faillissement van De Krant in maart 1976 zonder
dat de P.V.B.A. Printmark of haar zaakvoerder in staat was nog iets aan deze
situatie te veranderen; dat uit deze omstandigheid ook het bewijs geleverd
wordt dat het gebrek van bijeenroeping
van de algemene vergadering van de
P.V.B.A. Printmark, nadat het nettoactief
gedaald was tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, niet enige
schade heeft kunnen veroorzaken t.a.v.
de N.V. De Krant of haar schuldeisers »,
terwijl het arrest, om wettig de aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op
overtredingen van de Vennootschappenwet te verwerpen, diende vast te stellen
dat zonder deze overtredingen de schade, aangevoerd door de eisers, namelijk
het gebrek aan actief in de P.V.B.A.
Printmark waardoor een bedrag van
3.040.000 frank niet kan worden gerecupereerd, ook zou bestaan; zodat het arrest, dat, om te beslissen dat de overtredingen van de Vennootschappenwet door
de zaakvoerder van de P.V.B.A. Printmark geen schade hebben veroorzaakt
aan de N.V. De Krant of haar schuldeisers, niet nagaat of zonder deze overtredingen de vermelde schade ook zou zijn
ontstaan, op onwettige wijze de aansprakelijkheidsvordering, gebaseerd op overtredingen van de Vennootschappenwet,
als ongegrond verwerpt (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 132, 62,
tweede lid, van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen, die boek
I, titel IX, van het Wetboek van Koophandel uitmaken, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek):
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cember 1975 geen sprake was van
het bedrag dat nog moest worden
betaald om de aandelen vol te starten, en dat hij, hoewel die 'balans
een verlies uitwees dat groter was
dan het kapitaal van 250.000 frank,
artikel 140 van de Vennootschappenwet niet had nageleefd; dat de schade volgens de eisers hierin bestond
dat zij een vonnis van 15 juli 1978
waarbij de P.V.B.A. Printmark tot
volstorting werd veroordeeld, niet
konden uitvoeren omdat de vennootschap geen activa had;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat een niet correcte weergave
in de balans geen enkele schade
heeft veroorzaakt en dat de niet-naleving van artikel 140 van de Vennootschappenwet niet enige schade
heeft kunnen veroorzaken;
Overwegende dat het arrest, dat
aldus beslist dat de eisers niet bewijzen dat de tekortkomingen van
verweerder schade hebben veroorzaakt, de afwijzing van hun verdering tot schadeloosstelling naar
recht verantwoordt; dat de appelrechters, onverminderd de verplichting op een conclusie te antwoorden,
van welke verplichting evenwel in
het middel geen miskenning wordt
aangevoerd, niet verplicht waren
uitdrukkelijk te vermelden in het
arrest dat aan alle vereisten om tot
de ontstentenis van oorzakelijk verband te kunnen besluiten, was voldaan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een vermelding niet
in het arrest voorkomt, geen schending van artikel 97 van de Grondwet
uitmaakt, tenzij de rechters verplicht waren op een conclusie te antOm die redenen, verwerpt de
woorden;
voorziening; veroordeelt de eisers in
Overwegende dat de eisers als de kosten.
fouten van verweerder, die als zaak28 oktober 1988 - 1e kamer - Voorzitvoerder van de P.V.B.A. Printmark
had ingeschreven op een kapitaal- ter en verslaggever : de h. Caenepeel,
voorzitter - Gelijkluidende
verhoging van de N.V. De Krant, waarnemend
conclusie van de h. Declercq, advocaataanmerkten dat er in de balans van generaal- Advocaten: mrs. Van Ommede P.V.B.A. Printmark per 31 de- slaghe, Bii.tzler.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN WINSTEN EN EATEN - VROEGER UITGEOEFENDE ZELFSTANDIGE BEROEPSWERKZAAMHEID - TIJDELIJKE VRIJSTELLING - VEREISTEN.

De artt. 31, 1", en 40, § 1, 1", W.I.B., betreffende de winsten en baten die behaald of vastgesteld werden uit hoofde
of ter gelegenheid van de volledige en
definitieve stopzetting, door de belastingplichtige, van de exploitatie van
zijn bedrijf vereisen niet dat het bedrijf als zelfstandige, technische en juridische eenheid helemaal en uitsluitend toebehoort aan de belastingplichtige en evenmin dat, wanneer het
bedrijf als een feitelijke vennootschap
wordt geexploiteerd, de vennootschap
wordt ontbonden en vereffend en dat
aile vennoten hun beroepswerkzaamheid definitief stopzetten.
(VAN WASSENHOVE, LEHOUCQ T. BELGISCHE
STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1409 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 31, 1", 40, § 1, 1", en§ 2, en 45, 4",
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben overwogen en te hebben aanvaard dat Edgard Van Wassenhoven, eiser, samen
met zijn vader Frans in feitelijke vereniging een verzekeringsportefeuille bezat,
dat bij de onderhandse overeenkomst
van 18 oktober 1976 de vader zijn rechten in de zaak, zijnde de helft, en omvattende : clienteel, dossiers, firma en alle
materieel, heeft overgelaten aan zijn
zoon Eagard en diens echtgenote voor
een miljoen frank, en na te hebben
vastgesteld dat de eisers stellen dat hun
geen zelfstandige entiteit werd overgela-
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ten, doch enkel rechten in een feitelijke
vereniging « Verzekeringskantoor F. en
E. Van Wassenhove », aan de eisers het
recht om af te schrijven op de overnameprijs a rato van 200.000 frank per jaar
over een periode van vijf jaar, zoals door
de eisers in hun jaarlijkse aangifte over
de drie betrokken aanslagjaren toegepast, ontzegt, - kennelijk onder stilzwijgende verwijzing naar artikel 40, § 2, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen - omdat de vader op de door hem
behaalde zogeheten stopzettingsmeerwaarde, bij gebrek aan uitdrukkelijke of
bewezen verzaking zijnerzijds, gerechtigd zou zijn geweest op vrijstelling van
taxatie op basis van het voorzettingsstelsel van artikel 40, § 1, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
en dit op de determinerende overweging: • Dat de vergoeding aan Van Wassenhove Frans werd uitbetaald uit hoofde of ter gelegenheid van de volledige en
definitieve stopzetting van zijn bedrijfsactiviteit en dat deze vergoeding betrekking had op de meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa, die voor
deze bedrijfsactiviteit werden gebruikt;
dat het feit dat de overnemer reeds bepaalde rechten bezat in de overgedragen
exploitatie de toepassing van de artikelen 31 en 40 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet uitsluit, daar
niet is vereist dat de overgedragen zaak
volledig en uitsluitend aan de overdrager
moet hebben toebehoord »,
terwijl de onderhandse overeenkmst
van 18 oktober 1976 niet de overlating
van een handelszaak als zelfstandige entiteit voorziet, doch enkel de overdracht
van aandelen-gerechtigdheden in een
handelszaak, die als feitelijke vereniging,
reeds evengoed de handelszaak en de exploitatie was van de overnemers zelf zoals door het arrest trouwens niet tegengesproken wordt; artikel 31, 1", van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarop ook artikel 40, § 1, 1", van
hetzelfde wetboek uitdrukkelijk teruggaat, handelt over (in casu) winsten
voortkomend van meerwaarden die worden behaald of vastgesteld uit hoofde of
ter gelegenheid van de volledige en definitieve stopzetting, door de belastingplichtige (in casu de vader), van de exploitatie van zijn bedrijf, zodat het dus,
op de basis van gemelde, strikt te interpreteren wettelijke bepalingen, duidelijk
moet gaan om een zelfstandige entiteit,
met name het bedrijf (in het Frans :
« son entreprise ») van de overlater, dat
hem volledig en uitsluitend moet toebe-
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horen als juridische en technische eenheid van exploitatie; in het kader van
een feitelijke vereniging, juist omdat die
exploitatie-eenheid niet exclusief van een
belastingplichtige is maar per definitie
van meerderen, er slechts van een defintieve stopzetting, en dus ipso facto van
een vrijstelbare stopzettingsmeerwaarde,
kan worden gesproken, indien de feitelijke vereniging wordt ontbonden en alle
leden hun beroepswerkzaamheid definitief stopzetten, vermits, nu de uitzonderingsbepaling van artikel 40, § 2, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
ter zake geen toepassing kan vinden,
noodzakelijkerwijze de wettelijke bepaling met algemene draagwijdte inzake
afschrijvingen, namelijk artikel 45, 4°,
van hetzelfde wetboek, toepassing moet
vinden; zodat het arrest enkel met
schending van de artikelen 31, 1°, 40, § 1,
10, en§ 2, en 45, 4°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen aan de eisers
het recht kan ontzeggen om op de overnameprijs de normale afschrijvingen,
voorzien bij artikel 45, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, toe
te passen en als bedrijfslast van hun belastbare bedrijfsinkomsten in mindering
te brenge:n, en dit op basis van de hiervoren aangehaalde determinerende overwegingen die de toetsing in rechte niet
kunnen doorstaan (schending van alle
vermelde wetsartikelen) :
Overwegende dat, ingevolge artikel 31, 1°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
bedrijfsinkomsten winsten en baten zijn die
betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door de genieter, met name de winsten en
baten die worden behaald of vastgesteld uit hoofde of ter gelegenheid
van de volledige of definitieve stopzetting, door de belastingplichtige,
van de exploitatie van zijn bedrijf of
van de uitoefening van een vrij beroep, een ambt of post of winstgevende bezigheden, en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa, met
inbegrip van grondstoffen, produkten en koopwaren, die voor de exploitatie, dat beroep of die bezigheid
werden gebruikt;
Dat, krachtens artikel 40, § 1, 1°,
en § 2, eerste lid, van het wetboek,
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de in artikel 31, 1", bedoelde winsten
en baten evenwel volledig maar tijdelijk worden vrijgesteld wanneer
de exploitatie, beroepswerkzaamheid of een of meer takken van
werkzaamheid worden voortgezet
door de echtgenoot of door een of
meer erfgenamen of erfgerechtigden
in de rechte lijn van de persoon die
de exploitatie, de beroepswerkzaamheid of de tak van werkzaamheid
heeft gestaakt, maar de ten name
van de nieuwe belastingplichtige in
aanmerking te nemen afschrijvingen, investeringsaftrekken en minder- of meerwaarden evenwel op de
door de vroegere belastingplichtige
afgestane activa worden bepaald als·of ze niet van eigenaar waren veranderd, behoudens de gevallen
waarin toepassing is gemaakt van
artikel 67, 7o;
Overwegende dat de wetgever de
toepassing van de voormelde bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet afhankeliJ'k
heeft gemaakt van de omstandigheid dat het bedrijf als zelfstandige,
I technische en juridische eenheid he1 lemaal en uitsluitend toebehoort aan
de belastingplichtige die de exploitatie ervan en zijn beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet;
dat, wanneer het bedrijf als een feitelijke vennootschap wordt geexploiteerd, evenmin is vereist dat de
vennootschap wordt ontbonden of
vereffend en dat alle vennoten hun
beroepswerkzaamheid
definitief
stopzetten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat: Frans Van Wassenhove,
vader van eiser, ten gevolge van de
volledige en definitieve stopzetting
van zijn beroepsactiviteit, op 18 oktober 1976 de helft van zijn rechten
in de « feitelijke vereniging Verzekeringskantoor F. en E. Van Wassenhove » heeft overgedragen, tegen
1.000.000 frank, aan de eiser; die
vergoeding betrekking had op de
meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa die voor de beroepsactiviteit werden gebruikt; de
overdrager zich niet akkoord heeft
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verklaard om af te wijken van de
normale wettelijke regeling ingesteld bij artikel 40, § 1, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen;
de beroepsactiviteit van verzekeringsmakelaar enkel door eiser, en
niet door eiseres, is voortgezet;
Dat het arrest, op grond van die
vaststellingen, zonder schending van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen, naar recht beslist dat de
eisers ter zake van de aanslagj aren
1978, 1979 en 1980 geen aanspraak
kunnen maken op een afschrijving
van de door hen betaalde overnameprijs naar rato van 200.000 frank per
jaar;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
28 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Claeys Bouuaert en De
Sutter (Gent).
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VENNOOTSCHAPSBELASTI:'>IG VASTSTELLING,
VAN RET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEC\1 - MEERWAARDEN - VRIJSTELLI:'>IG
BEGRIP

Wanneer de rechter vaststelt dat een
meerwaarde door de belastingplichtige
als winst van het boekjaar wordt behandeld, verantwoordt lnj daardoor
naar recht zijn beslissing dat de on-

aantastbaarheidsvoorwaarde van art.
105 W.LB. niet is vervuld (1).

,
(ETABL. J. MINNEBO HOUTSCHAVERIJ N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

·
ARREST

(A.R. nr. F 1414 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1986
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 105
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest - na te hebben gezegd dat eiseres inroept dat de in het
jaar 1974 verwezenlijkte winst, welke
uitsluitend te danken is aan de meerwaarde verwezenlijkt bij de verkoop van
bedrijfsgebouwen te Ledeberg, werd herbelegd in een streek die werd erkend als
probleemgebied, en dat zulks moet leiden tot vrijstelling van belasting, en dat
de administratie niet betwist dat artikel
9 van het koninklijk besluit van 4 maart
1965 tot uitvoering van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen toepassing had
kunnen vinden, mede na te hebben gezegd dat niet betwist wordt dat de verwezenlijkte meerwaarde
gedeeltelijk
werd aangewend tot de aanzuivering van
het boekhoudkundig verlies over het
aanslagjaar 1974, maar dat eiseres weliswaar stelt dat de vrijstelbare meerwaarde geenszins heeft gediend voor de berekening van de jaarlijkse dotatie van de
wettelijke reserve of van enigerlei beloning of toekenning, en na tevens te hebben gezegd dat, zo de administratie voor
het monetair gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde heeft aanvaard dat de
voorwaarden van artikel 105 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
zouden zijn nageleefd, zulks niet tegen
haar kan worden ingeroepen in het huidig geschil, daar een eventuele toegeef(1} Zie Cass., 30 april 1968 (A.C., 1968, 1089}:
7 jan. 1971 (ibid., 1971, 440}; 9 juni 19/ll
(ibid.,
1976,
1131}
en
11
april
1980
(ibid., 1979-80, nr. 507}; P. COPPENS en A. BAILLEL'X, Droit fiscal, Les imp6ts sur les revenus,
1985, blz. 354 tot 356.
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lijkheid of vergissing van de administratie voor de belastingplichtige geen rechten kan scheppen voor andere geschillen
dan dit waarop de beslissing betrekking
had - tot het besluit komt dat aan de
voorwaarde van onaantastbaarheid gesteld in artikel 105 van gezegd wetboek
niet is voldaan, op grond : dat uit de
voorgebrachte stukken niet blijkt dat het
bedrag van de meerwaarde in de balans
per 31 december 1974 op een of meer afzonderlijke rekeningen van het passief
werd geboekt of afzonderlijk werd vermeld in de fiscale aangifte, dat het batig
saldo van het boekjaar 1974 werd overgedragen in een rekening « overgedragen
resultaten » en dat deze post in de eindbalans van het jaar 1975 werd samengevoegd met de post « reserves », alsmede
dat de verkregen meerwaarde heeft gediend voor het bepalen van het boekhoudkundig resultaat over het jaar 1974
en dat over de overgedragen resultaten
vrij kon worden beschikt door de algemene vergadering, en dat ten slotte door
de eiseres ook geen bewijs wordt aangebracht van de wederbelegging van de
verkregen prijs,
terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 105 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
als fundamentele voorwaarde inhoudt
dat de vrijstelbare meerwaarde in het
patrimonium van de vennootschap blijft
en dus niet door de vennootschap als
winst behandeld wordt door als grondslag te dienen voor de berekening van de
jaarlijkse dotatie van de wettelijke reserve of van enigerlei beloning of toekenning, en de vrijstelling slechts verloren
gaat in de mate dat de meerwaarde aangetast wordt en slechts in diezelfde mate, waarbij uit de gegevens van het dossier afdoende blijkt dat slechts een
gedeelte van de meerwaarde werd aangewend tot aanzuivering van het verlies,
verlies dat praktisch volledig werd veroorzaakt door de wettelijke toepassing
van afschrijvingen op het voorwerp van
de wederbelegging, met name de vastliggende activa te Zele, terwijl het overschot aan meerwaarde, groot 1.039.503
frank, enige cijferbasis van de discussie,
werd overgeboekt naar het passief van
de balans en aldaar ook het volgend jaar
integraal onder de reserverekening voorkomt, waaruit afdoende blijkt dat de
meerwaarde (het gedeelte van 1.039.503
frank) niet heeft gediend voor de berekening van de jaarlijkse dotatie van de
wettelijke reserve noch van enigerlei beloning of toekenning; artikel 105 van ge-
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zegd wetboek, waar het spreekt van het
boeken der meerwaarde op een of meer
afzonderlijke rekeningen van het passief, geen andere voorwaarden bevat nopens de juiste wijze of benaming of presentatie van deze boeking op het passief,
en aileen beoogt dat in de opvolging van
boekjaren uit de balansen en rekeningen
kan blijken en kan worden nagegaan dat
de meerwaarde nog steeds in het vermogen van de vennootschap aanwezig is,
waarbij de boeking onder de term « reserves en overgedragen resultaten » voldoet aan de voorwaarden van het artikel
105, vermits zij in concreto het mogelijk
maakt vast te stellen en te achterhalen
dat de meerwaarde onaangetast is gebleven, zodat de administratie terecht kon
aanvaarden dat de onaantastbaarheidsvoorwaarde van artikel 105 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen vervuld was met betrekking tot het monetair gedeelte, dat echter aan geen andere
voorwaarden onderworpen was dan het
andere gedeelte van de meerwaarde in
dit licht, zodat geen onderscheiden houding te verantwoorden is; zodat het arrest, enkel met miskenning van artikel
105 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, kan oordelen dat de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet vervuld
was, als zou de algemene vergadering
vrij hebben kunnen beschikken over de
overgedragen resultaten, en als zou een
eventuele toegeeflijkheid of vergissing
van de administratie geen rechten kunnen scheppen en niet-tegenwerpelijk
zijn, vermits het niet het kunnen beschikken over de meerwaarde is maar
wei het daadwerkelijk beschikken dat de
vrijstelling doet verloren gaan, en vermits het verwijzen naar een eventuele
vergissing of toegeeflijkheid van de administratie - zonder te zeggen dat de
administratie zich daadwerkelijk heeft
vergist of toegeeflijk is geweest - een
gebrek aan motivering, minstens een
dubbelzinnige motivering uitmaakt van
de bestreden beslissing (schending van
artikel 97 van de Grondwet, wat het gebrek aan motivering betreft, en schending van artikel 105 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, wat het
overige van dit onderdeel betreft) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres de toeI. passelijkheid van artikel 105 van
,het Wetboek van de InkomstenbeIlastingen niet betwist;
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terwijl eiseres op haar aangifte geen
enkele afzonderlijke belastbare meerwaarde heeft vermeld, maar daarentegen
op haar aangifte uitdrukkelijk de vrijstelling van artikel 35 van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen had ingeroepen, zodat het arrest enkel met miskenning van het geloof te hechten aan
de aangifte over aanslagjaar 1975 (ber.
bijlage 11) en met kennelijke verwarring
met de vermeldingen op het gegevensborderel (ber. bijlage 12), dat een eenzijdig stuk is uitgaande van de administratie zelf, kan zeggen dat eiseres zelf een
afzonderlijke belastbare meerwaarde
had aangegeven (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest ter
zake van de litigieuze gerealiseerde
meerwaarde vaststelt : dat ze in de
verlies- en winstrekening van het
boekjaar 1974 op het credit, dit is
als winst, werd geboekt, dat ze niet
in het passief van de balans per 31
december 1974 werd opgenomen en
gediend heeft om het resultaat van
dat boekjaar te bepalen, dat het
overgedragen resultaat van dat jaar
vrij ter beschikking stond van de algemene vergadering van eiseres;

Dat het arrest, dat aldus vaststelt
dat de bedoelde meerwaarde door
eiseres als winst van het boekjaar
1974 is behandeld, de beslissing dat
Overwegende dat uit het antwoord
de « onaantastbaarheidsvoorwaar- op het eerste en het derde middel
de » gesteld door artikel 105 van het blijkt dat de eventuele gegrondheid
Wetboek van de Inkomstenbelastin- van het middel de wettigheid van de
gen, niet is vervuld, naar recht ver- : aangevochten beslissingen niet kan
antwoordt;
· aantasten;
Overwegende dat de in het onderDat het middel, bij gebrek aan bedee! bedoelde overwegingen betref- lang, niet ontvankelijk is;
fende de handelwijze van de administratie ten aanzien van het monetaire gedeelte van de litigieuze
meerwaarde, zonder invloed zijn op
de wettigheid van de beslissing;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
Dat het onderdeel niet kan wor- de kosten.
den aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord i
op het tweede onderdeel blijkt dat
de aangevoerde schending van de !
bewijskracht van akten ter zake van
het al dan niet wederbeleggen van
de betwiste meerwaarde, geen invloed kan hebben op de wettigheid
van de beslissing omtrent de toepasselijkheid van artikel 105 van het'
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat het onderdeel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
1

1

28 oktober 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert en De Sutter
(Gent).

i

1

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest zegt dat eiseres een
aangifte over het aanslagjaar 1975 had
ingediend met de vermelding van een bedrag van 1.314.972 frank als afzonderlijk
belastbare meerwaarde,
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INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN RECHTSVORDERING WAARBIJ GEBLEKEN IS
DAT BELASTBARE INKOMSTEN NIET ZIJN
AANGEGEVEN.

Wanneer ingevolge een rechtsvordering
gebleken is dat belastbare inkomsten
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niet zijn aangegeven tijdens een van
de vijf jaren die aan dat van het instellen van de rechtsvordering zijn
voorafgegaan, mag de aanslag in de
belasting of de aanvullende belasting
worden gevestigd zelfs na het verstrijken van de bij art. 259 W.I.B. gestelde
termijn; art. 263 W.I.B. vereist niet dat
het gaat om inkomsten die de administratie met de haar ter beschikking
staande middelen niet had kunnen
ontdekken.
(VERVULLENS, NUYTS T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1518 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 221, 240, 245, 251, 259,
263 en 264 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
doordat het arrest, in antwoord op de
opwerping van de eisers dat de stortingen in de N.V. Gevera, ten belope van
100.000 frank, 475.000 frank en 385.000
frank, respectievelijk voor de aanslagjaren 1973 tot 1975, door de eisers verricht
langs hun lopende rekening in genoemde
vennootschap, niet zouden zijn uitgewezen door de rechtsvordering ter zake,
maar door de administratie gekend zouden zijn geweest door hun controles tevoren van de boekhouding van genoemde N.V. Gevera, zodat ter zake artikel
263 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet kan worden toegepast,
oordeelt dat het niet is bewezen dat de
administratie bedoelde controles heeft
uitgevoerd, met het gevolg dat de administratie gebruik mag maken van de gegevens opgeleverd door de rechtsvordering, als bepaald door artikel 263 van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
terwijl, enerzijds, de termijn om te belasten, bepaald door artikel 263 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
een buitengewone termijn van aanslag is
die « de gewone » termijnen van drie
jaar of vijf jaar verlengt, vermits de
tekst luidt : « zelfs na het verstrijken van
de termijnen tot vestiging of navordering
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van de aanslagen », of « zelfs nadat de in
artikel 259 bepaalde termijn is verstreken »; en, anderzijds, de aanslag zelf afhankelijk is van het vernemen of vinden
van belastbare feiten, en de aanslagtermijn dan ook verbonden wordt aan een
termijn binnen welke opzoekingen en
controles mogen worden verricht door de
administratie, ten einde tot een aanslag
te kunnen komen (normaal drie jaar en
vijf jaar in geval van fraude); waaruit
dan ook valt af te leiden dat, indien de
administratie haar controlebevoegdheden
had uitgeoefend, zij die stortingen binnen de termijnen gedurende welke ze
haar controlebevoegdheid kon uitoefenen, had ontdekt of moeten ontdekken,
en de toepassing van artikel 263 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
aldus was uitgesloten; en indien ze deze
controlebevoegdheid niet heeft uitgeoefend, ze geen beroep kan doen op bedoeld artikel 263, vermits dit zou neerkomen op een verlengen van de controletermijnen, tegen de wet in; dit des te
meer klemt omdat artikel 263 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
zegt dat de rechtsvordering het belastbare feit moet uitwijzen, dit is dat, wanneer alle termijnen van controle en onderzoek zijn verstreken alsook de daarmee overeenkomstige aanslagtermijnen,
deze aanslagtermijnen toch heropend
worden, omdat en indien, buiten de opzoekingen en controlebevoegdheden van
de administratie en de daarmee verband
houdende bescheiden, een « nieuw feit »
wordt ontdekt dat door de administratie
normaal niet had kunnen worden ontdekt; zodat de bovengenoemde artikelen
zijn geschonden :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de administratie ingevolge
ene rechtsvordering kennis heeft gekregen van door de eisers niet aangegeven inkomsten betreffende de
I jaren 1972, 1973 en 1974;
Overwegende dat voor de toepasI sing van artikel 263 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
noodzakelijk maar voldoende is dat
de, ingevolge de rechtsvordering, gebleken inkomsten niet werden aangegeven; dat de wet niet vereist dat
het zou gaan om inkomsten die de
administratie, zelfs met aanwending
van aile haar ter beschikking staande controlemiddelen, niet had kunnen ontdekken;
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DE GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR Overwegende dat het middel opVOORRECHT VOOR DE BIJDRAGEN VERkomt tegen de onaantastbare vastSCHULDIGD AAN DE SOCIALE VERZEKEstelling van de feiten door de feitenRINGSKASSEN VOOR ZELFSTANDIGEN - OMrechter, in zoverre het uitgaat van
VANG.
de veronderstelling dat de administratie bij de N.V. Gevera tevoren
haar « controlebevoegdheid » had 1• In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die
uitgeoefend;
na haar inwerkingtreding ontstaan,
Dat het middel niet kan worden
maar oak op de gevolgen van een onder de vroegere wet ontstane toestand,
aangenomen;

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).

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

2• en 3• In de regel is een wet tot invoering 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 alle schuldeisers
waardoor hun respectieve rechten onherroepelijk worden bepaald (3).

28 oktober 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Rauws Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Claeys Bouuaert en Delafontaine
(Kortrijk).

4• en 5• !-let algemeen voorrecht op de
roerende goederen van de schuldenaar
uit hoofde van de door deze aan de sodale verzekeringskassen voor zelfstandigen verschuldigde bijdragen geldt
niet voor de bijdrageopslagen (4). (Art.
19, 4•ter, Hypotheekwet, gew. bij het
enige art. wet van 19 mei 1982.)
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1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN'
-

WERKING IN DE TIJD -

DRAAGWIJDTE.

(INTEGRITY B.V. T. SCHROEDER)

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN I
- WERKING IN DE T!JD - VOORRECHT WET TOT INVOERING VAN EEN VOORRECHT SAMENLOOP TUSSEN DE SCHULDEISERS.

3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
WERKING VAN DE WET IN DE TIJD VOORRECHT - WET TOT INVOERING VAN EEN
VOORRECHT SAMENLOOP TUSSEN DE
SCHULDEISERS.

4• SOCIALE ZEKERHEID

I
i

I
I

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8145)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1987 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter van 26 augustus
1988 waarbij de zaak naar de derde
kamer wordt verwezen;

- SOCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGE - ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE GOEDEREN VAN DE SCHULDENAAROMVANG.

Over het middel: schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 19,
4•ter, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij het enige arti-

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN

(1) (2) (3) en (4) Cass., 22 feb. 1988, A.R. nr.
7867 (A.C., 1987-88, nr. 381) met concl. O.M. in
Bull. en Pas., 1988, I, nr. 381.

-

ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROEREN-
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kel van de wet van 19 mei 1982, 442, 444
van het Wetboek van Koophandel, 2, 3,
§ 1, 10, § 1, 15, § 1, 15, § 4, 1', van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 42 en 44, § 1, van
het koninklijk besluit van 19 december
1967 houdende algemeen reglement in
uitvoering van voormeld koninklijk besluit nr. 38,

doordat het arrest - na te hebben
vastgesteld dat de heer B... bij vonnis
van 13 februari 1984 failliet werd verklaard, en dat de rechtsvordering van eiseres ertoe strekte haar schuldvordering
voor een bedrag van 53.001 frank in het
gewoon passief van het faillissement en,
krachtens artikel 19, 4'ter, van de Hypotheekwet gewijzigd bij de wet van 19
mei 1982, voor een bedrag van 487.122
frank in het bevoorrecht passief te doen
opnemen - de schuldvordering van eiseres slechts voor een bedrag van 305.102
frank in het bevoorrecht passief opneemt, terwijl het overige van de schuldvordering, namelijk 235.021 frank, alleen
maar in het gewoon passief wordt opgenomen, en zijn beslissing hierop doet
steunen : a) dat de wet van 19 mei 1982
op 15 november 1982 in werking was getreden, dat die wet niet is afgeweken
van het in artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek neergelegde beginsel van de
niet terugwerkende kracht, dat de voorrechten ontstaan als de wet die ze invoert samenvalt met het feit dat bij die
wet als voorwaarde voor het voorrecht is
gesteld, dat eiseres aldus haar recht van
voorrang heeft verkregen bij het ontstaan van de schuldvordering en niet
wanneer deze door het faillissement in
samenloop is gekomen met andere
schuldvorderingen, dat het bestaan en de
voorwaarden voor de uitoefening van
een voorrecht niet met elkaar mogen
worden verward, dat, ten deze, derhalve
aileen de bijdragen (met inbegrip van de
aanvullende z.I.V.-bijdragen en de bijzondere bijdragen) die na 15 november
1982 waren vervallen, bevoorrecht waren, en b) dat de bijdrageverhogingen
niet onder het betrokken voorrecht vielen - en, derhalve, de bijdragen verschuldigd voor het vierde kwartaal van
1981 en de eerste drie kwartalen van
1982 alsmede de bijdrageverhogingen
voor de jaren 1982 en 19 83 alleen maar
in het gewoon passief opneemt,
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len 2, 3, § 1, 10, § 1, en 15, § 1, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 aan eiseres zijn verschuldigd, wat het vierde
kwartaal 1981 en de eerste drie kwartalen 1982 betreft en ingevolge de bepalingen artikel 42 van voormeld koninklijk
besluit van 19 december 1967, op 31 december 1981 en op 31 maart, 30 juni en
30 september 1982 eisbaar zijn geworden; op 15 november 1982, op welke datum, enerzijds, die schuldvorderingen
reeds bestonden en eisbaar waren en,
anderzijds, het enige artikel van voormelde wet van 19 mei 1982 in werking is
getreden, de voor het bestaan van het
voorrecht betreffende die schuldvordering gestelde voorwaarden vervuld waren; dat voorrecht derhalve op die datum
is ontstaan en artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek geenszins belet dat de nieuwe wet, behoudens andersluidende bepaling, van toepassing is op de toekomstige
gevolgen van schuldvorderingen die v66r
de inwerkingtreding van de nieuwe wet
zijn ontstaan - en, nu die schuldvorderingen in de loop van de in voormeld artikel 19, 4'ter, bedoelde periode van drie
jaar eisbaar zijn geworden en dateren
van v66r 13 februari 1984, op welke datum, krachtens de bepalingen van de artikelen 442 en 444 van het Wetboek van
Koophandel, de samenloop van de
schuldvorderingen ten laste van de heer
B... heeft plaatsgehad, eiseres het aan
die schuldvorderingen verbonden voorrecht kon uitoefenen; daaruit volgt dat
het arrest, door die schuldvorderingen
niet te willen opnemen in het bevoorrecht passief van het faillissement, de in
dit onderdeel van het middel aangewezen wettelijke bepalingen en inzonderheid de artikelen 2 van het Burgerlijk
Wetboek en 19, 4'ter, van de Hypotheekwet verkeerd toepast;

tweede onderdeel, de verhogingen, die
door eiseres krachtens 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 worden gevorderd,
hieraan te wijten zijn dat de bijdragen
overeenkomstig die wettelijke bepalingen werden verhoogd en derhalve een
deel zijn van de bijdragen die vallen onder het voorrecht van artikel 19, 4'ter,
van de Hypotheekwet dat zoals bovenvermeld is gewijzigd; daaruit volgt dat
het arrest, door die verhogingen niet te
1
terwijl, eerste onderdeel, de bijdragen willen opnemen in het bevoorrecht pasdie door de heer B ... krachtens de artike- sief van het faillissement, de in dit on-

I
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derdeel van het middel aangewezen wettelijke bepalingen verkeerd toepast:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 19
mei 1982, vanaf 15 november 1982,
een algemeen voorrecht op de roerende goederen invoert om aan de
sociale verzekeringskassen voor
zelfstandigen de betaling van de
hun verschuldigde bijdragen te
waarborgen;
Overwegende dat die wet van
kracht is geworden voordat, ten deze, het probleem van de samenloop
tussen schuldeisers is gerezen, daar
de schuldenaar van de bijdragen
eerst op 13 februari 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
inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de latere gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen 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, door
te beslissen dat « alleen bevoorrecht
zijn de bijdragen die vervallen zijn
na 15 november 1982 », zijnde de datum van inwerkingtreding van « de
wet van 19 mei 1982 (die niet is) afgeweken van het in artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek neergelegde
beginsel van de niet terugwerkende
kracht van de wetten », derhalve die
bepaling verkeerd toepast en artikel
19, 4•ter, van de Hypotheekwet
schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 19
mei 1982, die het tweede lid van artikel 19, 4•ter, van de Hypotheekwet

is geworden, 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 vanaf de dag waarop de bedragen eisbaar zijn »; dat dit voorrecht
niet geldt voor de bijdrageverhogingen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het weigert de v66r 15 november 1982 vervallen bijdragen in het bevoorrecht
passief van het faillissement op te
nemen; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

a1 oktober 1988 - a• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Bayart.
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GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - VONNIS VAN
DE ARBEIDSRECHTBANK OVER HET BEZWAAR VAN EEN GERECHTIGDE TEGEN DE
DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING JEGENS HEM GENOMEN BESLISSING - HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - GEGRONDVERKLARING VAN HET HOGER BEROEP DOOR ARBEIDSHOF- VEROORDELING VAN DE BELGISCHE STAAT IN DE KOSTEN - WETTIGHEID.
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Het arrest houdende gegrondverklaring
van het boger beroep van ,het openbaar ministerie tegen een vonnis van
de arbeidsrechtbank, dat uitspraak
doet over het bezwaar van een gerechtigde inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, schendt art. 1017 Ger. W. door
de Belgische Staat in de kosten te veroordelen.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. ADAM, RIJKSDIENST
VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
[R.I.Z.I.V.l)
ARREST ( vertaJing)

gische Staat in de kosten van het
hoger beroep veroordeelt; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
R.I.Z.I.V. in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
31 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal.

(A.R. nr. 8385)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1988 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de Belgische Staat
in de kosten van hager beroep veroordeelt terwijl, eerste onderdeel, artikel
1017 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt verwezen en de
Belgische Staat geen partij was in het
geding,
tweede onderdeel, luidens het tweede
lid van de bovengenoemde wetsbepaling,
behalve wanneer het geding roekeloos of
tergend is, de overheid of de instelling,
belast met het toepassen van de wetten
en verordeningen bedoeld in de artikelen
580 581 en 582, 1" en 2", ter zake van vorderfngen ingesteld door de gerechtigde,
steeds in de kosten wordt verwezen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, nu
het het hoger beroep van het openbaar ministerie gegrond had verklaard, niet, zonder schending van
artikel 1017 van het Gerechtelijk
Wetboek, de Belgische Staat in de
kosten van het hoger beroep kon
veroordelen;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de :Sel-
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1° HOGER BEROEP -

BELASTINGZAKEN
- BEROEP VAN DE ECHTGENOTE VAN EEN
BELASTINGSCHULDIGE TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR- BEZWAAR DOOR
EEN GEVOLMACHTIGDE VAN DE ECHTGENOOT, BUITEN TOEDOEN VAN DIENS ECHTGENOTE INGEDIEND - GEVOLG.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

BEROEP BIJ HET HOF VAN BEROEP - BEROEP
VAN DE ECHTGENOTE VAN EEN BELASTINGSCHULDIGE TEGEN DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR TEN NAME VAN HET GEZINSHOOFD - BEZWAAR TEGEN DIE BESLISSING
DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE VAN HET GEZINSHOOFD, BUITEN TOEDOEN VAN DIENS
ECHTGENOTE INGEDIEND - GEVOLG.

3° CASSATIEMIDDELEN

VEREISTE
VERMELDINGEN BELASTINGZAKEN OVERMACHT DOOR DE VERZOEKER AANGEVOERD TER VERANTWOORDING VAN DE TE
LATE INDIENING VAN ZIJN BEROEP BIJ HET
HOF VAN BEROEP - ARREST VOLGENS HETWELK HET BEROEP NIET ONTVANKELIJK IS
- MIDDEL TEN BETOGE OAT ART. 280 W.I.B. IS
GESCHONDEN - GEVOLG.

4° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORZIENING IN CASSATIE - MIDDELEN VEREISTE VERMELDINGEN - OVERMACHT
DOOR DE VERZOEKER AANGEVOERD TER
VERANTWOORDING VAN DE TE LATE INDIENING VAN ZIJN BEROEP BIJ HET HOF VAN BE-
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ROEP - ARREST VOLGENS HETWELK HET BEROEP NIET ONTVANKELIJK IS- MIDDEL TEN
BETOGE DAT ART. 280 W.l.B. IS GESCHONDEN
- GEVOLG.

1° en 2° Wanneer het arrest vaststelt dat
het bezwaar tegen een beslissing ten
name van het gezinshoofd buiten toedoen van diens echtgenote is ingediend door een gevolmachtigde van l1et
gezinshoofd, beslist het wettig dat de
echtgenote geen beroep kan instellen
tegen de beslissing die de directeur
der belastingen over dat bezwaar heeft
getroffen. (Art. 267 W.I.B.)
3o en 4° Niet ontvankelijk is het middel
dat ter bestrijding van het arrest van
het hof van beroep, waarbij het beroep
van een belastingplichtige, ondanks
diens aanvoering van overmacht, tardie! wordt verklaard, enkel melding
maakt van art. 280 W:I.B.
(FRANKARD, THOMAS T. BELGISCHE STAAT
MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 931 F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 april 1987 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 73, 267 en 294 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest zegt « dat het bezwaar is ingediend door Nicolay Jean,
die daartoe naar behoren was gemachtigd door verzoeker aileen (thans eiser),
en niet door diens echtgenote (en) dat de
echtgenote buiten de zaak moet worden
gesteld, vermits zij tegen een beslissing,
waarbij zij geen partij was, geen beroep
kon instellen »,
en doordat het arrest oordeelt dat de
echtgenote, wier eigen inkomsten, krachtens artikel 73 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, met die van haar
man zijn samengevoegd en te zijnen name zijn belast, tegen de beslissing van
de directeur der belastingen geen beroep
kon instellen op grond dat zij de volmacht niet had ondertekend, terwijl het
bezwaar aileen door de gevolmachtigde
was ondertekend,
terwijl, eerste onderdeel, daaruit niet
valt af te leiden dat eiseres geen be-
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zwaar had ingediend, des te meer daar
dat bezwaar enkel was gericht tegen de
aanslag van de bedrijfsinkomsten van eiseres, en de directeur der belastingen de
betwisting van die aanslag ten gronde
had onderzocht en ze ontvankelijk, maar
niet gegrond had verklaard;
tweede onderdeel, krachtens artikel
294, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de ontvanger der belastingen de invordering van de belastingen
kan vervolgen ten laste van de echtgenote, maar uit artikel 267 van hetzelfde
wetboek niet voortvloeit dat de gehuwde
vrouw wier inkomsten werden samengevoegd met die van haar echtgenoot en te
zijnen name zijn belast, niet het recht
zou hebben in haar eigen naam en afzonderlijk tegen die aanslag beroep in te
stellen; de uitdrukking in artikel 267, valgens welke de belastingschuldige schriftelijk bezwaar kan indienen tegen het
bedrag van de te zijnen name gevestigde
aanslag, niet betekent dat alleen diegene
die op het kohier vermeld staat zodanig
bezwaar kan indienen, vermits de erfgenamen van degene die op het kohier vermeld staat zodanig beroep kunnen instellen, alsmede, in geval van inhouding,
diegene voor wie de inhouding moest
worden gedaan, hoewel hij nochtans op
het kohier niet vermeld staat;

derde onderdeel, het woord « belastingschuldige », in voormeld artikel 267,
eveneens diegene beoogt die uiteindelijk
de belasting moet betalen en die, doordat
een bezwaar is ingediend, als de fiscus
bepaalde nieuwe feiten te weten komt,
gevaar loopt dat de aanslag wordt verhoogd, zodat artikel 267 betrekking heeft
op de invordering en inzonderheid, op
artikel 294, § 2, van hetzelfde wetboek,
waaruit blijkt dat de echtgenote op haar
eigen goederen kan worden vervolgd
voor de invordering van de ten name
van haar man gevestigde belasting op
haar eigen inkomsten;
vierde onderdeel, artikel 73 van dat
wetboek hoofdzakelijk strekt tot samenvoeging van de inkomsten van de man
met die van de vrouw, alsmede met die
der kinderen van minder dan achttien
jaar, met het oog op het progressief tarief van de belasting; artikel 73 als dusdanig niets te maken heeft met artikel
267, in die zin dat alleen de man het
recht heeft een bezwaar in te dienen; artikel 73 bovendien de belasting vestigt,
niet op naam van de «man», maar wei
van het « gezinshoofd », wat in bepaalde
gevallen ook de echtgenote kan zijn, zo-
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dat daaruit niet kan worden afgeleid dat
die tekst de rechtsbekwaamheid van de
gehuwde vrouw in dat verband zou beperken; het arrest ook het recht van verdediging van de echtgenote schendt, vermits geen enkele tekst uitdrukkelijk in
de beperking van het recht voorziet:

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest niet
ontkent dat iedere echtgenoot, als
belastingschuldige, overeenkomstig
artikel 267 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bezwaar kan
indienen tegen de ten name van het
gezinshoofd gevestigde aanslag;
Dat het, zonder deswege in het
middel te worden bestreden, erop
wijst dat het bezwaar in casu is ingediend door een derde, die aileen
van eiser, « en niet van diens echtgenote » een volmacht heeft gekregen; dat het aldus een wettige rechtvaardiging geeft voor zijn beslissing
dat eiseres buiten de zaak moet
worden gesteld, aangezien zij geen
beroep kan instellen tegen een beslissing waarbij zij geen partij is geweest;
Dat het middel in geen van zijn
onderdelen kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van artikel 280 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest het beroep niet ontvankelijk verklaart op grond dat het verzoekschrift en het origineel van de betekening van het beroep pas twee dagen
v66r het verstrijken van de termijn voor
dat beroep ter griffie van het hof van beroep werden neergelegd,
terwijl de eisers hun beroep en het origineel van de betekening via de post ter
griffie van het Hof van Beroep te Luik
hebben neergelegd, zoals zij zulks machten doen ingevolge artikel 285 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
zulks via de post op 21 februari 1985 is
gebeurd, zoals blijkt uit het stuk nummer 1 dat bij de conclusie van de eisers
van 27 februari 1987 was gevoegd, terwijl, met toepassing van artikel 53 van
het Gerechtelijk Wetboek, maandag 25
februari 1985 de laatste dienstige dag
was waarop de neerlegging ter griffie
van het hof van beroep kon geschieden;
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de eisers derhalve voorzichtig waren
door vier dagen v66r het verstrijken van
de wettelijke termijn gebruik te maken
van de post, daar uit het stuk nummer 3,
dat bij die conclusie van de eisers was
gevoegd en uitging van de directeur van
de Regie der Posterijen te Libramont,
blijkt dat zodanige post bezorgd wordt
de werkdag na die waarop zij op het
postkantoor is afgegeven :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid dat het middel uitsluitend steunt op een scherrding van artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
terwijl het arrest die wetsbepaling
niet heeft kunnen schenden, aangezien de eisers niet betwisten dat
hun verzoekschrift en de betekening
ervan op de griffie van het hof van
beroep zijn ingekomen na het verstrijken van de bij de wet vastgestelde termijn:
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, zegt « dat (eiser) toegeeft
dat de termijn voor het indienen
van het beroep voor het hof van (beroep) verstreken is, maar zich op
overmacht beroept, omdat die vertraging volgens hem te wijten was
aan de post en aan de griffie »;
Overwegende dat het middel uitsluitend is afgeleid uit een scherrding van artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastirigen,
waarin de termijn voor het beroep
in hoger beroep wordt vastgesteld,
terwijl het middel, zoals het luidt,
op de beslissing enkel kritiek oefent
in zoverre zij heeft geoordeeld dat
eiser zich ten onrechte op overmacht beriep;
Overwegende dat de rechter niet
op grond van artikel 280, maar wel
van een algemeen rechtsbeginsel,
inzake termijnen van beroep, kan
vermijden dat een partij vervallen
wordt verklaard, wanneer zij van
overmacht doet blijken;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid krachtens artikel 289, eerste
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gegrond is;

HOF VAN CASSATIE

258

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
31 oktober 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.

Nr. 128
2'

KAMER -

1° RECHT

VAN

2 november 1988
VERDEDIGING

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GOEDKEURING VAN EEN NIET AAN
TEGENSPRAAK VAN DE PARTIJEN ONDERWORPEN DESKUNDIGENVERSLAG DOOR DE
APPELRECHTER - SCHENDING.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING VAN DE BESLISSING- OMVANG- STRAFZAKEN- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEVOLG.

1° Het recht van verdediging wordt door

de strafrechter geschonden wanneer
hij, bij uitspraak op de burgerlijke
rechtsvordering, een deskundigenverslag goedkeurt zonder dat partijen de
vaststellingen en bevindingen van de
deskundige hebben kunnen betwisten
(1).

2° Vernietiging van een door de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing heeft vernietiging tot gevolg van de beslissing die
uit de vernietigde beslissing voortvloeit (2).
(DUJARDIN T. COLLARD)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6815)

HET HOF; - Gelet op de bestrerlen arresten, op 4 januari 1984 en
(1) Zie Cass., 18 jan. 1982, A.R. nr. 6420
(A.C., 1981-82, nr. 296).
(2) Cass., 17 mei 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 574).

A.R.

nr.

1296
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29 maart 1988 gewezen door het Hof
van Beroep te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek en van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest van 4 januari 1984, na de bestreden beslissing
waarbij, alvorens recht te doen over de
zaak zelf, de geneesheer Draux werd
aangewezen om aanvullende onderzoeken en testen te verrichten, te hebben
gewijzigd, zich aansluit bij de bevindingen van het door de gerechtelijke deskundige op 20 februari 1978 neergelegde
verslag,
terwijl in die fase de rechtspleging de
correctionele rechtbank, op de dagvaarding van eiseres van 30 november 1979,
enkel kennis kon nemen van haar verdering die ertoe strekte de geneesheer
Draux te belasten met een aanvullend
deskundigenonderzoek gelet op feiten
die zich na de neerlegging van diens verslag hadden voorgedaan; eiseres concludeerde tot de bevestiging van het beroepen vonnis terwijl verweerder in zijn
conclusie het hof van beroep aileen aanzocht om « het beroepen vonnis teniet te
doen en het door de burgerlijke partij
gedane verzoek om een aanvullend deskundigenonderzoek af te wijzen »; het
door beide partijen aan het hof van beroep onderworpen geschil aldus enkel
betrekking had op de noodzaak voor het
hof om, alvorens over de zaak zelf recht
te doen, een nieuwe onderzoeksmaatregel te bevelen, gelet op door eiseres aangevoerde feiten die zich na de neerlegging van het deskundigenverslag hadden
voorgedaan; het bestreden arrest 4 januari 1984, nu het zich niet beperkt tot
een uitspraak over de relevantie van de
door de eerste rechter gelaste nieuwe onderzoeksmaatregel doch het deskundigenverslag bekrachtigt, het in artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
vastgelegde beschikkingsbeginsel miskent en dus die bepaling schendt; het tevens het recht van verdediging schendt
van eiseres die, aangezien de waarden
van het deskundigenverslag zelf niet ter
sprake kwam voor het hof van beroep,
zich daarover niet heeft kunnen uitlaten
(miskenning van het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat, na de neerlegging, op 20 februari 1970, van het
verslag van de door de correctionele
rechtbank als deskundige aangewe-
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zen geneesheer Draux, de burgerlijke partij Renee Dujardin verweerder, op grond van feiten die zich na
die neerlegging hebben voorgedaan,
heeft doen dagvaarden op de terechtzitting van 26 februari 1980 van
die rechtbank « ten einde de geneesheer Draux te doen belasten met
een aanvullend deskundigenonderzoek »;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 4 januari 1984 in
zoverre het de bevindingen van het
op 20 februari 1978 neergelegde deskundigenverslag bekrachtigt, alsook
het bestreden arrest van 29 maart
1988; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 4 januari 1984 en
van het vernietigde arrest van 29
maart 1988; verwijst eiseres in een
derde van de kosten en verweerder
in het overblijvende gedeelte ervan;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.

Overwegende dat de correctionele
rechtbank bij haar vonnis van 1
april 1980 die eis heeft ingewilligd;
dat het bestreden arrest van 4 januari 1984, op het hoger beroep van
verweerder, die beslissing wijzigt,
« zegt dat een aanvullend deskundi2 november 1988 - 2' kamer - Voorgenonderzoek niet nodig is en zich
aansluit bij de bevindingen van het zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver: de h. Rappe - Gelijkluidenop 20 februari 1978 door de gerech- slaggever
de conclusie van de h. Janssens de
telijke
deskundige,
geneesheer Bisthoven, advocaat-generaal - AdvocaDraux, neergelegde verslag »;
ten : mrs. Draps en de Bruyn.
Overwegende dat de partijen zich
in hun vorderingen en conclusie, zowel voor de correctionele rechtbank
als voor het hof van beroep, hebben
beperkt tot een uiteenzetting van
hun argumenten betreffende het
door de burgerlijke partij gevorderde aanvullend deskundigenonderzoek; dat zij geen enkele eis of opmerking hebben geformuleerd over
de waarde van de vaststellingen en
bevindingen van het door de deskundige neergelegde verslag;
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2 november 1988

VOORZIENING IN CASSATIE -

Dat het bestreden arrest van 4 januari 1984, door zich aldus te verenigen met de bevindingen van dat
verslag, het algemeen beginsel van
het recht van verdediging schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat de beslissing
.. h t
waarb lJ e arrest van 4 j anuari
1984 vernietigt wordt in zoverre het
de bevindingen van het op 20 februari 1978 neergelegde deskundigenverslag bekrachtigt, de vernietiging met zich brengt van het arrest
van 29 maart 1988 dat er het gevolg
van is;

STRAFZAKEN - VORMEN - EISERS EN VERWEERDERS - GEMEENTE, EISERES - VOORZIENING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - ONTVANKELUKHEID
- VOORWAARDE.

Niet ontvankelijk is de door het college
van burgemeester en schepenen namens de gemeente ingestelde voorziening, als het college niet de machtiging overlegt van de gemeenteraad om
de voorziening in te stellen of om het
cassatiegeding voort te zetten op een
voorziening tot bewaring van rechten
(1).

l---------------(1) Cass., 3 juni 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 595).

A.R.

nr.

5700
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(STAD CHARLEROI T. JALET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6899)

RET ROF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1988 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Rof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het college van
burgemeester en schepenen van de
stad Charleroi door de gemeenteraad werd gemachtigd om ofwel in
naam van de stad een voorziening
in te stellen ofwel het cassatiegeding voort te zetten op een voorziening die tot bewaring van recht zou
zijn ingesteld;
Dat de voorziening ingevolge de
artikelen 89, 90, go en 10°, en 148 van
de Gemeentewet niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het door mr. Jean-Pierre
De Clercq ter griffie van de Correctionele Rechtbank te Charleroi neergelegde verzoekschrift dat niet de
ontvankelijkheid van de voorziening
betreft, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.
2 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Houtekier en J.-P. De
Clercq, Charleroi.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG ZAKE:V -

BEVOEGDHEID -

STRAFBESCHIKIGNG

VAN DE RAADKAMER TOT CONTRAVENT!ONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF- OMSTANDIGHEID DIE ACHTERAF AAN HET LICHT IS
GEKOMEN EN WAARDOOR OP HET FElT EEN
ZWAARDERE STRAF KOMT TE STAAN.

De politierechtbank is niet bevoegd om
uitspraak te doen ten aanzien van een
beklaagde die de raadkamer, na aanneming van verzachtende omstandigheden, naar haar verwezen heeft wegens een wanbedrijf, wanneer na de
verwijzingsbeschikking een omstandigheid aan het licht is gekomen waardoor op het feit een zwaarder correctionele straf komt te staan dan die
welke gesteld is op het in die beschikking omschreven misdrijf (1).
(DUBOIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6944)

RET ROF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 1988 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres, beklaagde, ingestelde
strafvordering :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1 (gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 23 augustus 1919) en 5
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, 203, § 4, en
215 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de appelrechters, na te hebben
vastgesteld dat de politierechter zich ratione materice onbevoegd verklaard heeft
om kennis te nemen van de zaak op
grand dat, enerzijds, eiseres ingevolge
een beschikking van 19 november 1986
van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, met aanneming van verzachtende omstandigheden, naar hem was verwezen wegens het
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen aan Hachez (telastlegging A), en dat, anderzijds, Hachez op 23
februari 1987 aan de gevolgen van het
(1)
juni
1980
A.R.

Cass., 16 okt. 1939 (A.C., 1937-40, 214); 22
1953 (Bull. en Pas., 1953, I, 837); 9 jan.
(A. C., 1979-80, nr. 279) en 24 juni 1987,
nr. 6029 (ibid., 1986-87, nr. 649).
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ongeval is overleden, zodat het aan eisetweede onderdeel, het in artikel 203,
res ten laste gelegde feit te beschou.wen § 4, van het Wetboek van Strafvordering
is als onopzettelijk doden (gewijzigde te- bedoelde hoger beroep enkel betrekking
lastlegging A), hebben beslist dat de eer- kan hebben op de burgerlijke rechtsvorste rechter zich ten onrechte ratione ma- dering terwijl het hoger beroep van het
terice onbevoegd verklaard heeft om van openbaar ministerie in beginsel enkel gede zaak kennis te nemen en, na de zaak richt is tegen de beslissingen van de eeraan zich te hebben getrokken, het beroe- ste rechter die op de strafvordering gepen vonnis hebben gewijzigd, eiseres wezen zijn; de appelrechter nochtans,
hebben veroordeeld wegens onopzettelijk wanneer hij door uitoefening van het
doden en, bij samenhang, wegens over- evocatierecht een onbevoegdverklaring
treding van artikel 40.4.2 van het konink- wijzigt, verplicht is uitspraak te doen
lijk besluit van 1 december 1975 houden- over aile voor de eerste rechter gebrachde algemeen reglement op de politie van te rechtsvorderingen waarover nog geen
het wegverkeer (telastlegging B) en het beslissing ten gronde is gewezen; het beincidenteel beroep van eiseres niet ont- streden vonnis, in zoverre het het incivankelijk hebben verklaard op grond dat denteel beroep van eiseres niet ontvan« de ge1ntimeerde alleen incidenteel be- kelijk verklaart ofschoon de in eerste
roep mag instellen wat de burgerlijke be- a.anleg ingestelde burgerlijke rechtsvorlangen betreft "•
dering voor de appelrechters was gebracht, de artikelen 203, § 4, en 215 van
terwijl, eerste onderdeel, de raadka- het Wetboek van Strafvordering schendt:
mer, wanneer zij, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, een verWat het eerste onderdeel betreft:
dachte bij beschikking naar de politieOverwegende dat de raadkamer
rechtbank verwijst wegens een wanbedrijf, uitspraak doet over het bij haar van de Rechtbank van Eerste Aanaanhangig gemaakte feit, ongeacht de leg te Brussel, bij beschikking van
omschrijving die eraan is gegeven, zodat 19 november 1986, met aanneming
dat feit gecontraventionaliseerd blijft, van verzachtende omstandigheden,
zelfs als de politierechtbank het nodig eiseres naar de politierechtbank
oordeelt aan het feit een andere om- heeft verwezen ter zake van het feit
schrijving te moeten geven op grond van dat zij op 27 september 1986 te Elseeen wetsbepaling die op dat feit een correctionele straf stelt welke tot een poli- ne naar aanleiding van een aan
tiestraf kan worden teruggebracht; de haar persoonlijk toedoen te wijten
aanwijzing van de rechtbank in zodanige verkeersongeval, door gebrek aan
verwijzingsbeschikking evenwel alleen voorzichtigheid of voorzorg maar
geldt in de stand van zaken zoals die zonder het oogmerk om de persoon
door de raadkamer is vastgesteld op het van een ander aan te randen, onoptijdstip waarop zij uitspraak doet; wan- zettelijk slagen of verwondingen
neer zich na zodanige beschikking een heeft toegebracht aan Marcel Hafeit voordoet waarvan de raadkamer niet
op de hoogte is en dat aanleiding geeft chez;
Overwegende dat de contraventiotot een zwaardere correctionele straf, de
politierechtbank en bijgevolg de correc- nalisering van een wanbedrijf door
tionele rechtbank in hoger beroep zich het onderzoeksgerecht geldt voor airatione materice onbevoegd moeten ver- le kwalificaties die aan het feit kunklaren om kennis te nemen van de zaak; nen gegeven worden, mits contrahet bestreden vonnis, door te verklaren
dat de eerste rechter zich ten onrechte ventionalisering van dat feit wettig
ratione materice onbevoegd heeft ver- mogelijk blijft en de verzwaring van
klaard om van de zaak kennis te nemen, de bij de wet gestelde straf niet
de artikelen 3 van de wet van 23 augus- voortvloeit uit een feit waarvan het
tus 1919 en 5 van de wet van 4 oktober onderzoeksgerecht geen kennis had
1867 op de verzachtende omstandigheden of dat door dat gerecht buiten beschendt; het bestreden vonnis, nu het de schouwing was gelaten;
zaak aan zich trekt terwijl de eerste
Overwegende dat uit het bestrerechter zich ratione materire wettig onbevoegd had verklaard om ervan kennis den vonnis blijkt dat het slachtoffer
te nemen, tevens artikel 215 van het is overleden na de verwijzingsbeWetboek van Strafvordering schendt;
schikking en dat het overlijden het
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gevolg is van de bij het ongeval op- zonder verwijzing, zegt dat er geen
gelopen verwondingen;
grond bestaat om akte te verlenen
Overwegende dat het misdrijf on- van de afstand van het cassatiebeopzettelijk doden gestraft wordt met roep van eiseres; vernietigt het bezwaardere straffen dan het misdrijf streden vonnis; beveelt dat van dit
onopzettelijk toebrengen van slagen arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonof verwondingen;
Overwegende dat de correctionele nis; laat de kosten ten laste van de
rechtbank, door te beslissen dat de Staat; verwijst de zaak naar de Coreerste rechter zich ten onrechte on- rectionele Rechtbank te Nijvel, zitbevoegd heeft verklaard en door uit- ting houdende in hoger beroep.
spraak te doen over de zaak zelf, de
2 november 1988 - 2• kamer - Voorin dat onderdeel aangewezen wets- zitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : mevr. Belle-Jeanmart - Gebepalingen heeft geschonden;
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens
Dat het eerste onderdeel gegrond de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advois;
caat: mr. J. Dassesse.
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
het incidenteel beroep van eiseres
niet ontvankelijk is verklaard :
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Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening op grond 1° CASSATIEMIDDELEN - AARD VAN
dat de beslissing geen eindbeslisHET CASSATIEMIDDEL - STRAFZAKEN sing is in de zin van artikel 416 van
ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL WAARIN ENhet Wetboek van Strafvordering;
KEL KRITIEK WORDT GEOEFEND OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHOverwegende dat de bestreden beTER.
slissing het incidenteel beroep van
eiseres niet ontvankelijk verklaart;
Dat die beslissing geen eindbeslis- 2° CASSATIEMIDDELEN - MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK WEGENS ONDUIDELIJKHEID
sing is in de zin van artikel 416 van
- STRAFZAKEN - BEGRIP.
het Wetboek van Strafvordering, zodat onmiddellijk cassatieberoep er- 1o Niet ontvankelijk is het middel dat
tegen kon worden ingesteld;
zich ertoe beperkt kritiek te oefenen
op een feitelijke beoordeling van de
Dat er geen grond bestaat om akrechter (1).
te te verlenen van de afstand die
immers op dwaling berust;
2° Niet ontvankelijk wegens onduidelijkOverwegende dat de vernietiging
heid is het middel dat slechts algemene beschouwingen bevat (2).
van de beslissing op de strafvordering de vernietiging met zich brengt
van de door dezelfde onwettigheid
(FRANCOIS)
aangetaste beslissing waarbij het incidenteel beroep niet ontvankelijk is
ARREST ( vertaling)
verklaard;
(A.R. nr. 6986)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1988 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het eerste
middel en het tweede middel die
niet kunnen leiden tot vernietiging

1----------------(1) Cass., 12 mei 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 529).
(2) Cass., 13 feb. 1985,
(A.c., 1984-85, nr. 356).

A.R.
A.R.

nr.
nr.

562
4049
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Nr. 132

Overwegende dat eiser in een memorie van zeven bladzijden benevens loutere algemeenheden slechts
grieven uiteenzet die gericht zijn tegen de onaantastbare beoordeling
van de gegevens van de zaak, en
met name van de verklaring van de
getuigen, door de feitenrechter;
Overwegende dat die grieven, in
zoverre ze als middelen kunnen beschouwd worden, 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;

herzien en die voor de rechtbank van
eerste aanleg wordt gevoerd overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk
Wetboek, is de rechter niet verplicht
een deskundige te gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te
geven (1). (Art. 962 Ger.W.)
(NIJS T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE
WERKEN, WEGENFONDS)
ARREST

(A.R. nr. 5930)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 23 september 1986
en 25 november 1986 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel : schending

Om die redenen, verwerpt de van de artikelen 97 van de Grondwet, 2
voorziening; veroordeelt eiser in de .van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 7, !l,
·9ter, 10, 10bis van de wet van 17 april
kosten.
2 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaat: mr. B. Defourny, Charleroi.

Nr. 132
1'

KAMER -

3 november 1988

1° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - ONTEIGENING TEN ALGEMEEN NUTTE - ART. 16
ONTEIGENINGSWET 26 JULI 1962 - HERZIENINGSPROCEDURE - DESKUNDIGENONDERZOEK - ART. 962 GER.W.

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NUTTE - ART. 16 ONTEIGENINGSWET 26
JULI 1962 - HERZIENINGSPROCEDURE - DES·
KUNDIGENONDERZOEK - VERPLICHTINGEN
VAN DE RECHTER.
1• en 2" In het kader van de procedure

waarbij de door de vrederechter toegelrende voorlopige vergoeding wordt

1835 op de onteigening ten algemenen
nutte, gewijzigd bij de wet van 9 september 1907 en 16 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 van 23 september
1963 (lees : 1986) beslist dat de rechtbank
er niet toe verplicht is de hem gevraagde
expertise te bevelen op de volgende
gronden : dat de rechtbank de vordering
tot herziening moest behandelen volgens
de regels van het gemeen procesrecht;
dat artikel 16, tweede lid, van de wet van
26 juli 1962 uitdrukkelijk bepaalt dat de
vordering tot herziening behandeld
wordt overeenkomstig de regels van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dit is thans in toepassing van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek; het
arrest van 25 november 1986 de aan eiser toekomende onteigeningsvergoeding
bepaalt zonder de door eiser gevraagde
expertise te bevelen op volgende granden : dat voor de oplossing van het geschil het hof van beroep en de rechtbank
kunnen gebruik maken van onderzoeken

1-----------------(1) Raadpl. : Cass., 29 maart 1974 (A.C., 1974,
839); zie : BELVA, L'expropriation pour cause
d'utilite publique, in Novelles, Droit administratif, VII, v" Expropriation, nr. 445; J.P. COPPEE, << L'Expropriation ''• Chronique de jurisprudence J.T., 1979, 97 (nr. 40).
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en verslagen die opgesteld werden in de
rechtspleging gevoerd voor de vrederechter; dat, ook al is de herzieningsprocedure onafhankelijk van de spoedprocedure
gevoerd voor de vrederechter, dit de
rechter niet belet zijn beslissing te gronden op technische onderzoeken gevoerd
door de gerechtelijke deskundige of nog
op andere technische gegevens door de
partijen aan de rechter in herziening
medegedeeld,

terwijl, eerste onderdeel, de door het
Gerechtelijk Wetboek gestelde regels van
toepassing zijn op aile rechtsplegingen,
behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepalingen of door niet met de bepalingen van het wetboek verenigbare
rechtsbeginselen; de vordering tot herziening van de voorlopige vergoedingen
dee! uitmaakt van het onteigeningsrecht
en als dusdanig, wat de expertise betreft,
beheerst wordt door regelen die niet opgeheven zijn en die onverenigbaar zijn
met deze van het Gerechtelijk Wetboek,
zodat de bestreden arresten ten onrechte
geweigerd hebben de door eiser gevraagde expertise over de onteigeningsvergoeding te bevelen (schending van de artikelen 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 7,
9, 9ter, 10, 10bis van de wet van 17 april
1835 en 16 van de wet van 26 juli 1962);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bepalingen
van de wet van 17 april 1835 op de
onteigening ten algemenen nutte ter
zake niet toepasselijk zijn, nu uit de
procedurestukken blijkt dat het koninklijk besluit van 5 december
1974, dat de onderwerpelijke onteigening heeft uitgevaardigd, deze uitdrukkelijk aan de bijzondere regels
vervat in de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor
de bouw van autosnelwegen heeft
onderworpen;
Overwegende dat, krachtens artikel 16, tweede lid, van laatstgemelde
wet, de vordering tot herziening van
de door de vrederechter toegekende
voorlopige vergoedingen voor de
rechtbank behandeld wordt overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek;

Nr. 133

Overwegende dat artikel 962 van
het Gerechtelijk Wetboek de rechter
machtigt, maar niet verplicht, ter
oplossing van een voor hem gebracht geschil, deskundigen te gelasten vaststellingen te doen of een
technisch advies te geven;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep, door zijn beslissing deels te !aten steunen op de gegevens van het
door de vrederechter bevolen deskundigenonderzoek, de loutere bewering van eiser dat die expert niet
onderlegd is in landbouwaangelegenheden, verwerpt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
3 november 1988
1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Houtekier en Claeys Bouuaert.
Op dezelfde dag zijn nag twee arresten in
dezelfde zin gewezen op de voorziening van
Joris Rosseels, respectievelijk Willy Rosseels,
te!kens tegen tv;ee arresten \·an het Hof van
Beroep te Brusse!, met dezelfde data en inzake deze!fde verweerder.

Nr. 133
1'

KA\IER -

1° BESLAG -

3 november 1988

U1TOERE:'\D BESLAG OP
ROERE:'\D GOED - \'ERZET - BEWI.JS VA:\
!lET EIGE:'\DO\ISRECHT VA\ EE:\ ECHTGE·
\OOT

HOF VAN CASSATIE

Nr. 133

2° HUWELIJKSVERMOG ENSSTELSELS - ALLERLEI - nTYOEREXD BESL.>.G
OP GOEDERE'\ YA'\ DE HCWELIJKSGDIEE'\SCHAP- YERZET DOOR EE'\ ECHTGE'\OOTBEWIJS \'AX DIE'\S EIGE'\Do:IISRECHT.

1" en 2• De aan het nieuw huwelijksver-

mogensstelsel onderworpen echtgenoot
die tegenover derden het eigendomsrecht revindiceert op een inbeslaggenomen goed dat niet van persoonlijke
aard is, mag het bewijs van dat eigendomsrecht slechts leveren door de bewijsmiddelen bepaald bij art. 1399,
tweede lid, B. W.; het bepaalde in art.
1514 Ger. W. doet daaraan niets af (1).

(ANT'\\'ERPSE DIAAIANTBA:\:K N.\'. T. YA:\1 Pl'I',
YAN BLERK)
ARREST

(A.R. nr. 5986)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1399 van het Burgerlijk Wethoek en 1514 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de verweerders gehuwd zijn
onder het stelsel der gemeenschap be(1) Zie H. CASMAN, « Le regime legal, Composition active des trois patrimoines ''• in :
BAUGNIET, DE GAVRE en RENARD, La n§forme
des droits et devoirs respectifs des epoux et
des regimes matrimoniaux (Bruxelles, Jeune
Barreau 1977), 217 (221); H. CASMAN en M. VAN
LooK, Huwelijks\'ermogensstelsels (ed. Samson), 9. Het nieuwe Belgische Huwelijksl·ermogensrecht (Postuniversitaire lessenreeks Burgerlijk Recht, R.U.Gent, 1978, 225). C. DE
WULF, << De vereffening en de verdeling van
het huwelijksvermogen en de nalatenschap enige actuele problemen "• T.P.R., 1985, 415. D.
CHABOT, LEONARD, Saisies Consen·atoires et
Saisies-Executions (Bruylant,
1979),
254.
R.D.P.B., III, Contrat de mariage, nr. 914; XI Saisie-Execution, nr. 482; - Compl. VI,
Regimes
matriinoniaux
(Droit
interne),
nrs. 1432, 1574, 1580, Rep. Notarial, XIII, L.
III, La saisie mobiliere, nr. 292. J. HANSENNE,
<< Examen de jurisprudence (1976-1981), Les
biens "• in R.C.J.B. (1984), 67, 68.
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perkt tot de aanwinsten, voor recht zegt
dat verweerster haar revindicatie van
een aantal meubelen en roerende goederen, waarop lastens verweerder door eiseres bewarend beslag werd gelegd bij
exploot van gerechtsdeurwaarder Mertens van 17 januari 1985, in strijd met
artikel 1399 van het Burgerlijk Wetboek
mag bewijzen bij middel van de aangifte
van de nalatenschap van haar ouders,
waaruit krachtens de op dit punt tegengesproken besluiten van eiseres (bladzijde 7) voor de moeder van verweerster
enkel blijkt dat haar echtgenoot de roerende goederen ontving en voor de vader
van verweerster dat zijn meubelen en
roerende goederen verzekerd waren voor
750.000 frank en geschat werden 450.000
frank, en een verklaring van 21 december 1984 van expert De Schutter waarin
melding van een van 13 januari 1981 daterende staat van meubelen afkomstig
van de nalatenschap van (verweersters
vader), inventaris opgemaakt door gezegde deskundige, weliswaar door hem niet
gedateerd noch getekend, doch waarvan
de deskundige de datum in een later dokument bevestigt, om reden dat << artikel
1514 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hij die beweert eigenaar te
zijn, verzet kan doen tegen de verkoop
met vermelding van de bewijzen van eigendom in de dagvaarding. Dit artikel
geen enkele restriktie inhoudt in verband met de persoon van de eigenaar, of
geen enkele specifiering in verband met
de bewijzen van eigendom. Bijgevolg in
deze specifieke procedure twee personen
door het !outer feit dat ze echtgenoten
zijn, niet aan een restrictiever wetsbepaling dienen onderworpen te worden dan
niet-echtgenoten. Trouwens artikel 1399
van het Burgerlijk Wetboek kadert in
het raam van het huwelijksvermogensstelsel tot bewijs van een eigen goed in
een gemeenschapsstelsel ten overstaan
van derden die een zakelijk recht uitoefenen, terwijl artikel 1514 van het Gerechtelijk Wetboek specifiek de procedure van uitvoeren beslag betreft waarin
eveneens vermenging van boedels be·
staat en die door derden gevoerd wordt
in verband met een vorderingsrecht. De
in beslag genomen goederen in het gemeenschappelijk patrimonium van de
(verweerders) zijn bevonden; de schuldeiser van een van hen alsdan niet kan verplicht worden deze goederen te onderscheiden, hetgeen veelal onmogelijk is
geworden ten gevolge van de vermenging die werd bewerkstelligd en derhalve
op alle roerende goederen beslag mag
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Nr. 133

leggen tenzij de partij die geen schulde- ' bij een latere brief van de opsteller ernaar is, bewijst dat hij aileen eigenaar is van, deze beide bepalingen schendt :
van het geheel of een bepaald deel van '
de goederen >>; en het arrest dienvolgens
Overwegende dat uit de vaststelde revindicatie van verweerster gegrond
bevindt, voor de meubelen opgesomd in lingen van het arrest blijkt : 1. dat
het arrest (bladzijde 4 in fine) op basis de verweerders in hun huwelijksvan bovengemelde staat van 13 januari overeenkomst van 8 oktober 1962
1981 opgemaakt door expert De Schutter, het stelsel van de gemeenschap be-

perkt tot de aanwinsten hebben beterwijl artikel 1399 van het Burgerlijk dongen als omschreven in de toen
Wetboek, door voor te schrijven dat, ten geldende artikelen 1498 en 1499 van
aanzien van derden het eigendomsrecht het Burgerlijk Wetboek; 2. dat eisevan elk van de echtgenoten op een goed res, schuldeiser van verweerder, bedat niet van persoonlijke aard is, bij ge- ; warend beslag heeft gelegd op de
breke aan boedelbeschrijving of tegen roerende goederen die zich in de
een bezit volgens de bepalingen van arti- woonplaats van de verweerders bekel 2229, bewezen moet worden aan de vonden; 3. dat verweerster aanvoert
hand van « titels met vaste dagtekening, :
van bescheiden van een openbare dienst : dat een aantal in beslag genomen
of vermeldingen in regelmatig gehouden [ goederen, nu zij die tijdens het huof opgemaakte registers, bescheiden of welijk door erfenis heeft verkregen,
borderellen door de wet opgelegd of door I eigen goederen zijn; 4. dat verweerhet gebruik bekrachtigd », op beperken- ' ster, overeenkomstig het voorschrift
de wijze de bewijsmiddelen opsomt die van artikel 1514 van het Gerechtedoor echtgenoten, gehuwd onder een lijk Wetboek, verzet heeft gedaan testelsel van gemeenschap, moeten worden gen de verkoop van die goederen;
aangewend om het eigen karakter van
Overwegende dat de wet van 14
een goed, ander dan een goed van per- ,
soonlijke aard, te bewijzen, en deze be- juli 1976 betreffende de wederzijdse
paling van kracht is ten aanzien van elk rechten en verplichtingen van de
derde aan de huwelijksgemeenschap on- 1 echtgenoten en de huwelijksvermogeacht of hij een zakelijk recht dan wel gensstelsels in werking is getreden
een vorderingsrecht uitoefent en, terwijl, op 28 september 1976;
de bepaling van artikel 1514 van het Ge-'
Overwegende dat het arrest, dat
rechtelijk Wetboek hieraan geen afbreuk
doet, vermits dit artikel zich ertoe be- op dit punt niet wordt aangevochperkt de procedure aan te wijzen die een ten, aanneemt dat de verweerders
beweerde eigenaar, met inbegrip van een thans onderworpen zijn aan de beechtgenoot, moet gebruiken om zijn re- palingen van de artikelen 1398 en
vindicatie in te leiden door te bepalen volgende van het Burgerlijk Wetdat de revindicant de bewijzen van eigendom in zijn exploot moet vermelden, , hoek betreffende het nieuw wettewaarmee niets wordt gezegd over de , lijk huwelijksvermogensstelsel;
aard van deze bewijzen en dus impliciet,
Overwegende dat artikel 1399 van
maar zeker verwezen wordt naar de re- het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
gelen eigen aan het burgerlijk recht, en « Eigen zijn de goederen en schuldwanneer het gaat om een echtgenoot ge- vorderingen die aan elk van beide
huwd onder een stelsel van gemeenschap, naar artikel 1399 van het Burger- echtgenoten toebehoren op de dag
lijk Wetboek; zodat het arrest, dat beslist : van het huwelijk en die welke ieder
dat artikel 1514 van het Gerechtelijk van hen tijdens het stelsel verkrijgt
Wetboek met uitsluiting van artikel 1399 door schenking, erfenis of testavan het Burgerlijk Wetboek van toepas- · ment. Ten aanzien van derden moet
sing is wanneer derden een « vorderings- het eigendomsrecht van elk der
recht » uitoefenen en dat artikel 1399 echtgenoten op een goed dat niet
slechts geldt wanneer die derden een van persoonlijke aard is, bij gebreke
« zakelijk recht » uitoefenen, en dat aldus het bewijs ten aanzien van eiseres van boedelbeschrijving of tegen een
toelaat bij middel van een niet gedateer- bezit volgens de bepalingen van artide noch getekende staat van meubelen kel 2229, bewezen worden aan de
die in een erfenis voorkomen, bevestigd hand van titels met vaste dagteke1

1
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ning, van bescheiden van een open3 november 1988 - 1• kamer - Voorbare dienst of vermeldingen in re- zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitgelmatig gehouden of opgemaakte ter - Verslaggever : de h. Matthijs registers, bescheiden of borderellen Gelijkluidende conclusie van de h. du
advocaat-generaal - Advocaat:
door de wet opgelegd of door het ge- 'Jardin,
mr. Delahaye.
bruik bekrachtigd. Tussen de echtgenoten onderling mag het bewijs
van eigendom van dezelfde goederen geleverd worden door alle middelen, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens en zelfs van
Nr. 134
algemene bekendheid »;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat een aan het nieuw
1• KAMER - 3 november 1988
wettelij k huwelij ksvermogensstelsel
onderworpen echtgenoot die ten
overstaan van derden het eigen- 1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMEdomsrecht op een goed dat niet van
NE) - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE
persoonlijke aard is, revindiceert,
EN ONPARTIJDIGE RECHTER - BEGRIP.
het bewijs van het eigendomsrecht
slechts mag leveren door de bewijs- 2° VONNISSEN EN ARRESTEN
middelen bepaald bij artikel 1399,
TUCHTZAKEN - RECHTSCOLLEGE DAT, WEtweede lid, van het Burgerlijk WetGENS ZIJN SAMENSTELLING, NIET VOLDOET
hoek;
AAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
Overwegende dat de bepaling van
RECHTER.
artikel 1514 van het Gerechtelijk
Wetboek daaraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat het arrest, door 3° RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART.
te oordelen dat artikel 1399, tweede
6.1 - TUCHTZAKEN - RECHTSCOLLEGE DAT
lid, van het Burgerlijk Wetboek ter
WEGENS ZIJN SAMENSTELLING NIET VOLzake geen toepassing vindt, de in
DOET AAN HET VEREISTE VAN EEN ONAFhet middel aangewezen wetsbepalinHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE.
gen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het tweede mid- 4° ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - TUCHTPROCEDURE - BESLISSING VAN DE TUCHTdel niet tot ruimere cassatie kan leiRAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ADVOden;
CATEN - RECHTSCOLLEGE DAT WEGENS ZIJN
SAMENSTELLING NIET VOLDOET AAN HET
VEREISTE VAN EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE.

Om die redenen, vernietigt het be- 1", 2", 3" en 4" Geen onafhankelijke en onstreden arrest, in zoverre het uitpartijdige rechterlijke instantie, als
spraak doet over de vordering tot
vereist bij art. 6.1 Europees Verdrag
revindicatie van verweerster tegen
Rechten van de Mens, is de assessor
eiseres en over de kosten; beveelt
van de tuchtraad van beroep die, als
stafhouder van de balie van de verdat van dit arrest melding zal worvolgde advocaat en v66r de behandeden gemaakt op de kant van het geling van de tuchtzaak in eerste aanleg,
deeltelijk vernietigde arrest; houdt
bij een ter post aangetekende brief
de kosten aan en laat de beslissing
overeenkomstig art. 465 Ger. W. de
daaromtrent aan de feitenrechter
tuchtrechtelijk vervolgde advocaat
over; verwijst de aldus beperkte
heeft gedagvaard om voor de raad van
zaak naar het Hof van Beroep te
zijn Orde te verschijnen, en in die dagBrussel.
vaarding als zijn mening te kennen
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geeft dat het ging om " zaken die een
ernstige inbreuk vaststellen op deontologische regels en tuchtsancties kunnen medebrengen »; daaraan doet niet
af de omstandigheid dat die assessor
aan de behandeling van de tuchtzaak
in eerste aanleg niet lleeft deelgenomen (1).
{X... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE GENT)

ARREST

(A.R. nr. 5998)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 25 juni 1987 door
de tuchtraad van beroep van de ba-,
lies van het rechtsgebied van het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de ar- I
tikelen 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, 97 van
de Grondwet, 2, 292 van het Gerechtelijk
Wetboek en van de algemene rechtsbeginselen van de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechters,
doordat de bestreden beslissing van
gedeeltelijke hervorming aan eiser wegens de zaak S ... als sanctie de schorsing
oplegt gedurende drie maanden van aile
beroepsactiviteiten als advocaat,
terwijl, eerte onderdeel, enerzijds het
onderzoek van de zaak S ... door de toenmalige stafhouder van de Orde van Ad- ;
vocaten te Oudenaarde, de heer J. Rollewagen, gedaan was en de oproeping van .
eiser, bij brief van 12 juni 1984, om te
verschijnen voor de tuchtraad van 27 juni 1984 ondertekend was door dezelfde !
1
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stafhouder J. Rollewagen; dat deze brief
van 12 juni 1984 nogmaals aan eiser betekend werd bij schrijven van 28 augustus 1984; dat in deze brief van 12 juni
1984 de zaak S ... wordt uiteengezet en
onderlijnd wordt dat het een ernstige inbreuk betreft; en anderzijds dezelfde gewezen stafhouder J. Rollewagen gezeteld
heeft als assesoor bij de behandeling van
de zaak S ... lastens eiser op de terechtzitting van 4 juni 1987 van de tuchtraad
van beroep en de bestreden beslissing
mee beraadslaagd en uitgesproken heeft;
dat dientengevolge eiser geen onafhankelijke en onpartijdige berechting heeft
gehad; dat immers de assessor J. Rollewagen, door het onderzoek en de oproeping, een vooringenomen mening had en
in aile geval als zodanig ervaren wordt
(schending van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 en van de algemene rechtsbeginselen van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechters);
tweede onderdeel, nu de heer J. Rollewagen enerzijds tegen eiser het onderzoek van de zaak S ... geleid heeft en eiser bij brief van 12 juni 1984 opgeroepen
heeft en in deze brief de zaak S ... uiteengezet heeft en gesteld heeft dat het om
een ernstige inbreuk ging, en anderzijds
dezelfde heer J. Rollewagen als assessor
deelgenomen heeft aan de berechting en
de uitspraak over de feiten in graad van
beroep, er cumulatie is geweest van gerechtelijke ambten, zodat de bestreden
beslissing nietig is (schending van de artikelen 2 en 292 van het Gerechtelijk
Wetboek);
derde onderdeel, de bestreden beslissing niet in het openbaar werd uitgesproken, zodat ze nietig is (schending
van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 en 97 van de Grondwet) :

1

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
(1) Raadpl. Cass., 21 maart 1985, A.R. i slaan, blijkt dat in onderhavige zaak
nr. 7178, en 23 mei 1985, A.R. nr. 7145 Mr. Rollewagen enerzijds als staf(A. C., 1984-85, nrs. 444 en 575); 26 sept. 1986,
houder bij een ter post aangetekenA.R. nr. 5218 (A.C., 1986-87, nr. 50).
Zie : J. VAN COMPERNOLLE, « L'evolution de Ia de brief met bericht van ontvangst
fonction de juger dans les ordres profession- eiser had gedagvaard voor de tuchtnels >>, in Fonction de juge et pouvoir judiciai- raad en in die dagvaarding zijn mere, Fac. univ. St.-Louis (1983), nr. 30, 391 (408
e.v.); P. LAMBERT. << La Convention europeenne ning te kennen had gegeven dat het
des droits de l'homme et le droit disciplinai- ging om « zaken (die) een ernstige
re >>, J.T., 1988, 53; P. LAMBERT, La C01nrention inbreuk vaststellen
op deontoloeuropeenne des droits de l'homme dans Ja jurisprudence beige (edition Nemesis., 1987, gische regels en tuchtsancties kunbiz. 61 e.v.); B. MAES, « De onpartijdige rech- nen meebrengen », en anderzijds
ter >>, R. W., 1983-84, 1857 (1885).
deel uitmaakte van de tuchtraad
1
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van beroep die de bestreden beslissing heeft uitgesproken;
Overwegende dat het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk een
rechter onpartijdig moet zijn, aldus
wordt miskend; dat de bestreden beslissing nietig is en het onderdeel
gegrond;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten van deze aanleg ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de tuchtraad
van beroep van de balies van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent, anders samengesteld.
3 november 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Houtekier.
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KAMER -

(ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN LEON VAN
EEGHEM N.V. T. AANNEMINGSBEDRIJF VERHAEGHE N.V.)

(A.R. nr. 6063)
7 november 1988 - 3' kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 136
3'

KAMER -

7 november 1988

CASSATIE -

BEVOEGDHEID - ALGEMEEN
- BURGERLIJKE ZAKEN - TOEZICHT VAN
RET HOF - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR
BEDIENDEN - HOOFDZAKELIJK HOOFDARBEID.

Het Hoi is bevoegd om na te gaan of de
feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat de werknemer hoofdzakelijk
hoofdarbeid verrichtte en derhalve
door een arbeidsovereenkomst voor bedienden was gebonden (1). (Art. 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)

7 november 1988
(SOCIALE REHABILITATIESTICHTING AROP
V.Z.W. T. VAN REETH)

OVEREENKOMST -

NIET-UlTVOERING NIET-NAKOMING DOOR BEIDE PARTIJEN VAN
HUN VERBINTENISSEN SCHADEVERGOEDING- OMVANG.

De omstandigheid dat beide partijen bij
een wederkerige overeenkomst hun
verbintenissen niet zijn nagekomen,
heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op noch hun gehoudenheid,
naar evenredigheid van hun aandeel
in die aansprakehjkheid, tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen (1). (Artt. 1149 en 1184 B.W.)
Nota arrest nr. 135 :
(1) Cass., 9 mei 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 555).

ARREST

(A.R. nr. 6283)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1987 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over bet middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de som te betalen
Nota arrest nr. 136 :

A.R.

nr.

4997

(1) Zie Cass., 30 maart 1987, A.R. nr. 5580
(A.C., 1986-87, nr. 454).
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van 88.087 frank, op grand : dat de eerste
rechter terecht aanvaard heeft dat verweerder als bediende werkzaam is geweest in dienst van eiseres, zodat verweerder gerechtigd is op de door hem
gevorderde aanvullende opzeggingsvergoeding; dat verweerder als enige valide
werknemer met een groep van ongeveer
25 minder-valide werknemers werkte;
dat volgens getuige De Laet Yolande,
hoofdmonitrice, de taak van verweerder
er vooral in bestond mede te fungeren in
de produktie en de minder-validen te begeleiden met een zeer beperkte verantwoordelijkheid; dat verweerder, volgens
deze getuige, als een ploegbaas was te
beschouwen; dat volgens getuige Oorts
Walter, zelf monitor, het essentii:He doel
van de taak van een monitor erin bestaat de heropvoeding van de minder-valide te bewerken; dat om dit doel te bereiken de monitor met de minder-valide
meewerkt; dat de hoofdzakelijke taak
van een monitor erin bestaat mede te
werken met de minder-validen; dat valgens getuige Audenaert Etienne, directeur, de taak van een monitor een arbeidende taak was met de hand, met de
begeleidende en opvoedende taak, zulks
in de geest waarin het Rijksfonds zulks
voorschrijft; dat getuige Hoes Bart, zelf
monitor, ter zake verklaard heeft: « terwijl ik aan de produktie meewerk, dien
ik het werk van de overige werknemers
in het oog te houden, derwijze dat de
produktie goed verloopt; de essentiele
taak van een monitor bestaat erin persoonlijk met de minder-validen mee te
werken aan het produktieproces en daarnaast tegelijkertijd de arbeid van bedoelde werknemers te leiden en te begeleiden, ten einde het produktiecijfer te
behalen »; dat niet enkel uit voormelde
getuigenverklaringen maar uit al de getuigenverklaringen, globaal beschouwd
en met uitzondering van de verklaring
van getuige Annelies De Vroed, die laattijdig als getuige werd aangezegd, is gebleken dat verweerder tewerkgesteld
was als een ploegbaas van minder-valide
werknemers; dat het feit dat zijn functie
ten opzichte van minder-valide werknemers moest worden uitgevoerd, vereiste
dat hij meer begeleidend en psychologisch optrad; dat zulks werk een speciale
mentale ingesteldheid vergt; dat de eerder simpele en onbenullige handenarbeid
welke door de monitor in het grootste
gedeelte van de arbeidstijd werd verricht
als zodanig niet essentieel was, maar
wei de begeleiding; dat de monitor wei
moest produceren, echter als stimulans
voor de minder-validen, als een vorm
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van groepstherapie; dat, zo verweerder
weliswaar de meeste tijd aan de handenarbeid besteedde, het essentiele en overwegende van zijn taak de Ieiding en begeleiding van de minder-validen betrof
en hun opvoeding; dat het arbeidshof in
de gegeven omstandigheden de visie van
de eerste rechter beaamt volgens welke
verweerders taak van monitor in essentie een leidende, begeleidende en opvoedende taak was, waarbij benevens handenarbeid essentieel geestesarbeid werd
verricht,
terwijl de arbeidsovereenkomst voor
werklieden verschilt van de arbeidsovereenkomst voor bedienden doordat de
werkman in hoofdzaak handenarbeid
verrichtte en de bediende in hoofdzaak
hoofdarbeid; het arrest vaststelt dat verweerder in het grootste gedeelte van de
arbeidstijd handenarbeid heeft verricht
zodat het ten onrechte beslist dat hij als
bediende werkzaam is geweest; het loutere feit dat verweerder moest produceren, als stimulans voor de minder-validen en als vorm van groepstherapie,
immers niet wegneemt dat zijn arbeid
voor hemzelf handenarbeid bleef, ook al
kwam die als begeleidend en opvoedend
over voor de minder-validen, vermits dit
handwerk voor verweerder zelf eerder
simpel was; het feit dat het werken met
minder-validen een speciale mentale ingesteldheid en meer begeleiding vergt,
evenmin van aard is om van verweerder
een bediende te maken, nu vastgesteld
werd dat hij het grootste gedeelte van de
arbeidstijd en dus hoofdzakelijke simpele handenarbeid verrichtte :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, als monitor
van een groep van ongeveer 25 minder-validen, in het grootste deel van
de arbeidstijd « eerder simpele en
onbenullige handenarbeid » verrichtte, dat deze arbeid als zodanig niet
essentieel was, dat verweerder die
arbeid verrichtte als een stimulans
voor de minder-validen « als een
vorm van groepstherapie » en dat
het essentiEHe en overwegende van
zijn taak de leiding, begeleiding en
opvoeding van de minder-validen betrof;
Overwegende dat het arrest aldus
op onaantastbare wijze in feite de
overwegende werkzaamheid van
verweerder vaststelt; dat het uit die
vaststelling wettig afleidt dat ver-
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weerder als bediende dient te worden aangemerkt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
7 november 1988 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.
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ARBEIDSONGEVAL -

ALGEMENE BEGRIFFEN - ERKENNING DOOR DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR VAN EEN FEITELIJK GEGEVEN - GEVOLG.

Geen wetsbepaling staat in de weg aan
de verbindende erkenning door de arbeidsongevallenverzekeraar van een
feitelijk gegeven, m.n. ten aanzien van
de duur van de arbeidsongeschiktheid
(1).

(DE VADERLANDSE N.V. T. TERNIER)
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einde van de tijdelijke ongeschiktheid
heeft bepaald. Zij betoogt dat haar instemming met die betalingen waardeloos
is, nu de bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving van openbare orde zijn.
Ten aanzien van het toepassingsgebied
van de wetgeving beslist het arrest van 7
december 1967 (2) dat geen wetsbepaling
de erkenning, door de werkgever of de
verzekeraar, van het bestaan van het ongeval waardoor de werknemer volgens
zijn verklaring is getroffen, van uitwerking berooft. De rechter mag oordelen
dat de verzekeraar gebonden is door zijn
erkenning van de werkelijkheid van het
ongeval.
Een noot onder dit arrest vestigt de
aandacht erop dat de erkenning dat zich
een ongeval heeft voorgedaan, de erkenning is, niet van een op de arbeidsongevallenwetgeving gegrond recht, maar van
een materieel feit dat de toepassing van
die wetgeving niet uitsluit.
In een noot onder het arrest van 19 december 1929 (3) onderstreept procurem·
generaal Leclercq dat, volgens dit arrest,
partijen door een akkoord of een erkenning niet kunnen afwijken van de
rechtsregels betreffende de arbeidsongevallenvergoedingen, maar dat de erkenning van een feitelijk gegeven, zoals het
bedrag van het verdiende loon, waarop
die regels moeten worden toegepast, wel
mogelijk is.
Ook het arrest van 3 november 1910
(4) verklaart een akkoord van partijen
over het basisloon geldig. Zulks had overigens de minister reeds opgemerkt bij
de bespreking van de wet van 24 december 1903 in de Senaat (5).
In onderhavige zaak gaat het eveneens
om een feitelijk gegeven waarop de
rechtsregel dient te worden toegepast
om de wettelijk verschuldigde vergoeding vast te stellen, met name de duur
van de arbeidsongeschiktheid. Dat die
wettelijke regeling absolute en integrale
toepassing moet vinden, staat een erkenning van dit feitelijk gegeven door de
verzekeraar niet in de weg.

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Stelling van eiseres is dat zij in geen
geval arbeidsongevallenvergoeding voor
algehele, tijdelijke arbeidsongeschiktheid
verschuldigd is vanaf de bij rechterlijke
beslissing vastgestelde consolidatieda- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - tum. Zij verwijt het arbeidshof in aan(2) A.C., 1968, 501.
merking te hebben genomen dat zij die
vergoedingen is blijven betalen tot de da(3) Bull. en Pas., 1930, I, 50.
tum waarop haar adviserend arts het
(4) Bull. en Pas., 1910, I, 476.
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.

(5) Senaat, 1903-1904, Hand., 1 dec. 1903,
biz. 12.

272

HOF VAN CASSATIE

In zoverre dit in de drie onderdelen
van het middel wordt betwist, falen deze
naar recht.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 6297)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1987
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 1131,
1133 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
23 24 25 26 van het Gerechtelijk Wetbo'ek, '6, §' 3, 23, vierde lid, 2°, 24, tweede
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, als gewijzigd door de wetten
van 7 juli 1978 en van 1 augustus 1985,
doordat het arrest de vordering van eiseres tegen verweerder tot terugbetaling
van 302.663 frank ongegrond verklaart,
op de volgende gronden : « De arbeidsrechtbank oordeelde bij vonnis van
13.12.1984 dat de consolidatie ( ... ) ingetreden was op 31.12.1982, waarna een bestendige arbeidsongeschiktheid van 20 %
overbleef. Dit vonnis heeft kracht van
gewijsde (... ). De bepalingen van artikel
23 van de Arbeidsongevallenwet van
10.4.1971 leggen aan de medische adviseur van de verzekeraar de verplichting
op, wanneer hij meent dat hiertoe redenen zijn, aan de arbeidsgeneesheer van
de werkgever te vragen de mogelijkheid
van een wedertewerkstelling te onderzoeken. W anneer de getroffene niet opnieuw aan het werk wordt gesteld en
geen behandeling wordt voorgesteld met
het oog op de wederaanpassing, blijft de
getroffene tot de dag van zijn volledige
wedertewerkstelling of van de consolidatie de vergoedingen voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid genieten (art.
23 vierde lid, 2°), Ten overstaan van de
ve~plichte toepassing van deze bepalingen staat dat de raadsgeneesheer van
(eiseres) eerst op 20.4.1984 de werkhervatting van (verweerder) heeft voorgesteld, bevel waaraan (verweerder) gevolg
heeft gegeven. Dat de raadsgeneesheer
aan deze verplichting niet eerder heeft
voldaan, zal ongetwijfeld voortspruiten
uit de omstandigheid dat (verweerder)
na zijn ongeval voortdurend in behandeling van geneesheren is gebleven, wat
blijkt uit het verslag van de gerechtelijke deskundige dr. lVIarchau, die in zijn
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uiteindelijk verslag van 21.3.1984 beschrijft dat (verweerder) van 16.6.1982 tot
17.7.1982 verder verzorgd werd door dr.
Hoffman en dr. Plets en verder nog
steeds in behandeling bleef in 1982 en op
31.1.1983 en 5.5.1983, waarnaar hij nog
steeds zijn huisarts dr. Jansenne raadpleegde in februari, maart, mei, juli, september en december 1983. Zelfs dokter
Bourgeois, de raadgevende geneesheer
van (eiseres) merkt in een schrijven van
27 maart 1984 op dat er nog O.R.L.-afwijkingen en hoogtevrees bleef bestaan (cfr.
verslag dr. lVIarchau). Terwijl (eiseres) in
conclusie verklaart dat haar raadgevend
geneesheer dr. Bourgeois meermaals
aangedrongen heeft dat (verweerder) het
werk zou hernemen, bewijst ze dit niet
en kan aileen aantonen dat het bevel tot
werkhervatting voor de eerste maal op
20.4.1983 werd gegeven (... ). De eerste
rechter verwees terecht naar rechtsleer
en rechtspraak waarin benadrukt wordt
dat de periode van tijdelijke en algehele
arbeidsongeschiktheid eindigt op het
ogenblik waarop de algehele tijdelijke
arbeidsongeschiktheid tot werken overgaat in een tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of ten uitzonderlijke
titel bij de consolidatie, wanneer de tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid overgaat in een blijvende volledige
arbeidsongeschiktheid. Om een einde te
stellen aan de periode van tijdelijke en
algehele arbeidsongeschiktheid moet het
slachtoffer gemachtigd of uitgenodigd
worden het werk te hervatten. De vergoedingen voor tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid die door de verzekeraar worden uitbetaald aan de getroffene
tot op de datum waarop deze verzocht
wordt het werk te hervatten, blijven aan
het slachtoffer verworven, zelfs indien
de gerechtsdeskundige het einde van de
tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid bepaalt op een datum die voorafgaat aan deze die door de verzekeraar
werd voorgesteld voor de wedertewerkstelling (...). Het is juist dat (eiseres) met
(verweerder) geen uitdrukkelijke overeenkomst heeft afgesloten waarbij erkend werd dat zij de algehele tijdelijke
arbeidsongeschiktheid en derhalve de aldus verschuldigde betalingen zou blijven
doen tot 1 mei 1984. Nochtans heeft zij,
ten gevolge van de adviezen van haar
raadsgeneesheer die het einde van de
volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid
heeft vastgesteld op 20.4.1984, zonder
enig voorbehoud deze toestand van volledige tijdelijke
arbeidsongeschiktheid
aanvaard en de betalingen uitgevoerd.
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De houding van de raadgevende genees- aan verweerder na diens consolidatie op
heer die de volledige tijdelijke arbeidson- 31 december 1982; de bepalingen van de
geschiktheid is blijven erkennen tot Arbeidsongevallenwet die de vaststelling
20.4.1984 en derhalve oordeelde dat (ver- van de vergoedingen regelen, immers de
weerder) nog steeds niet in staat was het openbare orde raken (schending van de
werk te hernemen, en anderzijds de ge- artikelen 6, § 3, 23, vierde lid, 2°, en 24,
dragingen van (eiseres) die, vertrouwend tweede lid, van de wet van 10 april 1971);
op de adviezen van haar raadsgenees- eiseres bijgevolg gerechtigd is de vergoeheer, de betalingen verder is blijven ver- dingen voor tijdelijke en algehele arrichten, hadden tot gevolg dat (verweer- beidsongeschiktheid, die met miskenning
der) zich te gepasten tijde bij zijn van die bepalingen uitbetaald werden na
werkgever heeft aangeboden om het de consolidatie, terug te vorderen, ook al
werk te hernemen en aldus deze werkge- zou zij destijds met die betalingen hebver belette (verweerder) naar de werk- ben ingestemd (schending van de artikeloosheid door te sturen waar (verweer- len 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk
der) dan de noodzakelijke werkloosheids- Wetboek):
uitkeringen had kunnen genieten ''•
terwijl, eerste onderdeel, de vordering
van eiseres tot terugbetaling van de verWat de tweede grief van het eergoedingen voor tijdelijke en algehele ar- ste onderdeel, de eerste grief van
beidsongeschiktheid, die verweerder nog
ontvangen had na de consolidatiedatum het tweede onderdeel en het derde
van 31 december 1982, volkomen ten on- onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de berechte ongegrond werd verklaard; immers de vergoeding voor tijdelijke ar- slissing tot ontzegging van de eis
beidsongeschiktheid slechts verschuldigd van eiseres tot terugvordering van
is tot aan de consolidatie (schending van verweerder van de betalingen weartikel 23, vierde lid, 2°, van de wet van
10 april 1971) en vanaf dan vervangen gens tijdelijke, algehele arbeidsonwordt door de vergoeding voor blijvende geschiktheid gedurende de periode
arbeidsongeschiktheid (schending van van 31 december 1982 tot 1 mei 1984
artikel 24, tweede lid, van de wet van 10 mede laat steunen op de zelfstandige redengeving : « Het is juist dat
april 1971);
tweede onderdeel, het arrest ten on- (eiseres) met (verweerder) geen uitovereenkomst heeft
rechte beslist dat eiseres ten gevolge van drukkelijke
de adviezen van haar raadsgeneesheer afgesloten waarbij erkend werd dat
de toestand van algehele tijdelijke ar- zij de algehele tijdelijke arbeidsonbeidsongeschiktheid aanvaard heeft tot geschiktheid en de aldus verschul20 april 1984; de periode van volledige tij- digde betalingen zou blijven doen
delijke arbeidsongeschiktheid immers
niet bepaald wordt door de adviezen van tot 1 mei 1984. Nochtans heeft zij
de raadsgeneesheer en evenmin door ten gevolge van de adviezen van
eenvoudige aanvaarding van die advie- haar raadsgeneesheer die het einde
zen door de verzekeraar; integendeel het van de volledige tijdelijke arbeidseinde van de periode van tijdelijke ar- ongeschiktheid heeft vastgesteld op
beidsongeschiktheid en het vertrekpunt 20.4.1984, zonder enig voorbehoud
van de blijvende arbeidsongeschiktheid deze toestand van volledige tijdedient te worden vastgesteld, ofwel door lijke
arbeidsongeschiktheid aaneen uitdrukkelijke overeenkomst tussen
vaard
en
de betalingen uitgevoerd »;
partijen die dient te worden bekrachtigd
Overwegende dat de duur van de
overeenkomstig artikel 65 van de Arbeidsongevallenwet, ofwel door een in . arbeidsongeschiktheid van de getrofkracht van gewijsde gegane beslissing .fene een feitelijk gegeven is, ook al
(schending van artikel 24, tweede lid, wordt op basis daarvan de wettelijk
van de wet van 10 april 1971); ...
verschuldigde vergoeding vastgederde onderdeel, het feit dat eiseres de steld; dat derhalve noch de artikelen
toestand van algehele, tijdelijke arbeids- 6, § 3, 23, vierde lid, 2°, en 24, tweede
ongeschiktheid zou hebben aanvaard tot
20 april 1984, geen afbreuk doet aan lid, van de Arbeidsongevallenwet
haar recht om de vergoedingen voor tij- noch de artikelen 6, 1131 en 1133
delijke en algehele arbeidsongschiktheid van het Burgerlijk Wetboek aan een
terug te vorderen die zij nog betaald had verbindende erkenning door de ar-
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beidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de duur van de arbeidsongeschiktheid in de weg staan;
Dat de onderdelen in zoverre falen naar recht;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de brief met bijlagen die
op 10 juni 1988 ter griffie van het
Hof, voor verweerder, zonder bijstand van een advocaat bij het Hof
werd neergelegd, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
7 november 1988 - a· kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

1" en 2o 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 bij een nieuwe
aanvraag onder de gelding van een
nieuwe regeling geen aanspraak rnaken op het behoud van die hoedanigheid (1). (Artt. 2 B.W. en 12a, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. LUYCKX)

(A.R. nr. 6a07)
7 november 1988 - ae kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Van
Ommeslaghe.

Nr. 1a9
3"

KAMER -

7 november 1988

Nr. 1a8

a•

KAMER -

7 november 1988

- GERECHTIGDEN
OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - BEHOUD
VAN DE HOEDANIGHEID VAN GERECHTIGDE
- UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZE DIE
EEN BEROEP UITOEFENT WAARDOOR HIJ
NIET ONDER DE SOCIALE ZEKERHEID VALTVERLIES VAN DE HOEDANIGHEID ALVORENS
OP HET BEHOUD AANSPRAAK WORDT GEMAAKT.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN-

BURGERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN DE
DEBATTEN - VERPLICHTING - VOORWAARDE.

1° WERKLOOSHEID

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN

2° OPENBARE ORDE -

OPENBARE INSTELLING - RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING
BEVOEGDHEID VAN EEN ORGAAN.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
INSTELLEN VAN
RECHTSVORDERINGEN- BEVOEGDHEID VAN
DE ALGEMENE RAAD.

- WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEIDSBESLUIT - GERECHTIGDEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERING- BEHOUD VAN DE HOEDA1o De rechter is niet verplicht de heropeNIGHEID VAN GERECHTIGDE - UITKERINGSning van de debatten te bevelen, wanGERECHTIGDE WERKLOZE DIE EEN BEROEP
UITOEFENT WAARDOOR HIJ NIET ONDER DE 1-----------------~
SOCIALE ZEKERHEID VALT - VERLIES VAN
(1) Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5982
DE HOEDANIGHEID ALVORENS OP HET BE(A.C., 1987-88, nr. 341). Zie Cass., 10 okt. 1988,
A.R. nr. 6263, supra nr. 82.
HOUD AANSPRAAK WORDT GEMAAKT.
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neer hij een vordering geheel of gedeeltelijk afwijst op grand van een
exceptie die een van de partijen voor
hem heeft ingeroepen, ook al heeft die
partij de wetsbepaling waarop de exceptie steunt, niet vermeld (1). (Art.
774, tweede lid, Ger.W.)

2" De wettelijke regelen betreffende de

bevoegdheid van een orgaan van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, m.n. om rechtsvorderingen in te stellen, raken de openbare
orde (2).
3" De bevoegdheid van de algemene raad

van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering om zaken bij
de rechtbanken aanhangig te maken,
houdt ook in dat enkel de raad in de
regel bevoegd is om te beslissen dat
hoger beroep beroep wordt ingesteld.
(Art. 8, 8", Z.I.V.-wet.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING T. NATIONAAL VERBOND
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, HAYEN)
ARREST

(A.R. nr. 6336)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1988 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 8, 8", 93, 10", van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 10,
zevende lid, 19, 4', van de wet van 25
april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, 56,
§ 1, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 1 van het koninklijk besluit
van 11 juni 1964 tot goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de algemene raad van het Rijksinstituut voor Ziekte- en lnvaliditeitsverzekering, alsmede 8
van het huishoudelijk reglement en 97
van de Grondwet, en miskenning van
(1) Cass., 29 juni 1977 (A.C., 1977, 1121).
(2) Zie R.S., 2 mei 1973, nrs. 15.825 en 15.826
fVerz. Arr. R.v.St.)
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het algemeen rechtsbeginsel met betrekking tot de eerbiediging van het recht
van verdediging,
doordat het arrest alleereerst vaststelt : dat, gelet op de betekening van het
vonnis van de eerste rechter op 19 augustus 1986, waardoor de termijn van hager beroep verstreek op 18 september
1986, om middernacht, en op het feit van
de vakantieperiode gedurende welke de
algemene raad van het R.I.Z.I.V. en het
comite van de Dienst voor Administratieve Controle niet vergaderen, de algemene raad en het comite schriftelijk werden geraadpleegd over de vraag of hager
beroep tegen het vonnis van 20 juni 1986
moest worden ingesteld, dat bij ontstentenis van tegenbericht van de meerderheid van de leden binnen een bepaalde
termijn (van acht dagen voor de algemene raad en van tien dagen voor het comite) hun stilzwijgen werd beschouwd als
een instemming met het voorstel om hager beroep in te stellen tegen voorgenoemd vonnis, dat slechts twee leden
van de algemene raad en het comite een
antwoord lieten geworden, waarvan de
ene ter kennis bracht dat hij zich onthield en de andere dat hij niet met het
voorstel instemde, en dat de algemene
raad pas in zijn vergadering van 26 september 1986 - a posteriori - zijn instemming betuigde met het instellen van
het hager beroep; het arbeidshof vervolgens overweegt : dat eiser weliswaar
aanvoert dat in de hiervoor beschreven
schriftelijke raadpleging is voorzien door
de huishoudelijke reglementen van de algemene raad en van het comite, goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 11
juni 1964, doch dat laatstgenoemde koninklijke besluiten niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dat,
oak al moeten dergelijke koninklijke besluiten niet integraal worden gepubliceerd, ze echter minstens het voorwerp
behoren te zijn van een gewone vermelding in het Belgisch Staatsblad, dat, nu
omtrent dergelijke vermelding geen enkele inlichting voorhanden is, ze bij een
heropening van de debatten door het arbeidshof aan eiser zou kunnen worden
gevraagd, tenzij het arbeidshof zou oordelen dat die inlichting overbodig wordt
doordat reeds een andere reden de ontoelaatbaarheid van het hager beroep
staaft; het arbeidshof ten slotte beslist :
dat een dergelijke andere reden ten dezen voorhanden is, namelijk de strijdigheid van de in de bovengenoemde huishoudelijke reglementen bepaalde schriftelijke raadpleging met de bepalingen
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van de wet van 25 april 1963, inzonder- lijks beheer toekomt de instelling in de
heid met artikel 19, 1" en 4", waarnaar in gerechtelijke en buitengerechtelijke hanartikel 7, vijfde lid, van de wet van 9 au- delingen te vertegenwoordigen, en
gustus 1963 wordt verwezen en waarin rechtsgeldig in he.ar naam en voor haar
het volgende wordt bepaald : « Het be- rekening op te treden zonder dat hij
heerscomite stelt zijn huishoudelijk re- zulks door een beslissing van het beglement op, dat inzonderheid : 1. de rege- heerscomite moet staven; het, volgens arlen stelt in verband met de bijeenroe- tikel 8, 8", van de wet van 9 augustus
ping van het beheerscomite op verzoek 1963, weliswaar tot de bevoegdheid van
van de minister of zijn afgevaardigde, de algemene raad van het Rijksinstituut
van de voorzitter, van de persoon belast voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
met het dagelijks beheer van de instel- behoort de zaken aanhangig te maken
lingen of van twee leden (... ) 4. de aan- bij de rechtbanken, nadat het comite van
wezigheid voorschrijft van ten minste de de Dienst voor Administratieve Controle
helft van de vertegenwoordigers van de overeenkomstig artikel 93, 10", van dewerkgeversorganisaties en van de werk- zelfde wet van 9 augustus 1963 beslist
nemersorganisaties en eventueel van de heeft een vordering in te stellen voor de
vertegenwoordigers van de bij artikel 4 rechtbanken, doch deze bepalingen geen
beoogde organisaties, om op geldige wij- afbreuk doen aan de bevoegdheid van de
ze te beraadslagen en te beslissen, als- persoon belast met het dagelijks beheer
mede de wijze van stemmen in het be- om, eenmaal de zaak aanhangig is geheerscomite »; dat, nu slechts twee leden maakt bij de rechtbank, aile nodige bevan de raad en van het comite hebben slissingen te treffen over de aan te wengeantwoord op het voorstel om hoger be- den rechtsmiddelen, zoals het neerleggen
roep in te stellen tegen het vonnis van van een verzoekschrift tot hoger beroep
20 juni 1986, niet kan worden gezegd dat of van een voorziening in cassatie; de
ten minste de helft van de vertegen- wetgever, zoals uit de artikelen 8, 8", en
woordigers van de bij artikel 19, 4", van 93, 10", van de wet van 9 augustus 1963
de wet van 25 april 1983 beoogde organi- blijkt, de tussenkomst van het comite
saties aanwezig waren en op geldige wij- van de Dienst voor Administratieve Conze hebben beraadslaagd en beslist over trole en van de algemene raad, en de
het voorstel om hoger beroep in te stel- daarbij horende consultatie van de vertelen; en dat het op 18 september 1986 in- genwoordigers van de werkgevers- en
gediende hoger beroep dan ook niet ont- werknemersorganisaties, van essentieel
vankelijk is bij gebreke van geldige belang beschouwde voor het inleiden van
beslissingen van de algemene raad en de oorspronkelijke vordering, met andevan het comite, genomen v66r het neer- re woorden voor de vraag of een bepaalde kwestie aan de beoordeling van de
leggen van de akte van hoger beroep,
terwijl, eerste onderdeel, geen van de Rechterlijke Macht dient te worden voorpartijen in hun appelconclusie gewag gelegd, doch deze consultatie niet heeft
maakten van de onontvankelijkheid van willen voorschrijven voor de verdere prohet door eiser ingestelde beroep op cesvoering, eenmaal de zaak bij de
grond van artikel 19, 4", van de wet van rechtbanken aanhangig werd gemaakt;
25 april 1963; de rechter ertoe gehouden het arrest derhalve, door het hoger beis de heropening van de debatten te be- roep van eiser onontvankelijk te verklavelen, alvorens de vordering geheel of ren bij gebreke van geldige beslissingen
gedeeltelijk af te wijzen, op grond van van de algemene raad en van het comite,
een exceptie die de partijen voor hem genomen v66r het neerleggen van de akniet hadden ingeroepen; het arrest der- te van hoger beroep, schending inhoudt
halve, door het hoger beroep van eiser van de artikelen 10, zevende lid, en 19,
onontvankelijk te verklaren op grond 4", van de wet van 25 april 1963 en 8, 8",
van artikel 19, 4", van de wet van 25 april en 93, 10", van de wet van 9 augustus
1963, welke bepaling door de partijen 1963;
niet werd ingeroepen, zonder de heropening van de debatten te bevelen om de
partijen toe te laten over dit punt te conWat het eerste onderdeel betreft :
cluderen, artikel 77 4, tweede lid, van het
Overwegende
dat tweede verweerGerechtelijk Wetboek schendt en het
recht van verdediging van eiser miskent;
der reeds in zijn eerste conclusie de
tweede onderdeel, volgens artikel 10, niet-ontvankelijkheid van eisers hozevende lid, van de wet van 25 april ger beroep aanvoerde; dat eiser
1963, l"et de persoon belast met het dage- daarop tegenwierp : dat het hoger
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beroep was ingesteld met eerbiediging van de bepalingen van de artikelen 8, 8°, en 93, 10°, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat het comite van de
Dienst voor Administratieve Controle zijn instemming met het instellen
van hoger beroep had betuigd en
dat de algemene raad vervolgens
machtiging had verleend om het beroep aanhangig te maken; dat tweede verweerder in zijn daaropvolgende conclusie vaststelde dat volgens
eiser de beslissing tot het indienen
van het hoger beroep door de algemene raad regelmatig was genamen, na schriftelijke raadpleging
van de leden, met toepassing van artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de raad; dat hij op die
aanvoering onder meer antwoordde,
volgens het arrest : « Wanneer in de
wet aan een bepaald beraadslagend
orgaan een bevoegdheid wordt opgelegd, komt dezelfde bevoegdheid
niet toe aan de individuele leden en
kunnen zij deze bevoegdheid evenmin uitoefenen, wanneer zij niet in
raad zijn verenigd. Bovendien is het
strijdig met de wet uit een stilzwijgen van enig lid of alle leden zijn
instemming af te leiden. Niets belet
dat een of meerdere leden of zelfs
alle leden van de bedoelde raad onbeschikbaar zouden zijn geweest in
de periode van 10 dagen ... zodat in
feite niemand ter zake een instemming, weze het een stilzwijgende instemming zou hebben betuigd »; dat
tweede verweerder zich aldus in het
concrete geval beriep op een scherrding van de wettelijke bepalingen
die de wijze van beraadslaging van
de betrokken organen van eiser beheersen; dat eiser, in zijn derde conclusie, daarop nogmaals repliceerde
dat de schriftelijke raadpleging van
de leden van de betrokken organen
volkomen wettelijk was;

Controle hadden geantwoord op het
schriftelijk voorstel om. hoger beroep in te stellen; dat het, voor zover een schriftelijke raadpleging
van de leden als een bijeenroeping
van de bedoelde organen van eiser
,zou kunnen worden beschouwd, oordeelt, zoals tweede verweerder had
gesteld, dat de ontstentenis van een
antwoord van de leden van die organen niet tot het besluit kan leiden
dat zij aanwezig waren en hun instemming hadden betuigd, zodat
niet voldaan was aan de toepasselijke bepalingen van artikel 19, 4°,
van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen
van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, krachtens welke de aanwezigheid van ten
minste de helft van de vertegenwoordigers van de in het artikel beoogde organisaties is vereist, om
geldig te kunnen beraadslagen en
beslissen over een voorstel om hoger beroep in te stellen; dat het arrest op die gronden het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk
verklaart;
Overwegende dat uit het voren. staande blijkt dat de procespartijen
,omstandig tegenspraak hebben gevoerd omtrent het rechtspunt of
door de bevoegde organen van eiser
op wettige wijze was beslist tot het
instellen van hoger beroep; dat het
arrest, door met verwijzing naar het
voorschrift van artikel 19, 4°, van de
wet van. 25 april 1963 het voormelde
standpunt van tweede verweerder
bij te vallen, eisers recht van verdediging niet miskent;
Dat uit het vorenstaande eveneens volgt dat het arbeidshof eisers
hager beroep niet afwijst op grond
van een exceptie van niet-onivankelijkheid die de partijen niet hadden
ingeroepen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat slechts twee leden van de
algemene raad en van het comite
van de Dienst voor Administratieve

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel, door
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tweede verweerder opgeworpen en Nr. 140
hieraan ontleend dat het onderdeel
nieuw is;
1" KAMER - 8 november 1988
Overwegende dat de regels betreffende de machten die door de wetten van 9 augustus 1963 en 25 april
1963 aan de diverse organen van ei- STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 44, § 1, 1 - BODser zijn toegekend, de openbare orWEN OF PLAATSEN VAN EEN VASTE INRICHde raken; dat het rechtspunt betrefTING - BEGRIP.
fende de macht van « de persoon
belast met het dagelijks beheer » ter Art. 44, § 1, 1, Wet Ruimtelijke Ordening
zake van het instellen van een hoen Stedebouw wordt geschonden door
het arrest dat beslist dat, hoewel het
ger beroep bij de rechtbanken derreliiH van de bodem niet aanmerkelijk
halve voor het eerst voor het Hof
gewijzigd wordt, een vergunning, als
kan worden opgeworpen;
bepaald in dat art. 44, vereist is voor
Dat de grond van niet-ontvankehet aanleggen van een tennisveld dat
lijkheid niet kan worden aangenoomheind is met een twee meter hoge
men;
omrastering, rechtgehouden door midOverwegende dat uit de tekst van
de artikelen 7, vijfde lid, en 113,
vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 volgt dat artikel 10, zevende lid, van de wet van 25 april 1963
op eiser geen toepassing vindt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat ingevolge het
bepaalde in de artikelen 8, 8°, en 93,
10°, van de wet van 9 augustus 1963
enkel de algemene raad van eiser
de macht heeft om te beslissen vorderingen bij de rechtbanken aanhangig te maken; dat die bepaling
in de regel ook slaat op het aanhangig maken van een hoger beroep;
dat artikel 19, 4°, van de wet van 25
april 1963 daaraan geen afbreuk
doet;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 november 1988 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.

del van palen die op blijvende wijze in
de grand Zijn vastgehecht (1).
(TIELEMANS, VAN DE WIELE
T. VLAAMSE GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 1517)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Theodoor
Tielemans:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen hem :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet door onvoldoende motivering,
wat gelijk staat met afwezigheid van motivering, en 44, § 1, van de wet van 29
maart 1962 op de ruimtelijke ordening
en stedebouw,
doordat het hof (van beroep) in het arrest het bestaan van het misdrijf voorzien in littera 3 « aanleggen van een tennisveld met als ondergrond zwarte tarmac - afmetingen 32/15 meter. Veld
omheind met groene draad en palen tot
een hoogte van twee meter » heeft afge(1) Cass., 8 okt. 1983 (A.C, 1985-86, nr 69
met voetnoot 1).
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leid uit het feit dat het tennisveld omheind is met groene draad en palen tot
een hoogte van twee meter; dan wanneer
uit de gegevens van de strafbundel helemaal niet blijkt dat ooit een onderzoek
naar de ondergrond van het tennisveld
werd uitgevoerd; dan wanneer de aanleg
van een voetbalveld of van een tennisbaan zonder merkelijke reliefwijzigingen
kan gebeuren zonder enige bouwvergunning (zie Cass., 8 oktober 1985, R. W.,
1985-86, 1791) en door het hof (van beroep): - nergens wordt vastgesteld dat
er ter zake enige reliefwijziging, laat
staan aanmerkelijke reliefwijziging is
gebeurd; - uit het eenvoudig feit dat dit
tennisveld omheind is met groene draad
en palen tot een hoogte van 2 meter niet
wettig kan worden afgeleid dat dit een
schending van artikel 44, § 1, 1, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
stedebouw kan uitmaken :

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Over het middel hiervoren reeds
weergegeven :
Overwegende dat het arrest zegt :
« Dergelijke bouwvergunning was
eveneens vereist voor het aangelegde tennisveld. Is voor de aanleg van
een tennisbaan zonder merkelijke
reliefwij ziging in se geen bouwvergunning nodig, dan is dat niet het
geval wanneer zoals in casu niet aileen de tennisbaan omheind werd
met een twee meter hoge groene afsluitingsdraad dewelke rechtgehouden wordt bij middel van palen
(stuk 3, foto 1) die op blijvende wijze in de grond vastgehecht zijn zodat het geheel er stabiliteit door verkrijgt, maar wanneer daarnaast ook
eveneens voorzien werd in de oprichting van een houten chalet en
stal die dienstig zijn als verblijfsruimte en bergplaats »;
Overwegende dat artikel 2.2° van
het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken
en handelingen die vrijgesteld zijn
ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergun-
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ning, ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar
bepaalt : « Geen bouwvergunning en
geen bemoeiing van de architect is
vereist voor volgende werken en
handelingen: (... ) 2° afsluitingen van
lichte constructie, zoals die welke
bestaan uit betonpalen en draad
(... ) »;
Overwegende dat de appelrechters
uit de enkele omstandigheid dat
het aangelegde tennisveld omheind
werd zoals beschreven in het arrest
en dat naast dit veld een met overtreding van de wet gebouwde chalet
en stal werden opgericht, niet kenden afleiden dat voor het aanleggen
van een tennisveld zonder dat het
relief van de bodem aanmerkelijk
gewijzigd werd, een vergunning, zoals bepaald in artikel 44 van de Stedebouwwet, vereist is;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, uitspraak doende over de civielrechtelijke vorderingen van verweerder
tegen de eisers, het herstel van de
plaats in de vorige staat beveelt,
doch slechts wat « het tennisveld en
de twee meter hoge omheining >> betreft, voor recht zegt dat, wat hetzelfde tennisveld en omheining aangaat, voor het geval de plaatsen niet
in de vorige staat hersteld zullen
zijn binnen de gestelde termijn, toepassing zal gemaakt worden van de
bepalingen van artikel 65, § 2, van
de Stedebouwwet en beslist over de
kosten van de civielrechtelijke vorderingen; 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 twee derde van de kosten van
hun respectieve voorziening en laat
de overige kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
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zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
8 november 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. M. Sterck, Dendermonde, en L. De
Beleyr, Dendermonde.

Nr. 141

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE HUYBEN E.A.)

(A.R. nr. 2843)

8 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal.

Nr. 142
Nr. 141
2'
2"

KAMER -

KAMER -

9 november 1988

8 november 1988
1° STRAF -

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER - CORRECTIONALISERING VAN
EEN WANBEDRIJF BIJ VERGISSING - ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGERECHT, HIEROP GEGROND DAT HET FElT EEN
MISDAAD OPLEVERT- WAARDE VAN DE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER T.A.V. DE
CORRECTIONALISERING VAN DE MISDAAD.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
- CORRECTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF BIJ VERGISSING - ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGERECHT, HIEROP
GEGROND DAT HET FElT EEN MISDAAD OPLEVERT- WAARDE VAN DE BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER T,A.V. DE CORRECTIONALISERING VAN DE MISDAAD.

1° en 2o Wanneer een onderzoeksgerecht

bij vergissing een wanbedrijf correctionaliseert met aanneming van verzachtende omstandigheden, en het vonnisgerecht hetzelfde feit als een misdaad
heromschrijft, kan de beschikking van
de raadkamer dat er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, niet dienen als rechtsgeldige correctionalisering van de misdaad (1).
Nota arrest nr. 141 :
(1) Cass., 1 feb. 1978, R.D.P., 1978, 448 met
noot get. R. Screvens en Ph. Quan·e; 4 juli
1986, A.R. nr. 5162 (A.C., 1985-86, nr. 683); vgl.
Cass.,
17
sept.
1986,
A.R.
nr.
5045
(A.C., 1986-87, nr. 31).

VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN - ART. 195, TWEEDE EN DERDE LID,
SV. - REDENGEVING.

2° STRAF -

VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN - ONWETTIGHEID - VERNIETIGING
- OMVANG.

3° CASSATIE-

VERNIETIGING- STRAFZAKEN - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN
- WETTIGHEID - OMVANG VAN DE CASSATIE.

1o Aan de bijzondere motiveringsverplichting die art. 195, tweede en derde
lid, Sv., aan de reC'htbank oplegt wanneer zij, uitspraak doende in hager beroep, een verval van het recht tot het
besturen van een voertuig van de categorieen A tot F uitspreekt voor een
duur van twee maanden met gedeeltelijk uitstel, wordt niet voldaan als de
correctionele rechtbank in haar vonnis
niet vermeldt waarom zij die straf uitspreekt, noch die strafmaat rechtvaardigt (1).
2o en 3" De onwettigheid van het als straf

uitgesproken verval van het recht tot
sturen strekt zich uit tot de gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor dat verval werd opgelegd (2).
Nota's arrest nr. 142 :
(1) Zie Cass., 2 maart 1988, A.R. nrs. 6357 en
6388 (A.C., 1987-88, nrs. 403 en 405).
(2) Cass., 2 maart 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 403).

A.R.

nr.

6357
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Nr. 143
(LEFEVRE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6941)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 1988 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de strafvordering,
a) wegens de telastleggingen 1 en
2:

Overwegende dat het vonnis eiser
van die telastleggingen vrijspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
b) wegens de telastlegging 3 :
Over het middel: schending van artikel 38, § 1, van het koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coi:irdinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
doordat de correctionele rechtbank, na
eiser te hebben vrijgesproken van de
eerste twee hem ten laste gelegde feiten,
het tegen hem uitgesproken verval van
het recht tot sturen handhaaft; dat nochtans ten deze de in artikel 38, § 1, van
voormeld koninklijk besluit vermelde
voorwaarden waaronder de rechter zodanig verval kan uitspreken, niet meer vervuld waren; dat de uitgesproken straf
dus onwettig is;

Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt wegens overtreding van
artikel 15.2 van het Wegverkeersreglement; dat die overtreding in het
koninklijk besluit van 7 april 1976
als een zware overtreding wordt
aangemerkt, zodat de in artikel 38,
§ 1, 3°, opgesomde voorwaarden vervuld waren en de rechter dus verval
van het recht tot sturen kon uitspreken;

Wetboek van Strafvordering, gewijzigd
door de wet van 27 april 1987 :

Overwegende dat het vonnis eiser
voor de duur van twee maanden,
met uitstel gedurende 45 dagen, vervallen verklaart van het recht tot
het besturen van een voertuig van
de categorieen A tot F, zonder echter de redenen aan te geven waarom die straf is gekozen en zonder
de strafmaat te rechtvaardigen;
Overwegende dat het verval van
het recht tot sturen een bestanddeel
is van de wegens de derde telastlegging opgelegde straf, zodat die onwettigheid de gehele veroordeling
die wegens dit misdrijf is uitgesproken, aantast;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de wegens de telastlegging 3 ingestelde strafvordering; 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 resterende gedeelte van de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant, zitting houdend in hoger beroep.
9 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
Dellieu, Namen.

Nr. 143
2•

KAMER -

9 november 1988

Dat het middel faalt naar recht;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 195 van het

VERJARING -

STRAFZAKEN - TERMIJN GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSWET - OVERTRED!NG - DRIEJARIGE VERJARING.
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Luidens art. 11 Gezondheid en Veiligheidswet (gew. bij KB. nr. 15 van 23 .
okt. 1978} verjaart de strafvordering I
voortvloeiend uit overtredingen van de
bepalingen van de ter uitvoering van
die wet genomen besluiten door verJoop van valle drie jaren, te rekenen
van de dag waarop de overtreding is
gepleegd; zulks is een absolute regel,
die zelfs van toepassing is oak al
spreekt de rechter, met aanneming
van verzachtende omstandigheden,
slechts een politiestraf uit.
1

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. DELVOYE)
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 6953)

HET HOF; -

Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van artikel 11 van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 15 van 23 oktober
1978 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de strafvordering die in sommige sociale wetten zijn ingeschreven en
van artikel 25 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd door artikel 1 van de wet van 30
mei 1961,
doordat het arrest de strafvordering
verjaard verklaart op grond dat « gelet
op het feit dat de beklaagde vroeger niet
veroordeeld is geweest en gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak
blijkt dat de feiten van de telastleggingen A en B enkel gestraft mogen worden
met een lagere dan de wettelijke minimumgeldboete, ten deze met een gewone
politiegeldboete; dat derhalve, ingevolge
de wijziging van de aard van de misdrijven, de feiten verjaard zijn, nu meer dan
een jaar verlopen is sedert de feiten werden gepleegd en de verjaring van de
strafvordering intussen niet geschorst is
geweest »,
terwijl artikel 25, eerste lid, van de
wet van 17 april 1878, gewijzigd bij de
wet van 30 mei 1961, bepaalt dat de voorgaande bepalingen toepasselijk zijn op

1
1

·
1

I
.
:
:
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de verj aring van de strafvordering betreffende de misdrijven door bijzondere
wetten omschreven, voor zover die wetten niet anders bepalen, zodat het artikel
11 van de wet van 10 juni 1952, gewijzigd
door artikel 4 van het koninklijk besluit
nr. 15 van 23 oktober 1978, volgens hetwelk de publieke vordering voortvloeiende uit de misdrijven tegen de bepalingen
der in uitvoering van deze wet genomen
besluiten verjaart na volle drie jaren, te
rekenen van de dag af waarop het misdrijf werd gepleegd :
Overwegende dat verweerder vervolgd werd wegens OVertreding van
de artikelen 124 en 147 Sexties van
het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, welke overtredingen luidens artikel 6 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
gestraft worden met een geldboete
van 26 tot 500 frank en met een gevangenisstraf van acht dagen tot
een jaar, of met een van die straffen
alleen;
Overwegende dat artikel 11 van
de wet van 10 juni 1952, gewijzigd
door het koninklijk besluit nr. 15
van 23 oktober 1978, bepaalt dat de
publieke vordering voortvloeiende
uit de misdrijven tegen de bepalingen der in uitvoering van deze wet
genomen besluiten verjaart na volle
drie j aren, te rekenen van de dag af
waarop het misdrijf werd gepleegd;
dat die regel een onbeperkte gelding
heeft en van toepassing is zelfs als
de rechter, na aanneming van verzachtende omstandigheden, slechts
een politiestraf oplegt;
Overwegende dat het arrest, na de
feiten bewezen te hebben verklaard,
erop wijst dat wegens het bestaan
van verzachtende omstandigheden
zij « enkel mogen worden gestraft
met een lagere dan de wettelijke minimumgeldboete, ten deze met een
gewone politiegeldboete »; dat het
daaruit afleidt dat de strafvordering
verjaard is « nu meer dan een jaar
verlopen is sedert (de feiten) werden
gepleegd en de verjaring van de

strafvordering intussen niet geschorst is geweest »;
Dat het arrest, nu het aldus de
termijn van zes maanden, die door
artikel 21 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven wordt, voor de overtredingen in aanmerking neemt in
plaats van de door artikel 11 van de
wet van 10 juni 1952 voorgeschreven
termijn van drie jaar, die wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
9 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal.

Nr. 144
2•
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Nr. 144

KAMER -

(TERGOLINA)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7083)

HET HOF; - Gelet op het op 31
augustus 1988 ter griffie van het
Hof ingediende verzoekschrift tot
verwijzing van de zaak naar een ander rechtscollege op grond van gewettigde verdenking;
Overwegende dat het verzoekschrift van eiser, burgerlijke partij,
is ingediend zonder de ambtelijke
tussenkomst van een advocaat bij
het Hof van Cassatie en dus niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht de door
eiser op 31 augustus 1988 ter griffie
van het Hof neergelegde stukken
die geen verband houden met de
ontvankelijkheid van het verzoek,
wijst het verzoek af; verwijst verzoeker in de kosten.
9 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal.

9 november 1988

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE-. STRAFZAKEN-

Nr. 145

GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK VAN
EEN BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKEL!JKHEID - VEREISTE.

1•

Het door een burgerlijke partij ingediende verzoek tot verwijzing van een
rechtbank n'aar een andere, wegens
gewettigde verdenking, is niet ontvankelijk wanneer het verzoekschrift niet
door een advocaat bij het Hof van Cassa tie is ondertekend (1). (Artt. 542,
tweede lid, Sv. en 478 Ger.W.)
(1) Cass., 13 jan. 1987, A.R. nr. 881
(A.C., 1986-87, nr. 279) en 29 juni 1988, A.R.
nr. 6807 (ibid., 1987-88, nr. 674) en de noot.

KAMER -

10 november 1988

1° RECHTSBEGINSELEN
NE) - RECHTSSPREUK

(ALGEMESCHENDING -

GEVOLGEN.

2° CASSATIEMIDDELEN

ONDUIDELIJK MID DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL MET BEROEP OP EEN RECHTSSPREUK ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE.

1" en 2" Niet ontvankelijk, in burgerlijke

zaken, is het cassatiemiddel dat geen
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algemeen rechtsbeginsel maar de
rechtsspreuk << da mihi factum, dabo tibi ius » aanvoert, zonder vermelding
van een wettelijke bepaling waarin die
spreuk is vastgelegd en zonder aan te
wijzen waarin de bestreden beslissing
artikel 702, 3', Ger. w: schendt, enige
aangevoerde wetsbepaling, die betrekking heeft op de vel'meldingen die het
exploot van dagva.arding noodzakelijk
moet bevatten (1).
i

(PROMEDIA N.V. T. MARTIN MATHYS N.V.)
ARREST ( verta.Jing)

(A.R. nr. 8212)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 20, 3°, 21 van de wet van 14
juli 1971 op de handelspraktijken, 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, van het adagium << Da mihi factum, dabo tibi ius », 30 en 702, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek toepasselijk verklaart op de door
verweerster ingestelde vordering tot vergoeding, waarbij het afwijzend beschikt
op het middel uit de appelconclusie na
de heropening van de debatten en uit de
aanvullende appelconclusie van eiseres,
na de heropening van de debatten, valgens hetwelk enkel de artikelen 20, 3°,
en 21 van de wet van 14 juli 1971 op de
handelspraktijken daarop van toepassing
waren, op grand dat eiseres << tevergeefs
betoogt dat die rechtsvordering gegrond
is op de artikelen 20, 3°, 21 en 54 van de
wet van 14 juli 1971 op de handelsprak- :
tijken; dat zowel uit de bewoordingen '
van het gedinginleidend exploot als uit
de conclusie van (verweerster) in eerste
aanleg en voor het hof (van beroep)
blijkt dat, enerzijds, zij nooit aanspraak
heeft gemaakt op de toepassing van de
genoemde artikelen » en anderzijds « de
rechtsvordering van (verweerster) voornamelijk gegrond is op het namaken van
een door (eiseres) ontworpen reclame,
welke rechtsvordering bedoeld is bij de
(1) Cass., 5 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 496).

Nr. 145

wet van 22 maart 1886; dat het hof (van
beroep) overigens die middelen moet afwijzen op grand dat zij in het tussenarrest van 20 juni 1985 reeds zijn beantwoord », vervolgens << dat (eiseres) ook
tevergeefs betwist dat artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek ten deze van toepassing is, terwijl dat hof heeft aangetoond en beslist dat (eiseres) de ontwerper was van de reclame die de verwarring heeft doen ontstaan en dat zij
bijgevolg aansprakelijk was voor de
schadelijke gevolgen die door haar persoonlijke fout zijn veroorzaakt »,
terwijl, eerste onderdeel, de vaststelling van de wettelijke bepalingen krachtens welke de feitenrechter een bij hem
aanhangig gemaakte zaak aanneemt of
afwijst, helemaal niet afhangt van enige
keuze nopens de toepasselijke wetgeving
die door de partij die de genoemde
rechtsvordering instelt, is gedaan of
moet worden gedaan, nu die gedingvoerende partij enkel de aard en de omvang
ervan aangeeft door de vermeldingen die
zij, krachtens artikel 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de zaak
moet geven, dat wil zeggen de feiten die
volgens haar het recht hebben doen ontstaan, en het onderwerp, dat wil zeggen
hetgeen waarop zij krachtens haar recht
aanspraak kan maken; de rechtsnormen
op grand waarvan de feitenrechter uitspraak doet aileen door hem worden
vastgesteld, nu de rechter over de geschillen moet oordelen overeenkomstig
de desbetreffende wetten; daaruit volgt
dat het hof van beroep, door zich te !aten leiden door de keuze van de gedingvoerende partij nopens de toepasselijke
rechtsnormen, tekort schiet in zijn verplichting op het aanhangig gemaakte geschil de wettelijke regels toe te passen,
waarvan de toepasselijkheid volgt uit de
oorzaak die eiser als de grondslag van
zijn rechtsvordering heeft aangewezen,
en het adagium « da mihi factum, dabo
tibi ius » evenals artikel 702, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;

derde onderdeel, inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid die volgt uit handelsreclame die gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan met andere handelaars, hun produkten of hun
werkzaamheden, een lex specialis van
toepassing is, die vervat is in de artikelen 20, 3°, en 21 van de wet van 14 juli
1971 op de handelspraktijken, die afwijken van de lex generalis vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
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Wetboek; ingevolge artikel 21 van de wet
van 14 juli 1971 alleen diegene die opdracht heeft gegeven voor het ontwerpen
en verspreiden van de reclame aansprakelijk kan worden gesteld voor de reclame die verwarring doet ontstaan en tot
vergoeding van de eventuele schadelijke
gevolgen is gehouden; inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid van handelaars
die reclame hebben gemaakt waardoor
verwarring met andere handelaars is
ontstaan, niet ter zake dienend is wie de
auteur is van de foutieve reclame, in de
intellectueelrechtelijke betekenis van dat
woord, nu laatstgenoemde enkel heeft
gehandeld in opdracht van degene die de
reclame wil voeren, te weten de handelaar die zichzelf, zijn produkten en zijn
werkzaamheden door de aangeklaagde
reclame wil kenbaar maken; daaruit
volgt dat het arrest, door in plaats van
de artikelen 20, 3", en 21 van de wet van
14 juli 1971 op de handelspraktijken de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek te hanteren, bij het aanwijzen
van degene die de schade moet vergoeden die een handelaar aan een andere
berokkent door een publiciteit die verwarring doet ontstaan, de lex specialis
op de handelspraktijken schendt, nu het
geen rekening houdt met de daarin bepaalde afwijking van de lex generalis, te
weten de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek inzake de aansprakelijkheid
voor onrechtmatige daad (schending van
de artikelen 20, 3", en 21 van de wet van
14 juli 1971 op de handelspraktijken en
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel niet
de miskenning van een algemeen
rechtsbeginsel maar van een latijns
adagium aanvoert; dat een dergelijk
adagium enkel tot cassatie kan leiden als het in een wettekst is vastgelegd;
Overwegende dat in dit onderdeel
alleen de schending van artikel 702,
3", van het Gerechtelijk Wetboek
wordt aangevoerd, luidens hetwelk
het exploot van dagvaarding, op
straffe van nietigheid, het onderwerp en de korte samenvatting van
de middelen van de vordering moet
bevatten;
Dat het middel niet aangeeft
waarin die wetsbepaling zou zijn geschonden;
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Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
arrest zegt dat, enerzijds, verweersters vordering voornamelijk gegrond is op het namaken van een
reclame, anderzijds, eiseres een reclame had ontworpen die verwarring had doen ontstaan en dat zij
bijgevolg, krachtens de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, de schade ten gevolge van
haar persoonlijke fout diende te vergoeden;
Dat het arrest aldus zijn beslissing tot veroordeling van eiseres tot
betaling van een vergoeding aan
verweerster naar recht verantwoordt, zonder toepassing te maken
van de wet van 14 juli 1971 op de
handelspraktijken;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
10 november 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en De Bruyn.

Nr. 146
1•

KAMER -

10 november 1988

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - WET VAN 25 JULI
1985 TOT WIJZIG!NG VAN DE ARTT. 91 EN 92
GER.W.- RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
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de kamer, samengesteld uit een enkele
rechter,
terwijl, behoudens afwijkende bepaling, een nieuwe wet op de rechterlijke
2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE organisatie of de rechtspleging geen toeBURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN
passing vindt op toestanden die v66r
EERSTE AANLEG WAARBIJ HET HOGER BEhaar inwerkingtreding definitief zijn geROEP TEGEN EEN VONNIS VAN EEN VREDEworden; de wet van 25 juli 1985, die de
RECHTER AANHANGIG IS - KAMER MET EEN
artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk
OF MET DRIE RECHTERS - GER.W., ART. 91,
Wetboek heeft gewijzigd en op 1 maart
GEW. BIJ WET VAN 25 JULI 1985 - TOEPAS1986 in werking is getreden, geen afwijSING.
kende bepalingen inhoudt op de regel
1o en 2• Bij ontstentenis van een over- van artikel a van het Gerechtelijk Wetgangsbepaling in de wet van 25 juli hoek; aldus de eisers, die de dagbepaling
1985 is art. 91, derde lid, Ger. W., als van de zaak hadden aangevraagd voorgewijzigd bij die wet, volgens hetwelk dat de wet van 25 juli 1985 in werking
de hogere beroepen tegen vonnissen was getreden, voorgoed het recht hadden
van een vrederechter, belwudens in- verkregen op verwijzing van de zaak
dien een van partijen het vraagt, wor- naar een kamer met drie rechters, overden toegewezen aan een kamer van de eenkomstig artikel 92, § 1, a· (oud), van
rechtbank van eerste aanleg met een het Gerechtelijk Wetboek; daarover anrechter, dadelijk van toepassing op de ders beslissen zou betekenen dat men
zaken die onder vigeur van de oude aan een partij, die de dagbepaling onder
wet regelmatig zijn ingeleid (1). (Artt. vigeur van de oude wet heeft aangevraagd, het recht zou ontnemen dat het
a, 91 en 92 Ger.W.)
hoger beroep tegen een vonnis van de
vrederechter door een kamer met drie
rechters wordt berecht, welk recht ach(FEYEN E.A. T. GUILLAUME E.A.)
tereenvolgens is gewaarborgd door artikel 92, § 1, a· (oud), dat het had verheven
ARREST ( vertaling)
tot regel waarvan niet kon worden afgeweken, en door artikel 91, derde lid
(A.R. nr. 81a2)
(nieuw), van het Gerechtelijk Wetboek,
vermits een partij op grond van laatstgeHET HOF; - Gelet op het bestre- noemd artikel kon eisen dat zodanige
den vonnis, op 11 februari 1987 in zaak naar een kamer met drie rechters
hoger beroep gewezen door de zou worden verwezen, op voorwaarde
dat zulks ten laatste gebeurde bij
Rechtbank van Eerste Aanleg te echter
de aanvraag om dagbepaling; dat luidens
Verviers;
artikel 779, eerste lid, van hetzelfde wetOver het eerste middel: schending van hoek, welke bepaling krachtens artikel
de artikelen a, 91 (zoals het is gewijzigd 1042 van het Gerechtelijk Wetboek in hobij de wet van 25 juli 1985), 92, § 1, a· (zo- ger beroep van toepassing is, het vonnis
als het van kracht was v66r de opheffing dat niet door het voorgeschreven aantal
rechters is gewezen, nietig is; het bestreervan bij dezelfde wet), 779, eerste lid, den
vonnis dat door een enkele rechter
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
is gewezen, derhalve, door nietigheid is
doordat de eisers in een brief van 19 aangetast:
februari 1986 bij de griffier van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te VerOverwegende dat, zoals uit de proviers dagbepaling hadden aangevraagd cesstukken blijkt, de eisers in een
voor de zaak die zij voordien door hun
hoger beroep aanhangig hadden ge- brief van 19 februari 1986 bij de
maakt bij de eerste kamer van die recht- griffier van de Rechtbank van Eerbank, die overeenkomstig artikel 92, § 1, ste Aanleg te Verviers dagbepaling
a• (oud), van het Gerechtelijk Wetboek hebben aangevraagd voor de zaak,
uit drie rechters was samengesteld, waarover tussen hen en de verweerwaarna de zaak werd behandeld en het ders een geschil bestond en die zij
bestreden vonnis is gewezen door dezelf- bij deze rechtbank aanhangig had- KAMERS MET EEN RECHTER OF MET DRIE
RECHTERS.

(1) Cass., 27 okt. 1988,
(A.C., 1988-89, nr. 119).

A.R.

nr.

8076

den gemaakt door hun hogere beroepen tegen het door de vrederechter van het kanton Stavelot op 6 mei

Nr. 147
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1985 gewezen vonnis; dat die zaak Nr. 147
die voor het eerst op 11 juni 1986 op
de zitting van de eerste kamer van
1" KAMER - 10 november 1988
die rechtbank is vastgesteld, door
die kamer met een rechter is behandeld en berecht;
1° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKENOverwegende dat luidens artikel 3
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHvan het Gerechtelijk Wetboek de
TERLIJKE BESLISSING - BEGRIP - VERZOEKT TOT SCHRAPPING OP DE ROL.
wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing zijn op de han- 2° OVEREENKOMST
UITLEGGING
gende rechtsgedingen, zonder dat
O.G.V. DE MANIER WAAROP PARTIJEN DE
OVEREENKOMST HEBBEN UITGEVOERD die echter worden onttrokken aan
WETTIGHEID.
de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig
zijn, en behoudens de uitzonderin- 3° RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHIL WAARVAN HET AKKOORD
gen bij de wet bepaald;
VAN PARTIJEN HET BESTAAN UITSLUIT- BEDat de wet, die de samenstelling
GRIP.
van het rechterlijk college wijzigt,
een wet is op de rechterlijke organi- 1' De berusting van een partij in een
satie en dat de zaak aan de Rechtrechtel'lijke beslissing in burgerlijke
zaken valt niet af te leiden uit de enbank van Eerste Aanleg te Verviers,
kele omstandigheid dat de zaak, op
waarbij de hogere beroepen van de
verzoek van partijen, op de rol van het
eisers aanhangig zijn, niet is onthof van beroep werd doorgehaald (1).
trokken, in de zin van artikel 3 van
(Art. 1045 Ger.W.)
het Gerechtelijk Wetboek, bij de wijziging van artikel 91 van dat wet- 2' De verbindende kracht van een overhoek; dat, aangezien er geen overeenkomst wordt door de rechter niet
gangsbepaling van de wet van 25
miskend, wanneer hij daaraan het gevolg toekent dat zij wettig tussen parjuli 1985 bestaat, artikel 91 van het
tijen heeft, volgens de uitlegging die
Gerechtelijk Wetboek derhalve dahij daaraan geeft, onder meer op
delijk van toepassing is op alle zagrand van de manier waarop partijen
ken, ook al zijn zij ingeleid onder vide overeenkomst hebben uitgevoerd
geur van de oude wet;
(2). (Artt. 1134 en 1156 B.W.)
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
10 november 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gedeeltelijk andersluidende conclusie (2)
van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Simont.

3' Een rechter werpt geen geschil op
waarvan het akkoord van partijen het
bestaan uitsluit, wanneer hij, zonder
de oorzaak of het voorwerp van de vordering te wijzigen, op grand van regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten, de door partijen voorgedra-

1------------------------------(Vervolg nota 2 van vorige kolom.)
band met de toewijzing van de zaak aan een
kamer met een rechter. A. FE'ITWEIS, « Une disposition legale meconnue : !'article 88, § 2, du
Code judiciaire "• Melanges en hommage au
professeur Jean Baugniet, Brussel, Rechtsfaculteit U.L.B., 1976, biz. 271 en 272.
Nota's arrest nr. 147:

Nota arrest nr. 146 :
(2} Het O.M. was van oordeel dat het middel
niet ontvankelijk was, op grond van art. 88, § 2,
Ger.W., vermits geen van de partijen v66r -ieder middel een incident heeft uitgelokt in ver-

(1} Cass., 24 juni 1982,
(A.C., 1981-82, nr. 641}.

A.R.

nr.

6626

(2} Cass., 12 juni 1986, A.R. nr. 7362
(A.C., 1985-86, nr. 638} en 27 nov. 1986, A.R.
nr. 7564 (ibid., 1986-87, nr. 192).
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gen redenen ambtshalve aanvult (3).
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(KOECKELBERG N.V.
T. HOUTINDUSTRIE FICUS B.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8144)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 4 februari 1986 en
28 mei 1986 door het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen
de voorziening opgeworpen en hierin bestaande dat eiseres, wegens
haar berusting in de bestreden beslissingen, zich daartegen niet in
cassatie kon voorzien :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat eiseres op 15 september 1986 aan verweerster een
geldsom heeft gestort van 1.392.953
frank, namelijk « het bedrag dat onbetwistbaar verschuldigd was »; dat
evenwel op de bankoverschrijving
« Zaken Picus, onder voorbehoud
van cassatie » vermeld wordt;
Overwegende dat de raadslieden
van de partijen, bij brief van 2 oktober 1986, gezamenlijk hebben gevraagd dat « de zaak van de rol zou
worden geschrapt »; dat het hof van
beroep bij arrest van 8 oktober 1986
op dat verzoek is ingegaan;
Overwegende dat, hoewel de
schrapping van de zaak op de algemene rol betekent dat de partij afziet van de rechtspleging die zij met
een hoofdvordering of met een tussenvordering is begonnen, die handeling echter niet tot gevolg heeft
dat het recht zelf wordt prijsgegeven; dat in casu het feit dat eiseres
zeker wil afzien van haar recht om
te handelen met betrekking tot de
vorderingen die voor de rechter waren gebracht, niet kan worden afge(3) Cass., 29 mei 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 608).

A.R.

nr.

7430

Nr. 147

leid uit haar verzoek om de nog bij
het hof van beroep aanhangige zaak
te schrappen;
Dat het middel van niet-onbrankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1126, 1129, 1134, 1142, 1146,
1147, 1149, 1152, 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel dat afstand van een recht
eng moet worden uitgelegd en enkel valt
af te leiden uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn,
doordat, nu vaststaat : dat de overeenkomst voor de levering door verweerster
van deuren, die zouden worden geplaatst
in een nieuw gebouw, waarvan eiseres
de aannemer was, gesloten was onder de
voorwaarden van de bestelbon van eiseres van 6 september 1978, waarin het
volgende beding voorkomt: « Termijn:
.... voor die bestelling is een definitieve
uitvoeringstermijn vastgesteld, behoudens erkenning door de Etablissementen
Koeckelberg van overmacht, die aanleiding geeft tot forfaitaire schadevergoeding waarvan het bedrag onherroepelijk
is bepaald op 20 % van de waarde van de
bestelling zonder ingebrekestelling »,
welk beding verweerster op 25 september 1978 heeft aanvaard, onder voorbehoud dat moet worden rekening gehouden met een termijn van tien weken
vanaf de datum der keuze van de kleuren, dat de door eiseres op 16 maart 1979
gegeven leveringsopdracht werd aangevuld door een planning van 30 maart valgens welke de leveringen termijnsgewijze zouden worden uitgevoerd tussen 17
april en 7 mei, en dat de leveringen vana£ april 1979 normaal aanvingen, doch
« dat er vanaf de maand juni 1979 veel
moeilijkheden waren wegens bijkomende bestellingen door Koeckelberg en wijzigingen in haar bestellingen » terwijl
« er eind 1979 en in 1980 nieuwe vertragingen waren en ... het ditmaal om vertragingen in de leveringen ging of om
gebreken van de geleverde deuren, waardoor herstellingen noodzakelijk waren »,
en de laatste levering in september 1980
verricht is, het arrest van 4 februari
1986, met wijziging, beslist dat verweerster aan eiseres geen forfaitaire verwijlvergoeding behoeft te betalen, op grond :
dat « de manier waarop het contract
maandenlang daadwerkelijk is uitgevoerd, erop wijst dat Koeckelberg helemaal niet meende dat het litigieuze be-
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ding van toepassing was; dat het later
van toepassing zou worden als een akkoord daarover tot stand kwam, doch dat
daarvan geen spoor te vinden is, ... dat
Koeckelberg al op 20 september 1979 Picus per telex in gebreke stelde (... : "Elke
aan die toestand te wijten vertraging, alsmede de gevolgen ervan zullen u ten laste komen "), maar dat er geen sprake
meer is van het beding in de bestelbon,
... dat Koeckelberg ongetwijfeld wegens
die vertraging en die ingebrekestelling
het recht zou hebben om desnoods schadevergoeding te eisen op grond van gemeenrechtelijke regels; dat derhalve
moet worden vastgesteld dat Picus niet
bewijst dat zij schade heeft geleden »,
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het beding betreffende de forfaitaire vergoeding wegens de aan verweerster te
wijten vertraging in de leveringen, op
grond dat volgens eiseres dat beding niet
van toepassing was tij dens de periode
van de eerste moeilijkheden ten gevolge
van haar bijkomende bestellingen of wijzigingen ervan, dat een akkoord, waarvan geen spoor was te vinden, noodzakelijk was om het beding toepasselijk te
maken voor de vertraging in de leveringen van eind 1979 en van 1980, en dat in
de ingebrekestelling door eiseres van 20
september 1979 geen sprake is van het
beding in de bestelbon, het arrest de artikelen 1134, 1142, 1146, 1147, 1149, 1152
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, 1126 en 1129 van dat wetboek
schendt;

terwijl, eerste onderdeel, aanvaarding
van een rechtmatig beding de partijen
tot wet strekt (artikel 1134 van het Burtweede onderdeel, afstand van een
gerlijk Wetboek); door de aanvaarding recht eng moet worden uitgelegd en envan het beding over de « termijn » van kel valt af te leiden uit feiten die voor
de bestelbon van 6 september 1978 en de geen andere uitlegging vatbaar zijn; het
vaststelling dat er van eind 1979 tot sep- noodzakelijk bestaan van een « aktember 1980 vertragingen waren waar- koord » om het beding in de bestelbon
aan verweerster schuld had, de rechter, « nadien » toepasselijk te maken, impligezien de overeenkomst van de partijen, ciet maar zeker betekent dat volgens de
zonder ingebrekestelling of onderzoek feitenrechter « de wijze waarop het connaar het werkelijke bestaan van schade, tract maandenlang daadwerkelijk is uitverweerster diende te veroordelen tot be- gevoerd (en die) aantoont dat Koeckeltaling aan eiseres van de gevorderde for- berg geenszins de mening was toegefaitaire vergoeding ten belope van 20 % daan dat het litigieuze beding van toevan het bedrag van de bestelling, waar- passing was », ertoe heeft geleid dat
van sprake was in haar tegenvordering eiseres heeft afgezien van de forfaitaire
(artikelen 1142, 1146, 1147, 1149 en 1152 vergoeding in geval van niet-inachtnevan het Burgerlijk Wetboek); vermits het ming door verweerster, behoudens over~
beding betrekking had op de forfaitaire macht, van de overeengekomen levevergoeding wegens niet-inachtneming ringstermijnen, zoals zij bleek uit de akdoor verweerster van de behoudens over- koorden van 6 en van 25 september 1978;
macht definitief vastgestelde uitvoerings- dat vergoedingsbeding, door zijn voortermijnen, de moeilijkheden die zich werp zelf en de toepassingsvoorwaarden
vroeger hadden voorgedaan, en te wijten ervan, geen betrekking heeft op « de wijaan de bijkomende bestellingen van eise- ze waarop het contract maandenlang
res of wijzigingen van haar bestellingen, daadwerkelijk is uitgevoerd », waarvan
met de toepassing ervan niets te maken het arrest melding maakt als een oorhadden (artikelen 1126 en 1129 van het spronkelijke leveringsplanning, met verBurgerlijk Wetboek); « de manier waarop storingen wegens initiatieven van de kohet contract maandenlang daadwerkelijk per zelf doordat hij bijkomende bestellinis uitgevoerd >>, in de context van de be- gen heeft gedaan of daarin wijzigingen
streden beslissing op die enkele moeilijk- heeft gebracht, dat wil zeggen alle omheden vanaf juni 1979 betrekking had, standigheden waardoor elke aan de veren derhalve het beding in de bestelbon koper te wijten vertraging in de leverinen de toepassing ervan onverlet liet voor gen wordt uitgesloten, hetgeen uitsluihet door het arrest vastgestelde geval tend aanleiding kan geven tot de vergoevan nieuwe vertragingen eind 1979 en in dingsverplichting als bedoeld in het
1980, die dan te wijten waren aan een « termijn »-beding en de bestelbon, het
vertraging in de leveringen en aan ge- arrest geenszins op grond van de in aanbreken van de deuren die dienden te merking genomen omstandigheden, en
worden hersteld (artikelen 1168, 1175, in strijd met enige formele ontkenning
1176 en 1187 van het Burgerlijk Wet- door eiseres in haar regelmatige appelhoek); door te zeggen dat eiseres geen conclusie van enige afstand van harentaanspraak kan maken op toepassing van wege, het bewijs kan vinden dat eiseres
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afstand had gedaan van de toepassing
van het beding in de bestelbon, zonder
schending van het wettelijk begrip « feitelijk vermoeden » (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek) en van het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel; het arrest, door de toepassing van het beding
in de bestelbon afhankelijk te stellen
van een nieuw akkoord, en zelfs van een
verwijzing naar het oorspronkelijk akkoord bij de ingebrekestelling van 20
september 1979, ten einde de aan verweerster te wijten vertraging in de leveringen die eind 1979 en in 1980 zijn vastgesteld, met de betaling van een overeengekomen forfaitaire vergoeding te
sanctioneren, bovendien de artikelen
1134, 1142, 1146, 1147, 1149 en 1152 van
het Burgerlijk Wetboek schendt:

Overwegende dat het middel tegen het arrest van 4 februari 1986
enkel is gericht in zoverre het beslist dat aan eiseres geen enkele forfaitaire vergoeding is verschuldigd
wegens vertraging in de leveringen
die aan verweerster zou te wijten
zijn;
Overwegende dat de rechter de
verbindende kracht van een overeenkomst niet miskent wanneer hij
daaraan het gevolg toekent dat zij,
volgens zijn uitlegging, wettig tussen partijen heeft; dat die uitlegging
kan worden gezocht in de manier
waarop partijen de overeenkomst
hebben uitgevoerd;
Overwegende dat het arrest van 4
februari 1986 zegt dat in de tussen
partijen gesloten overeenkomst een
beding voorkwam volgens hetwelk
niet-inachtneming van de leveringstermijnen aanleiding zou geven tot
betaling van forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20 % van het
bedrag van de bestelling; dat de termijn voor de levering « tijdens de
week van 14 november 1978 » betrekking had op de levering van
deuren waarvoor op 6 september
1978 een bestelbon was getekend;
Overwegende dat het arrest vervolgens vaststelt dat verweerster dat
beding heeft aangenomen, doch om
een termijn van tien weken heeft
verzocht vanaf de keuze van de
kleuren;

Nr. 147

Dat bovendien uit het arrest blijkt
dat op 16 maart 1979 aan verweerster de opdracht werd gegeven om
te leveren, dat op 30 maart 1979 die
opdracht gepaard ging met een
« planning » volgens welke de leveringen termijnsgewijze zouden geschieden, wat normaal gebeurde tot
er in juni 1979 moeilijkheden zijn
gerezen doordat er bijkomende bestellingen zijn gedaan en wijzigingen kwamen in de bestellingen
waarvan de leveringen aan de gang
waren;
Overwegende dat de appelrechter
ook nog zegt dat << de manier waarop het contract maandenlang daadwerkelijk is uitgevoerd, aantoont
dat (eiseres) geenszins oordeelde dat
het litigieuze beding van toepassing
was (en dat), om nadien van toepassing te zijn, het noodzakelijk was
geweest dat er dienaangaande een
akkoord werd gesloten, maar dat
daarvan geen spoor te vinden is »;
Overwegende dat het hof van beroep, zonder te oordelen dat eiseres
had afgezien van de toepassing van
het litigieuze beding en zonder de
bewijskracht ervan te miskennen,
dat beding aldus uitlegt dat het niet
van toepassing was op de leveringen
in 1979 die waren verricht na een
nieuwe « planning >> voor bijkomende bestellingen en wijzigingen in de
bestellingen waarvan de leveringen
aan de gang waren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het t-vrreede middel: schending
van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod om uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken, van de artikelen 19, 23, 24, 25, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest van 4 februari 1986
de toepassing van het beding inzake forfaitaire vergoeding uitsluit en vaststelt
dat de aan verweerster te wijten vertraging in de leveringen eind juni 1979 en
in 1980 hebben plaatsgehad, dat eiseres
per telex van 20 september 1979 haar leverancier in gebreke had gesteld en dat
<< eiseres ongetwijfeld wegens die vertragingen en die ingebrekestelling het recht
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had op grond van gemeenrechtelijke regels eventueel schadevergoeding te vorderen », en vervolgens beslist dat « dient
te worden vastgesteld dat (eiseres) niet
aantoont dat zij schade heeft geleden;
dat (zij) erkent dat de opdrachtgever van
het werk haar voor die vertraging niets
heeft gevraagd; dat (zij) nochtans verklaart dat de vertraging in de leveringen
van de deuren schadelijke gevolgen
heeft gehad voor de produktiviteit van
haar onderneming waarvan de planning
is verstoord; dat dit een loutere bewering
is die door niets wordt gestaafd »; en
doordat het arrest van 28 mei 1986, na te
hebben gezegd dat « het gezag van gewijsde belet dat de vordering van (eiseres) inzake de schadevergoeding wegens
vertraging verder wordt onderzocht ... »,
vaststelt « dat definitief is beslist dat (eiseres) van (verweerster) geen vergoedingen wegens vertraging kan vorderen,
zelfs niet op basis van het gemene recht,
en bijgevolg haar aanspraken om op
grond daarvan een bedrag van 20.007.648
frank te verkrijgen, afwijst »,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres op
geen enkel ogenblik, noch in haar akte
van hoger beroep, noch in haar appelconclusie, heeft gevorderd dat verweerster tot schadevergoeding op basis van
het gemene recht zou worden veroordeeld; haar vordering enkel was gegrond
op het contractuele forfaitaire beding
waarvan zij de toepassing vroeg en zij,
derhalve, nooit heeft willen bewijzen dat
zij schade heeft geleden en evenmin de
omvang ervan heeft willen aantonen;
verweerster voorts, in liaar conclusie, enkel de toepassing van dat beding betwistte op grond dat de partijen ervan hadden
afgezien, en althans vroeg de grondslag
ervan tot 10 % te verminderen; het arrest
van 4 februari 1986, door ambtshalve het
geval op te werpen van een op het gemene recht gegronde vergoeding, en door
vervolgens die schadevergoeding om de
voormelde gronden te verwerpen, een geschil opwerpt dat de openbare orde niet
raakt en waarvan de conclusie van partijen het bestaan uitsloot, zodat het, door
uitspraak te doen over een niet gevorderde zaak, het in het middel bedoelde principia dispositivo schendt (schending van
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wethoek en van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende het verbod om uitspraak te
doen over niet gevorderde zaken), en .het
gezag van gewijsde van de eindvonnissen vereist dat er geen geschilpunt bestaat dat door partijen aan de feitenrechter gezamenlijk is voorgelegd (artikelen
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19, 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wethoek); nu het arrest van 4 februari 1986
ultra petita uitspraak heeft gedaan door
de gemeenrechtelijke vergoeding wegens
de aan verweerster te wijten vertraging
in de leveringen af te wijzen, het daarop
volgend arrest van 28 mei 1986 niet wettig kan beslissen dat het gezag van gewijsde van die vorige beslissing belette
dat de door eiseres subsidiair, op grond
van het gemene recht, voorgedragen vordering tot schadeloosstelling wordt onderzocht (schending van de artikelen 19,
23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onderdeel, eiseres, op de conclusie van verweerster ten betoge dat
« eiseres niet bewijst dat zij wegens die
vertragingen schade heeft geleden » in
haar conclusie in eerste aanleg, waarnaar haar appelconclusie uitdrukkelijk
verwees, had geantwoord dat « aangezien zij het forfaitair bedrag had gevraagd, zij niet behoefde te doen blijken
van haar schade », doch eraan toevoegde
dat die schade « echter evident was » en
twee mogelijke aspecten ervan weergaf;
eiseres zich aldus heeft beperkt tot de
forfaitaire vergoeding waarvan zij de
toepassing vorderde op basis van het beding in de bestelbon en van artikel 1152
van het Burgerlijk Wetboek; het arrest
van 4 februari 1986 niet, zonder de bewijskracht van die conclusie te miskennen, ze kan uitleggen als een verzoek
van eiseres om uitspraak te doen over
een vergoeding op basis van de gemeenrechtelijke regels (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het middel tegen het arrest van 4 februari 1986 is
gericht in zoverre dit beslist dat,
aangezien eiseres niet bewees dat
zij schade had geleden, zij geen aanspraak kan maken op een schadeloosstelling op basis van het gemene
recht; dat trouwens aan het arrest
van 28 mei 1986 wordt verweten dat
het oordeelt dat het gezag van gewijsde van het arrest van 4 februari
1985 « belet(te) dat de vordering van
(eiseres) inzake schadevergoeding
wegens vertraging verder wordt onderzocht »;
Overwegende dat de rechter geen
geschil opwerpt waarvan het akkoord van partijen het bestaan uitsluit wanneer hij, zonder de oorzaak
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of het voorwerp van de vordering te
wijzigen, op grond van regelmatig
aan zijn beoordeling overgelegde feiten, de door partijen voorgedragen
redenen, ambtshalve aanvult;
Overwegende dat eiseres, wanneer zij in haar appelconclusie kritiek oefende op de redenen van de
beslissing van de eerste rechter in
verband met de vaststelling van de
vertragingen en nalatigheden van
verweerster, aan het vonnis verweet
dat « het heeft beslist toepassing te
maken van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek en de sanctie van
20 tot 10% te verminderen », zodat
aldus geen onderscheid wordt gemaakt tussen « het beding tot contractuele en forfaitaire vaststelling
van de vergoeding die wordt toegekend als de in de overeenkomst omschreven schade zich voordoet, en
het strafbeding volgens welk de
schade niet wordt vergoed, maar
de wanprestatie wordt gesanctioneerd »;
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Overwegende dat het hof van beroep, waarvoor eiseres de feiten had
aangebracht waarop zij haar vordering grondde, eveneens kon nagaan
of zij schade hadden veroorzaakt en,
zonder het in artikel 1138, 2", van
het Gerechtelijk Wetboek neergelegde principia dispositivo of de bewijskracht van de conclusie te miskennen, kon beslissen dat eiseres wegens de vertragingen en de aan de
tegenpartij gerichte ingebrekestelling « het recht had een eventuele
schadevergoeding op basis van de
gemeenrechtelijke regels te vorderen, (doch dat) dient te worden vastgesteld (dat zij) niet bewijst dat zij
schade heeft geleden »;
Overwegende dat bovendien uit de
vorige overwegingen volgt dat aan
het arrest van 28 mei 1986 niet kan
worden verweten dat het gezag van
gewijsde van de redenen en van het
beschikkende gedeelte met betrekking tot de verwerping van de vordering tot schadeloosstelling wegens
eventuele contractuele tekortkomingen van verweerster miskent, omdat
het beslist dat dit gezag « derhalve
belet(te) dat de vordering van (eiseres) inzake schadevergoeding wegens vertraging verder wordt onderzocht »;

Overwegende dat eiseres, die aldus het bestaan aanvoert van schade ten gevolge van de foutieve uitvoering van de overeenkomst en die
« voor zover nodig (verwees) naar
haar voor de eerste rechter ingediende hoofd- en aanvullende conclusie » bleef beweren dat « de
voortzetting van de werken na de
Dat het middel niet kan worden
overeengekomen termijnen (eiseres)
zeker schade berokkent : de vaste aangenomen;
kosten van het werk duren langer,
het materieel dat buiten de termijnen wordt gebruikt was bestemd
voor andere wer ken waarvoor verbintenissen waren aangegaan, de
door de algemene aannemer gestelde waarborgen worden verlengd tot
de gedeeltelijke voorlopige opleveOm die redenen, verwerpt de
ring, nadien tot de definitieve oplevoorziening; veroordeelt eiseres in
vering, (... ) »;
de kosten.
Overwegende dat verweerster
voor de in die conclusie opgesomde
10 november 1988 - 1' kamer - Voo.rschadelijke gevolgen aansprakelijk zitte.r : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter kon worden gesteld wegens niet-uit- Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluivoering of foutieve uitvoering van dende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Dashaar contractuele verbintenissen;
sesse en Simont.
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BESLAG -

UITVOEREND BESLAG ONDER
DERDEN VERZET VAN DE BESLAGEN
SCHULDENAAR - TERMIJN.

Wanneer een uitvoerend beslag onder
derden niet aan de persoon of aan de
werkelijke of gekozen woonplaats van
de beslagen schuldenaar is aangezegd,
daar het afschrift van het exploot ingevolge art. 37 Ger. W. (oud) op het politiecommissariaat van zijn woonplaats
is afgegeven, kan de rechter niet zeggen dat het verzet van de beslagen
schuldenaar te laat of niet ontvankeJijk is, enkel op grand dat de bij art.
1541 van hetzelfde wetboek bepaalde
termijn van vijftien dagen zou zijn
verstreken zonder dat degene die verzet doet een verlenging van die termijn heeft verkregen.
(MARCQ T. GIGNOT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8179)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 48, 49,
51, 52, 1539, 1541, 1543 en 1544 van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging,
doordat het hof van beroep heeft beslist dat het verzet, dat eiseres op 25 september 1981 tegen verweersters beslag
onder derden van 23 en 24 juli 1981 heeft
gedaan, niet ontvankelijk is op grond
« dat de termijn van artikel 1541 van het
Gerechtelijk Wetboek niet op straffe van
verval is voorgeschreven; dat de bij voornoemd artikel 1541 bepaalde termijn van
15 dagen, hoewel hij niet op straffe van
nietigheid is opgelegd, indien hij niet
wordt nageleefd, moet leiden tot de nietontvankelijkheid van het verzet dat
meer dan 15 dagen na de aanzegging
van het uitvoerend beslag onder derden
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van de schuldeiser-beslaglegger is gedaan, behalve als diegene die verzet
doet, overeenkomstig artikel 51 van het
Gerechtelijk Wetboek, een verlenging
van die termijn heeft bekomen; dat (eiseres) haar verzet niet aan de beslaglegger
heeft betekend binnen vijftien dagen na
de aanzegging van het beslag en geen
verlenging van die termijn overeenkomstig artikel 51 van het Gerechtelijk Wethoek heeft bekomen; dat immers het uitvoerend beslag onder derden dat op 23
en 24 juli 1981 is gedaan bij exploot van
de gerechtsdeurwaarder Oscar Charlier,
met standplaats te Charleroi, aan de beslagen schuldenaar (thans eiseres) bij
exploot van 29 juli 1981 van de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder Bernard
,Decoster, die optreedt ter vervanging
van de gerechtsdeurwaarder Guy Dupuis, met standplaats te Charleroi, overeenkomstig artikel 1539, laatste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek is aangezegd;
dat het verzet van de beslagen schuldenaar op verzoek van (eiseres) bij exploot
van de gerechtsdeurwaarder Jean Bertrand, met standplaats te Charleroi, op
25 september 1981 werd betekend, hetzij
meer dan 15 dagen na de op 29 juli 1981
betekende aanzegging; het vaststaat dat
(eiseres) geen verlenging van de bij voornoemd artikel 1541 voorgeschreven termijn heeft bekomen; dat uit die vaststellingen volgt dat het op 25 september
1'981 door (eiseres) betekende verzet tegen het derdenbeslag niet ontvankelijk
is »,

terwijl het verzet van de beslagen
schuldenaar, krachtens artikel 1541 van
het Gerechtelijk Wetboek, op zijn verzoek aan de beslaglegger wordt betekend
binnen 15 dagen na de aanzegging van
•het beslag, met dagvaarding om te ver.schijnen voor de beslagrechter; de aanzegging van het beslag aan de beslagen
schuldenaar, met toepassing van het
laatste lid van artikel 1539 van genoemd
wetboek,
bij
gerechtsdeurwaardersexploot wordt gedaan dat, overeenkomstig artikel 1543 van genoemd wetboek,
aan de persoon of aan de werkelijke of
gekozen woonplaats van de beslagen
schuldenaar moet worden betekend, op
straffe de verplichting van de derde beslagene om afgifte te doen, te vertragen
tot het visum van de beslagrechter is bekomen (artikel 1544 van genoemd wethoek); die wijze van betekening wordt
verantwoord door de bedoeling van de
wetgever bij het opleggen van de verplichting het beslag aan de beslagen
schuldenaar aan te zeggen, te weten aan
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de beslagen schuldenaar ter kennis te
brengen dat te zijnen laste uitvoerend
beslag is gelegd, zodat hij zijn verweer
tegen de voorgenomen behandeling kan
uitoefenen; daaruit volgt dat de beslagen
schuldenaar, in de onderstelling dat de
aanzegging niet aan de persoon noch
aan de werkelijke of gekozen woonplaats
van de beslagen schuldenaar heeft kunnen plaatshebben en dat derhalve niet is
aangetoond dat de schuldenaar werkelijk
op de hoogte was van het beslag op de
dag van de aanzegging, verzet kan doen
buiten de termijn van 15 dagen na de
aanzegging van het beslag, die niet overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek is gedaan; ten deze zowel
uit het exploot van aanzegging van het
derdenbeslag, dat op 29 juli 1981 aan eiseres is betekend door de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder Bernard De
Coster, die optrad ter vervanging van de
gerechtsdeurwaarder Guy Dupuis, met
standplaats te Charleroi, Delferriereplein
6, als uit de procedurestukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, onder
meer het gedinginleidend exploot en de
conclusie van eiseres voor de eerste feitenrechter, waaraan eiseres in haar verzoekschrift van hoger beroep heeft gevraagd het voordeel toe te kennen, blijkt
dat de aanzegging niet kon worden gedaan aan de persoon noch aan de werkelijke of gekozen woonplaats van eiseres;
het exploot van aanzegging preciseert :
« aangezien niemand aanwezig was heb
ik, na een bericht van bezoek te hebben
achtergelaten, het afschrift onder gesloten omslag, overeenkomstig de wet, afgegeven op het politiecommissariaat van
de woonplaats van de betrokkene, waar
mijn origineel door Simon Leclercq, politie, werd geviseerd »; het arrest, na te
hebben gezegd dat de bij artikel 1514
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
termijn niet op straffe van verval is
voorgeschreven, enkel erop heeft gewezen dat eiseres verzet heeft gedaan buiten de genoemde termijn van 15 dagen,
en beslist dat de rechtsvordering van eiseres niet ontvankelijk is omdat zij heeft
nagelaten, v66r de vervaldag van de termijn, een verlenging te vragen overeenkomstig artikel 51 van het Gerechtelijk
Wetboek, zonder na te gaan of de aanzegging van het beslag aan eiseres overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek is gedaan aan de persoon
of aan diens werkelijke of gekozen
woonplaats, noch vast te stellen of verweerders wijze van aanzegging, die niet
beantwoordt aan de in voornoemd arti-
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kel 1543 gestelde voorwaarden, eiseres
de mogelijkheid had geboden werkelijk
op de hoogte te zijn van het beslag, en
in voorkomend geval de datum van die
. kennisneming vast te stellen, noch na te
gaan of de beslagleggende schuldeiser
het bij artikel 1544 van dat wetboek bepaald visum had bekomen; zodat het hof
van beroep, op grond van de voornoemde
vaststellingen en de in het middel overgenomen redenen, niet wettig heeft kunnen besluiten dat het verzet te laat was
gedaan en dat het derhalve niet ontvankelijk was, zonder miskenning van de
bewijskracht van het gerechtsdeurwaardersexploot met de aanzegging van het
derdenbeslag, dat op 29 juli 1981 door
toedoen van de gerechtsdeurwaarder
Bernard De Coster aan eiseres is betekend (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek), en zonder schending van de artikelen 32, 33, 35, 36, 38, 39, 48, 49, 51, 52,
1539, 1541, 1543 en 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging :

Overwegende dat, luidens artikel
1541 van het Gerechtelijk Wetboek,
« het verzet van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, op zijn
verzoek aan de beslaglegger wordt
betekend binnen vijftien dagen na
de aanzegging van het beslag »;
Dat de schuldeiser, bij het verstrijken van deze termijn van vijftien dagen, in de regel, de uitvoering van het beslag kan voortzetten;
Dat evenwel uit artikel 1543 van
hetzelfde wetboek blijkt dat de termijn van vijftien dagen loopt vanaf
de aanzegging van het beslag aan
de persoon of aan de werkelijke of
gekozen woonplaats van de beslagen
schuldenaar;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
siaan, blijkt dat te dezen het afschrift van het exploot van aanzegging van het beslag op het politiecommissariaat van de woonplaats
van eiseres werd afgegeven en dat
het origineel door de ambtenaar, die
daartoe opdracht heeft, werd geviseerd;
Dat het hof van beroep derhalve,
enkel op grond van de in het middel
weergegeven vaststellingen, niet
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wettig heeft geoordeeld dat het verzet van eiseres te laat was gedaan
en bijgevolg evenmin wettig heeft
beslist dat het niet ontvankelijk
was;
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 vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
10 november 1988- 1• kamer- Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Geinger.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE
ZAKEN GEWETIIGDE VERDENKING VOORZITIER VAN DE RECHTBANK, VADER
VAN EEN DER BETROKKEN PARTIJEN.

De omstandigheid dat de voorzitter van
een rechtbank van koophandel de vader is van een eiseres tot ontbinding
van een cooperatieve vennootschap,
waarin verschillende ]eden van die familie vennoot zijn, is van die aard dat
zij bij de andere partijen en derden
gewettigde verdenking kan doen ontstaan ten aanzien van dat rechtscollege (1). (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(1) Cass., 19 okt. 1982,
(A.C., 1982-83, nr. 123).

A.R.

nr.

7600
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(PHARMACIE C ... -B. .. C.V., C... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8494)

HET HOF; - Gelet op het gemotiveerd en ondertekend verzoekschrift
dat op 29 augustus 1988 ter griffie
van het Hof door meester Draps, advocaat bij het Hof, is ingediend namens de cooperatieve vennootschap
Pharmacie C... en Alain C ... , waarin
de verzoekers vragen dat de zaak
die door B ... bij de Rechtbank van
Koophandel te ... was ingediend tot
ontbinding van de verzoekende vennootschap met als vennoten de
tweede verzoeker, B ... , P ... B ... , J .. .
C... , M... B ... , N... C... , P ... D... , M .. .
D... en C... B ... , aan die rechtbank
zou worden onttrokken;
Overwegende dat de vordering tot
onttrekking van de zaak hierop is
gegrond dat de rechtbank die uitspraak zal doen over de vordering
tot onbinding, voorgezeten is door
T ... B ... , vader van de oorspronke'lijke eiseres en van mevr. M ... B ... ,
ook vennoten van de cooperatieve
vennootschap waarvan ontbinding
wordt gevraagd, en dat, ook al
neemt voorzitter B... niet het voorzitterschap waar van de kamer die
over die vordering zal beslissen,
door de omstandigheid dat hij dat
rechtscollege voorzit, zowel bij de
verzoekers als bij anderen twijfel
over de strikte onpartijdigheid van
de aangesproken rechtbank zou
kunnen ontstaan;
Overwegende dat de aangevoerde
omstandigheid van die aard is dat
zij bij de verzoekers en bij anderen
een gewettigde verdenking ten aanzien van dat rechtscollege kan doen
ontstaan;
Dat de vordering tot verwijzing
derhalve dadelijk moet worden ingewilligd;

Om die redenen, beveelt dat de
zaak naar de Rechtbank van Koop-

296

HOF VAN CASSATIE

handel te
wordt verwezen; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over.
10 november 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaat: mr. Draps.
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KA:VIER -

14 november 1988

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
TOEPASSDiG Di DE TIJD - WET VAN 23
DEC. 1986 BETREFFE:\iDE DE L\'VORDERI:\iG EN
DE GESCHILLE:>i TER ZAKE VA:'>~ PROVI:'>ICIALE
E:\i PLAATSELIJKE HEFFI:\iGE:\1.

2° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN
PLAATSELIJKE BELASTI="!GEN - PROCEDLJRE
- WET VA='! 23 DEC. 1986 BETREFFENDE DE INVORDERI:\'G E:>i DE GESCHILLE:--1 TER ZAKE
VA='! PROVI:\iCIALE E="! PLAATSELIJKE HEFFINGE:>i - TOEPASSI:\'G I='! DE TIJD.

3° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTI:\'GZAKE:>i - PROVI:'>ICIE- EN GElVlEENTEBELASTI:>iGE:>i - VOR:vl VAN HET CASSATIEBEROEP - VEREISTEN.

1° en 2o Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen blijkt dat de wetgever bedoeld heeft vanaf het dienstjaar
1987 aan de belastingplichtigen het
voordeel te verlenen om de nieuwe
rechtsmiddelen aan te wenden, op
voorwaarde dat de aanslagen nog niet
definitief geworden zijn doordat de termijnen zijn verstreken.
3° Inzake provinciale en plaatselijke hef-

fingen moet de voorziening betreffende een aanslag over het dienstjaar
1987 worden ingesteld bij een tot het
Hoi van
Cassatie gericht
verzoekschrift, dat, op straffe van nietig-
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heid, een bondige uiteenzetting van de
middelen en de aanduiding van de geschonden wetten bevat (1). (Art. 7 wet
van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van
provinciale en plaatselijke belastingen;
art. 289, eerste lid, W.I.B.)

1------------------(1) De wet van 23 dec. 1986 bepaalt in art. 7
dat tegen de beslissing van de bestendige deputatie betreffende een bedrag van ten minste
10.000 frank cassatieberoep openstaat, en zegt
daarbij enkel dat dit rechtsmiddel wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen inzake inkomstenbelastingen.
In die tekst zijn verschillende leemten, aangezien de wet op de inkomstenbelastingen
geen bepaling bevat over een toestand zoals
waarvan sprake is in de tekst van voormeld
artikel 7.
De beslissing van de bestendige deputatie is
immers, wat de rechtsmiddelen betreft, gelijk
te stellen met die van de directeur der belastingen. Doch, tegen zodanige beslissingen bestaat geen voorziening in cassatie. Daartegen
kan enkel beroep voor het hof van beroep worden ingesteld.
Die leemten moeten dus worden aangevuld.
Het Hof verwees naar art. 289 W.LB. Dat artikel regelt echter een andere kwestie, te weten de voorziening in cassatie tegen een arrest
van het hof van beroep. Daaruit vloeit onder
meer voort dat het cassatieverzoekschrift aan
de tegenpartijen moet worden betekend en ter
griffie van het hof van beroep, dat het bestreden arrest heeft gewezen, worden afgegeven
binnen drie maanden na de kennisgeving van
dit arrest, .door de griffier van het hof van beroep, aan de partijen.
Doch, enerzijds, in het zoeven bedoelde geval was er geen arrest van het hof van beroep
en bovendien behoeft, krachtens art. 6 wet van
23 dec. 1986, de beslissing van de bestendige
deputatie enkel te worden betekend aan de
verzoekende partij. Er is dus in de wet geen
sprake van betekening aan de overheid van
wie de aanslag uitgaat.
Verwijzing zonder meer naar voormeld art.
289 is dus niet voldoende.
Het Hof heeft trouwens de moeilijkheid gezien, vermits het, na te hebben beslist dat,
overeenkomstig art. 289, de voorziening in cassatie is ingesteld bij een door de verzoekende
partij ondertekend verzoekschrift met de aanwijzing van de middelen en de geschonden
wetsbepalingen, beslist dat het verzoekschrift
ter griffie van het hof diende te worden neergelegd, wat weliswaar vereist was, maar nochtans niet overeenstemde met art. 289.
Door te beslissen dat het verzoekschrift de
middelen en de aanwijzing van de geschonden
wetsbepalingen moet bevatten, heeft het Hof
ongetwijfeld impliciet beslist dat het geen middelen van ambtswege meer mag opwerpen, zoals het zulks deed onder de gelding van de
thans opgeheven wetgeving.

(Zie vervolg nota volgende biz.)
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11, tweede lid, een bepaling bevatte
die gelijkenis vertoonde met die van
artikel 12, tweede lid, van de wet,
ARREST ( vertaling)
blijkt dat de wetgever, vanaf het
(A.R. nr. F 1013 F)
jaar dat loopt op de datum van de
bekendmaking van de wet in het
HET HOF; - Gelet op de bestre- Belgisch Staatsblad, voor de belasden beslissing, op 14 april 1988 ge- tingplichtigen de nieuwe rechtsmidwezen door de bestendige deputatie delen heeft willen openstellen, mits
van de Provincieraad van Luxem- de aanslagen nog niet door het verburg, uitspraak doende inzake ge- strijken van de termijnen definitief
meentebelastingen op de tweede geworden zijn;
verblijfplaatsen voor het belastingjaar 1987;
Overwegende dat, zoals blijkt uit
Overwegende dat de in het Bel- de procedurestukken, de gemeentegisch Staatsblad van 12 februari belasting waarop eisers bezwaar en
1987 bekendgemaakte wet van 23 de bestreden beslissing betrekking
december 1986, die betrekking heeft hebben en die het belastingjaar 1987
betreft, pas op 22 oktober 1987 ten
op de invordering en de geschillen kohiere is gebracht; dat daaruit
ter zake van provinciale en plaatsed
lijke heffingen, van toepassing is op volgt at die aanslag niet definitief
was op de dag van de bekendmade zaak;
king van de genoemde wet van 23
Dat artikel 12, eerste lid, van de december 1986 en dat derhalve artiwet weliswaar bepaalt dat zij pas in kel 7 van die wet, nu het gaat om de
werking treedt vanaf het dienstjaar rechtsmiddelen tegen de beslissing
volgend op de datum waarop zij in van de bestendige deputatie, van
het Belgisch Staatsblad is bekendge- toepassing is;
maakt, dat wil zeggen vanaf het
dienstjaar 1988;
Overwegende dat tegen de bestreden beslissing, nu de waarde van de
Dat hetzelfde artikel 12 evenwel aanvraag niet ten minste 10.000
in zijn tweede lid bepaalt dat de ar- frank bedraagt, zoals blijkt uit het
tikelen 5 tot 9 van de wet, inzonder- aanslagbiljet, ingevolge dat artikel
heid betreffende bezwaar en beroep, 7, eerste lid, geen beroep bij het hof
van toepassing zijn op alle aansla- van beroep kon worden ingesteld;
gen van het jaar dat op dezelfde da- dat evenwel, zoals datzelfde artikel
tum van de bekendmaking in het 7, tweede lid, bepaalt, de voorzieBelgisch Staatsblad loopt, dat wil ning in cassatie tegen die beslissing
zeggen, zoals te dezen, op de aansla- diende te worden ingesteld volgens
gen van het jaar 1987, voor zover de de regels bij de wet vastgelegd << inprocedure is ingesteld of de gestelde zake . rijksinkomstenbelastingen »,
termijnen van beroep niet zijn ver- dat wll zeggen overeenkomstig artistreken; dat in dat verband uit de kel 289, eerste lid, van het Wetboek
ontwikkeling van het wetsvoorstel van de Inkomstenbelastingen, bij
van Cooreman c.s., waarvan artikel een tot het Hof van Cassatie gericht
----------------1 ·verzoekschrift dat, op straffe van
nietigheid, een bondige uiteenzet(Vervolg nota van vorige biz.)
ting
van de middelen en de aanduiAnderzijds, is aldus niet gepreciseerd vanaf
welke dag de termijn om zich in cassatie te ding van de geschonden wetten bevoorzien, begint te !open ten aanzien van de vat;
(JACOBS T. STAD BOUILLON)

overheid van wie de aanslag uitgaat.
Men kan het betreuren dat de wetgever de
procedurevormen niet nauwkeuriger heeft
vastgesteld, daar uit de ondervinding blijkt dat
het aanslagbedrag in talrijke gevallen niet hager is dan 10.000 frank.
E.K.

Overwegende dat de brief die op
24 mei 1988 op de provinciale griffie
te Aarlen is ontvangen en waarbij
eiser cassatieberoep tegen de bestreden beslissing wilde instellen, niet
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voldoet aan de vormvereisten van
voornoemd artikel 289, eerste lid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 november 1988 - 3• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal.
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KAMER -

15 november 1988
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LING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN RUNDEN VARKENSVLEES - DRAAGWIJDTE.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEESAANVOERING VAN OMSTANDIGHEDEN WAARDOOR DE TOEPASSING VAN EEN REGLEMENTAIRE BEPALING IS UITGESLOTEN - BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE TOT STAVING VAN
ZIJN AANSPRAAK GEEN ENKEL GEGEVEN
AANVOERT OM ZE GELOOFWAARDIG TE MAKEN - WETTIGHEID.

1° en 2° Het door M.B. 27 maart 1975

houdende bepaling van de verbruikerspnjs van rund- en varkensvlees ingevoerde systeem stelt een handelsmarge vast na bespreking in de commissie
tot regeling der prijzen en verzet zich
niet tegen de inaanmerkingneming
van alle door de kleinhandelaar gemaakte kosten en van zijn billijke beloning. (E.E.G.-verordening nr. 121/67
van de Raad van 13 juni 1967 en
E.E.G.-verordening nr. 805/68 van de
Raad van 27 juni 1968.)

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERDRAGSBEPALINGEN - E.E.G.-VERDRAG GEMEENSCHAPPELIJKE
ORDENING
DER
MARKTEN IN DE SECTOR VARKENSVLEES EN
GEMEENSCHAPPELIJKE
ORDENING
DER
MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES - NATIONALE REGELING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEES EENZIJDIGE VASTSTELING VAN EEN MAXIMUM HANDELSMARGE - VERENIGBAARHEID
MET DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT - VEREISTEN - TOEPASSING
OP HET M.B. 27 MAART 1975 HOUDENDE BEPALING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN RUNDEN VARKENSVLEES.

2° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN)- VARKENS- EN RUNDVLEES - E.E.G.-VERDRAG GEMEENSCHAPPELIJKE
ORDENING
DER
MARKTEN IN DE SECTOR VARKENSVLEES EN
GEMEENSCHAPPELIJKE
ORDENING
DER
MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES - NATIONALE REGELING VAN DE VERBRU!KERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEES- NATIONALE REGELING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEES- EENZIJDIGE VASTSTELLING VAN EEN MAXIMUM
J:IANDELSMARGE - VERENIGBAARHEID MET
DE
BEPALINGEN
VAN
HET
GEMEENSCHAPSRECHT - VEREISTEN - TOEPASSING
OP HET M.B. 27 MAART 1975 HOUDENDE BEPA-

3° Naar recht verantwoord is de veroor-

deling op grand van MB. 27 maart
1975 houdende bepaling van de verbruikersprijs van rund- en varkensvlees door het arrest dat vaststelt dat
de kleinhandelaar in zijn conclusie ten
betoge dat de bij dat ministerieel besluit vastgestelde handelsmarge berekend is op basis van aankoopprijzen
en daarbij geen rekening is gehouden
met de handels- en invoerkosten die
de kleinhandelaar bij zijn bevoorrading en bij de verkoop aan de verbruiker daadwerkelijk heeft gemaakt, of
dat die marge niet geschikt is om hem
een billijke beloning te verzekeren, gelet op de door hem daadwerkelijk gemaakte kosten, en dat zij, derhalve, op
een dusdanig peil is vastgesteld dat
het intracommunautaire handelsverkeer erdoor wordt belemmerd, geen
enkel gegeven aanvoert om zijn aanspraken geloofwaardig te maken (1).

1~-----------------------------------
(1) Cass., 2 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 3);
22 sept. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 55). Zie : Hof
van Justitie E.E.G., arresten van 29 juni 1978,
17 jan. 1980 en 5 juni 1985, Verz. Arr. Hoi van
Justitie E.E.G., 1978, blz. 1573, 1980, blz. 103,
en 1985, blz. 1713.
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(ROTTIERS A.)
ARREST

(A.R. nr. 662)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1986 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste, het tweede, het derde,
het vierde en het vijfde middel:
het eerste : schending van artikel 30
van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap
(E.E.G.),
doordat het arrest beslist dat het eerste dictum van het prejudicieel arrest
Roelstraete niet in abstracto (d.i. enkel
met betrekking tot de betrokken nationale maatregel zelf) maar integendeel in
concreto, dit is op het niveau van het
daadwerkelijk impact van het M.B. van
27 maart 1975 op het volume van het intracommunautair handelsverkeer en op
het niveau van de concrete situatie van
de beklaagde zelf (namelijk of deze al
dan niet zelf invoerkosten gemaakt
heeft) moet worden onderzocht,
terwijl artikel 30 voormeld van directe
werking is en volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen als maatregel van gelijke werking dient te worden
aangemerkt « elke commerciEHe reglementering van Lid-Staten, die van aard
is om rechtstreeks of onrechtstreeks,
daadwerklijk of potentieel de intracommunautaire handelsuitwisselingen te belemmeren »,
zodat, eerste onderdeel, geen enkel
concreet impact van de nationale regeling op het volume van het intracommunautair handelsverkeer moet worden
aangetoond, indien de nationale regeling
in zich een, al was het maar potentieel,
gevaar van verstoring van de intracommunautaire handelsuitwisselingen inhoudt,
tweede onderdeel, het karakter van
maatregel van gelijke werking inherent
is aan de nationale maatregel zelf en
nooit afhankelijk kan zijn van de gedragingen of onthoudingen van de beklaagde zelf, evenmin als van zijn concrete
handelssituatie;
het tweede : schending van de artikelen 6 van de Grondwet, 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 26 van het Internationaal Verdrag
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inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 en 30 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap (E.E.G.),
doordat het arrest, door te beslissen
dat het eerste punt van het dispositief
van het prejudicieel arrest Roelstraete in
concreto, dit is rekening houdende met
de concrete situatie van de beklaagde,
dient te worden ge!nterpreteerd, een ongeoorloofde discriminatie tussen de detaillisten in het leven roept, al naargelang de detaillisten al dan niet zelf hun
vlees invoeren en doordat het arrest,
door te beslissen dat de beklaagde zelfs
in abstracto niet mag bewijzen dat daadwerkelijk gemaakte invoerkosten niet
doorgerekend mogen worden (omdat, valgens het arrest, het M.B. in kwestie een
systeem invoert dat zich geenszins verzet tegen het in aanmerking nemen van
het geheel der kosten die de detaillist
daadwerkelijk maakt en dat hem tevens
een billijke vergoeding voor zijn werk
waarborgt), de parallelimport bemoeilijkt,
terwijl, eerste onderdeel: het gelijkheidsbeginsel gebiedt dat allen die zich
in dezelfde situatie bevinden over dezelfde kam zouden worden geschoren, zodat
,het radikaal in strijd is met de artikelen
6 van de Grondwet en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden de Strafwet, in casu het M.B. van
.27 maart 1975, dat van toepassing is op
alle detaillisten in varkens- en rundvlees,
gedifferentieerd toe te passen al naargelang de detaillist zelf zijn vlees invoert
of niet;
tweede onderdeel: artikel 30 voormeld
alle kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking verbiedt en
zich derhalve verzet tegen elke beperking van parallelimport;
het derde : schending van de artikelen
177 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap
(E.E.G.) en 97 van de Grondwet,

doordat het arrest, door te stellen « dat
het impact van de nationale prijsreglementering op het intracommunautair
handelsverkeer, dus niet meer in abstracto, maar integendeel in concreto
moet worden onderzocht; dat het Hof
van Justitie zulks trouwens uitdrukkelijk
stelde in verband met andere kosten, zoals bevoorradingskosten en verkoopkosten van de detaillist, die in het ene geval
wel en in het andere geval niet een effect als maatregel van gelijke werking
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zullen ressorteren; dat het Hof van
de Europese Gemeenschappen dienaangaande formeel stelt dat de nationale
rechters zich hier in concreto moeten uitspreken ''• twee zaken door elkaar haalt,
verkeerde besluiten trekt uit het prejudicieel arrest Roelstraete en zijn veroordelingsbeslissing ondeugdelijk motiveert,
terwijl het Hof van Justitie in zijn arrest Roelstraete het begrip maatregel
van gelijke werking niet hanteert in verband met de andere bevoorradingskosten
(d.i. de bevoorradingskosten met uitsluiting van de invoerkosten) noch in verband met de commercialisatiekosten, zodat het Hof van Justitie nooit aan de
nationale rechters de opdracht heeft gegeven om na te gaan in concreto of de
andere bevoorradingskosten en verkoopkosten al dan niet een effect als een
maatregel van gelijke werking ressorteren;
het vierde : schending van de artikelen
164, juncto artikel 177 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.), en 14 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest, door het prejudicieel arrest Roelstraete in verband met
artikel 30 van de Europese Economische
Gemeenschap zodanig te interpreteren
dat er een schending van artikel 14 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden uit voortvloeit, de hoger
vermelde bepalingen schendt,
terwijl volgens artikel 164 van de Europese Economische Gemeenschap het
Hof van Justitie het recht eerbiedigt bij
de toepassing en/of uitlegging van het
Verdrag van Home;
het vijfde : schending van artikel 189
van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap
(E.E.G.) en van de verordeningen
nrs. 121/67 en 805/68/E.E.G.,
doordat het arrest, door te beslissen .
dat het impact van de incorporatie van
de andere bevoorradingskosten (namelijk de kosten van bevoorrading, met uitsluiting van de eventuele invoerkosten)
en de commercialisatiekosten in de forfaitaire handelsmarge op het intracommunautair handelsverkeer in concreto - [
d.i. rekening houdende met de concrete
situatie van de beklaagde zelf - moet
worden onderzocht, het principe van de .
directe werking, van de algemene strek- j
king en van de algemene verbindendheid I
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van de verordeningen, zoals vervat in artikel 189 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, schendt, alsook de betrokken verordeningen nrs. 121/67 en 805/68 zelf,
terwijl, eerste onderdeel: verordeningen van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap
algemene geldige kracht hebben en in al
hun onderdelen verbindend zijn voor de
Lid-Staten, zodat het principieel verbod
van interferentie van een nationale regeling op gemeenschappelijk geordende
stadia client geapprecieerd te worden op
het niveau van de nationale maatregel
zelf en niet kan voortvloeien uit gedragingen of onthoudingen van de beklaagde zelf;
tweede onderdeel: het principe van directe werking van de E.E.G.-verordeningen voor gevolg heeft dat, wanneer een
nationale regeling al was het maar eventjes of terloop interfereert op domeinen
welke gemeenschappelijk geordend zijn,
de betrokken nationale maatregel in zijn
geheel en automatisch als strijdig met
het E.E.G.-recht moet worden beschouwd, welke strijdigheid door elke
rechtsonderhorige, onafgezien van zijn
eigen concrete situatie, mag ingeroepen
worden:

Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen door zijn arresten van 29 juni
1978 (zaak 154177), 17 januari 1980
(gevoegde zaken 95 en 96179) en 5
juni 1985 (zaak 116/84) uitspraak
heeft gedaan omtrent de verenigbaarheid van het ministerieel besluit van 27 maart 1975 houdende
bepaling van de verbruikersprijs
van rund- en varkensvlees met de
verordening nummer 121/67 van de
Raad van 13 juni 1967 houdende een
gemeenschappelijke ordening der
marlden in de sector varkensvlees
en de verordening nummer 805/68
van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector rundvlees;
Overwegende dat het Hof van Justitie, in zijn arrest van 29 juni 1978,
verklaarde voor recht: « Verordening nummer 121/67 mag niet geacht worden in de weg te staan aan
de eenzij dige vaststelling - door
een Lid-Staat - van een maximum
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handelsmarge voor de detailverkoop
van varkensvlees, wanneer die marge in hoofdzaak wordt berekend
naar de in de aan verhandeling
voorafgaande stadia gemaakte verkoopprijzen en zich met de ontwikkeling dier prijzen wijzigt, mits zij
voorts wordt vastgesteld op een niveau dat voor het intracommunautaire handelsverkeer geen belemmeringen oplevert »;
Dat dit arrest considereert dat :
« de vaststelling van een maximum
handelsmarge welke de detaillist de
consument in rekening mag brengen, in beginsel niet geeigend is de
doelstellingen en de goede werking
van zulk een organisatie in gevaar
te brengen, wanneer de marge in
hoofdzaak wordt berekend naar de
in de stadia van produktie en groathandel gemaakte aankoopprijzen
(considerans 18); zulks temeer geldt
wanneer de handelsmarge de commercialisatie- en importkosten van
de detaillist zowel in het stadium
van bevoorrading als in dat van verkoop aan consumenten voldoende
recht doet wedervaren - en bedoelde marge wordt bepaald op een niveau dat de detaillist een behoorlijke beloning voor zijn inspanningen verzekert (considerans 19); daarentegen een handelsmarge welke
niet aan die voorwaarden voldoet,
de maximum detailhandelsprijzcn
kan afstoppen op zodanige wijze dat
het prij smechanisme in de a an verhandeling voorafgaande stadia, zoals het in de gemeenschappelijke
marktordening besloten ligt, dan
wel - via een aanzienlijke teruggang van de importen - het intracommunautaire handelsverkeer ervan te lijden kunnen hebben (considerans 20) »;
Overwegende dat het Hof van Justitie, in zijn arrest van 17 januari
1980, verklaarde voor recht: « Verordening nummer 121/67 van de Raad
van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke
ordening
der
markten in de sector varkensvlees,
en verordening nummer 805/68 van
de Raad van 27 juni 1968 houdende
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een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees,
beide beschouwd in het licht van de
andere door de nationale rechter genoemde verordeningen, verzetten
zich niet tegen de eenzijdige vaststelling door een Lid-Staat van een
maximum handelsmarge voor de
verkoop en detail van varkens- en
rundvlees,
welke
hoofdzakelijk
wordt berekend op basis van de in
de voorafgaande handelsfasen toegepaste aankoopprijzen en afhankelijk
van deze prijzen varieert, mits de
voor de berekening van de marge
gebezigde aankoopprijzen worden
verhoogd met de handels- en invoerkosten die de kleinhandelaar bij
zijn bevoorrading en bij de verkoop
aan de verbruiker daadwerkelijk
heeft gemaakt, en de marge op een
dusdanig peil wordt vastgesteld dat
het intracommunautaire handelsverkeer niet erdoor wordt belemmerd »;
Dat dit arrest considereert dat :
Het vaststellen van een maximum
handelsmarge die de kleinhandelaar
aan de consument in rekening mag
brengen, kan in beginsel de doelstellingen en de goede werking van
zulk een ordening niet in gevaar
brengen wanneer die marge in
hoofdzaak wordt berekend naar de
aankoopprijzen die in de stadia van
produktie en groothandel worden
toegepast, en tevens zo, dat aan de
werking van de prijzenregeling
waarop de betrokken gemeenschappelijke marktordening berust, geen
afbreuk wordt gedaan (considerans
9}; dit is evenwel niet het geval wanneer bij de in aanmerking genomen
aankoopprijzen geen rekening wordt
gehouden met de handels- en invoerkosten die de kleinhandelaar zowel bij zijn bevoorrading als bij de
verkoop aan de verbruiker daadwerkelijk heeft gemaakt, of wanneer de
handelsmarge zelf wordt bepaald op
een peil dat, gelet op alle berekeningsmodaliteiten van de aankoopprijzen, niet geschikt is om de kleinhandelaar een billijke beloning voor
zijn inspanningen te verzekeren.
Een handelsmarge die niet aan deze
«
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Dat dit arrest considereert dat :
voorwaarden voldoet, zou immers
kunnen uitlopen op een blokkering « Een systeem van prijsbeheersing
van de maximum kleinhandelsprij- als door de nationale rechterlijke inzen, en daarmee op een ongunstige · stantie beschreven, kan een maatrebei:nvloeding van het prijsvormings- gel van gelijke werking als een
mechanisme in de voorafgaande ver- kwantitatieve invoerbeperking vorhandelingsfasen, zoals dat uit de men, wanneer de maximum hangemeenschappelijke marktordening delsmarge voor de verkoop in het
voortvloeit, of van het intracommu- klein van rund- en varkensvlees alnautaire handelsverkeer ten gevolge dus is vastgesteld dat de door de
van een merkbare vermindering van kleinhandelaar eventueel gemaakte
invoerkosten daarin zijn begrepen.
de invoer (considerans 10) »;
Deze handelsmarge is immers bepaald op een vast bedrag, dat zowel
Overwegende dat het Hof van Jus- geldt voor de kleinhandelaar die
titie, in zijn arrest van 5 juni 1985, zich op de nationale markt bevoorverklaarde voor recht: « 1) Een wet- raadt als voor degene die besluit
telijke regeling van een Lid-Staat zijn produkten in te voeren en deze
ter beheersing van de kleinhandels- rechtstreeks op de markten van anprijzen van rund- en varkensvlees, dere Lid-Staten inkoopt. Onder deze
waarbij het kleinhandelaren wordt omstandigheden wordt de nettoverboden hun produkten aan de ver- winst van de kleinhandelaar die zijn
bruikers te verkopen tegen een ho- produkten uit andere Lid-Staten
gere prijs dan de in het groothan- heeft ingevoerd, ten belope van de
delsstadium toegepaste aankoop- invoerkosten verminderd, en is zij
prijs, vermeerderd met een maxi- derhalve lager dan de winst die een
mum handelsmarge welke onder kleinhandelaar kan maken door zijn
meer de door de kleinhandelaar produkten op de nationale markt in
eventueel gedragen invoerkosten te kopen (considerans 21); een deromvat, vormt een maatregel van ge- gelijke regeling heeft kennelijk tot
lijke werking als een kwantitatieve gevolg, dat de invoer uit andere Lidbeperking, die in strijd is met arti- Staten wordt ontmoedigd en dat de
worden
aangekel 30 E.E.G.-Verdrag en met de ar- kleinhandelaren
tikelen 19 van de verordening num- spoord zich op de nationale markt
mer 121/67 en 22 van verordening te bevoorraden. Zij is derhalve in
nummer 805/68. 2) Een dergelijke strijd met artikel 30 E.E.G.-Verdrag,
regeling is eveneens onverenigbaar alsmede met de artikel 19 van de
met de verordeningen nummers verordening nummer 121/67 en 22
121/67 en 805/68 wanneer de door de van verordening nummer 805/68
kleinhandelaren gemaakte bevoorra- (considerans 22); wat de andere door
dingskosten in de maximum han- de maximum handelsmarge gedekte
delsmarge zijn opgenomen en het kosten betreft, dient een onderdistributienet van rund- en varkens- scheid te worden gemaakt tussen de
vlees in bepaalde streken daardoor kosten die de kleinhandelaar in het
ongunstig wordt bei:nvloed. 3) Het stadium van de bevoorrading maakt
gemeenschapsrecht staat niet eraan en die welke tot het stadium van de
in de weg, dat naast de winst van de verkoop aan de verbruikers behoren
kleinhandelaar enkel de door de (considerans 23); gelijk de commiskleinhandelaren in het stadium van sie terecht heeft opgemerkt, houdt
de verkoop aan de verbruikers ge- het in de maximum handelsmarge
maakte verhandelingskosten in de opnemen van eerstbedoelde kosten
handelsmarge zijn opgenomen, mits een - op zijn minst potentieel deze marge niet willekeurig wordt gevaar in van bei:nvloeding van de
bepaald en de kleinhandelaren een prijsvormingsmechanismen van de
billijke beloning voor hun inspan- verordeningen nummers 121/67 en
ningen verzekert »;
805/68. De kosten in verband met de
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bevoorrading kunnen immers varieren, met name al naar gelang de afstand tussen de bevoorradingscentra
en de plaats waar de respectieve
kleinhandelaren handel drijven. Bijgevolg kan het in de maximum handelsmarge opnemen van deze kosten in sommige gevallen voor sommige kleinhandelaren neerkomen op
een blokkering van de kleinhandelsprijzen en daardoor het distributienet van rund- en varkensvlees in de
streken die het verst van de bevoorradingscentra zijn verwijderd, ongunstig bei:nvloeden, met gevolgen
zowel voor het in de betrokken gemeenschappelijke marktordeningen
voorziene prijsbepalingsmechanisme
als voor het intracommunautaire
handelsverkeer (considerans 24);
daar deze weerslag, zoals gezegd,
slechts potentieel is, staat het aan
de nationale rechterlijke instanties
om uit te maken of hij zich in de bij
hen aanhangige gevallen doet gevoelen (considerans 25); daarentegen
houdt de omstandigheid dat de door
kleinhandelaren in het stadium van
de verkoop aan de verbruikers gemaakte verhandelingskostel). door
de maximum handelsmarge worden
gedekt, derhalve forfaitair en niet
op basis van de door iedere kleinhandelaar daadwerkelijk gemaakte
kosten worden bepaald, op zich
geen gevaar in van bei:nvloeding van
het in de gemeenschappelijke ordening der markten in de sectoren
rund- en varkensvlees neergelegde
prijsbepalingsmechanisme of van
het intracommunautaire handelsverkeer, mits die forfaitaire raming
niet willekeurig gebeurt en de kleinhandelaren een billijke beloning
voor hun inspanningen verzekert
(considerans 26); het staat eveneens
aan de nationale rechterlijke instanties om te beoordelen, in hoeverre
het systeem voorzien in de door hen
toe te passen nationale wettelijke
regeling voornoemde voorwaarden
vervult (considerans 27) »;
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dende bepaling van de verbruikersprijs van rund- en varkensvlees, de
door de kleinhandelaar in vlees toegepaste verkoopprijzen aan verbruiker, belasting over de toegevoegde
waarde inbegrepen, van het rundvlees en het varkensvlees de bedragen niet mogen overschrijden die
het resultaat zijn van de gewogen
gemiddelde aankoopprij s vermeerderd met de maximale handelsmarge en van het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde,
berekend volgens de methode bij
dat ministerieel besluit bepaald;
Overwegende dat dit systeem voor
het bepalen van de verbruikersprijs
niet belet dat daarbij in aanmerking
mogen worden genomen alle kosten
door de kleinhandelaar werkelijk
gemaakt, dus ook de kosten van invoer en bevoorrading;
Overwegende dat, hoewel het ten
deze gaat om een bepaling met
strafrechtelijk karakter, het behoort
aan de kleinhandelaar die beweert
dat de handelsmarge bepaald bij dat
ministerieel besluit werd berekend
op grond van de aankoopprijs, zonder dat daarbij rekening werd gehouden met commercialisatiekosten
en kosten van invoer die hij daadwerkelijk zou gemaakt hebben zowel in het stadium van de bevoorrading als in dat van de verkoop aan
verbruiker, of dat die handelsmarge
niet van aard is om hem een billijke
beloning voor zijn inspanningen te
garanderen wegens de daadwerkelijke door hem gemaakte kosten en
dat zij derhalve werd bepaald op
een niveau dat voor het intercommunautaire handelsverkeer belemmeringen oplevert, zijn beweringen
te staven met elementen die ze geloofwaardig maken;
Overwegende dat het arrest releveert dat « (eiser) evenmin in concreto aanvoert dat in zijn zaak geen
rekening is gehouden met bepaalde
kosten die hij effectief maakte; (...)
hij evenmin stelt dat hij geen bilOverwegende dat, naar luid van lijke vergoeding voor zijn werk
de artikelen 1 en 2 van het ministe- kreeg; (... ) hij ook niet voorhoudt dat
rieel besluit van 27 maart 1975 hou-, het intercommunautair handelsver-
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keer in de sectoren rund- en varkensvlees verstoord werd; (... ) hij ter
openbare terechtzitting van het hof
(van beroep) enkel wees op de moeilijke exploitatievoorwaarden die hij
om plaatselijke redenen had »;
Overwegende dat, gelet op de
hierboven gegeven interpretatie van
het ministerieel besluit van 27
maart 1975, het beschikkend gedeelte van het arrest wettig verantwoord
is door de hierboven weergegeven
vaststellingen van de appelrechters,
zelfs indien de beweegredenen van
het arrest die in de middelen bekritiseerd worden, onjuist zouden zijn;
Dat de middelen niet tot cassatie
kunnen leiden en mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Over het zesde middel: schending van
het beginsel van strikte uitlegging van
de Strafwet, vervat onder andere in de
artikelen 2, eerste lid, van het Strafwetboek en 7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest overweegt « dat beklaagde dus onterecht voorhoudt dat in
de kwestieuze prijzenregeling geen ruimte bestond voor de eventuele invoerkosten van de detaillist '' en verder « dat beklaagde dus, zelfs in abstracto, niet mag
beweren dat daadwerkelijk gemaakte invoerkosten niet doorgerekend konden
worden "•
terwijl de tekst van het ministerieel
besluit van 27 maart 1975 nergens
spreekt van de eventuele invoerkosten
van de detaillisten, hetgeen inhoudt dat
deze invoerkosten mede inbegrepen zijn
in de maximale forfaitaire handelsmarge:

Nr. 151

Over het zevende middel: schending
van artikel 6 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest motiveert << dat een
detaillist waartegen individuele strafvervolgingen zouden worden ingesteld, zelfs
alsdan nog kon aantonen dat de reeel
door hem gemaakte kosten hem deze billijke vergoeding niet geven en dat de
handelsmarge zodus was vastgesteld op
een niveau dat het intracommunautair
handelsverkeer belemmerde; dat hij onmiddellijk vrijgesproken zou worden zodra dit bewijs is geleverd " en aldus prejugeert omtrent de uitspraken van andere rechters,
terwijl artikel 6 van het Gerechtelijk
Wetboek verbod oplegt aan de rechters
uitspraak te verlenen bij wijze van algemene en als regel geldende beschikking :

Overwegende dat de beslissing om
de redenen gegeven in antwoord op
de eerste vijf middelen naar recht
verantwoord is;
Dat het middel, nu het opkomt tegen een ten overvloede gegeven redengeving, niet ontvankelijk is;
Over het achtste middel: schending
van artikel 107 van de Grondwet,
doordat het arrest toepassing maakt
van het ministerieel besluit van 27 maart
1975,

terwijl dit ministerieel besluit manifest
in strijd is met het E.E.G.-recht (onder
andere strijdig met de artikelen 30, 177,
189 en 164 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap), alsook strijdig met de
Grondwet (artikel 6), met het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens
(artikel 14) en met artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december
1966 (goedgekeurd bij wet van 15 mei
1981, Belgisch Staatsblad 6 juli 1983),
welke rechtsnormen allen voorrang hebOverwegende dat, zoals blijkt uit ben ten opzichte van het betrokken ministerieel besluit :
het antwoord gegeven op de eerste
vijf middelen, voor de prijsbepaling
Overwegende dat het middel wevastgesteld door het ministerieel be- . gens het antwoord gegeven op de
sluit van 27 maart 1975 alle kosten eerste vijf middelen zonder voordie door de kleinhandelaar werden werp is;
gemaakt, in aanmerking worden geEn overwegende dat de substannomen, ook de kosten wegens in- tiele of op straffe van nietigheid
voer;
voorgeschreven rechtsvormen in
Dat het middel niet kan worden acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 november 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. J.M. Van Hille, Gent.
Op dezelfde dag heeft het Hof een ander arrest (A.R. nr. 663) in dezelfde zin gewezen, in
zake Laure Duyck, op voorziening tegen een
arrest van hetzelfde hof van beroep en van dezelfde datum.

Nr. 152
2'

KAMER -

15 november 1988

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN BE·
HORENDE BIJ HET BENELUX-VERDRAG BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE·
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORR!JTUIGEN, ART. 11, EERSTE LID - NIETIGHEID,
EXCEPTIE, VERVAL- TEGENWERPELIJKHEID
- EXCEPTIE VOORTVLOEIENDE U!T DE VER·
ZEKERINGSOVEREENKOMST - BEGRIP.

2° BENELUX- GEMEENSCHAPPELIJKE BE·
PALINGEN BEHORENDE BIJ HET BENELUXVERDRAG BETREFFENDE DE VERPLICHTE
AANSPRAKEL!JKHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN, ART. 11, EERSTE LID N!ETIGHEID, EXCEPTIE, VERVAL - TEGENWERPELIJKHEID - EXCEPTIE VOORTVLOEIENDE UIT DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST
- BEGRIP.

1" en 2" Art. 11, eerste lid, van de Ge-

meenschappelijke Bepalingen behorende bij het Benelux-Verdrag betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, moet, in
combinatie onder meer met art. 6, aldus worden uitgelegd dat de verzekeraar die een overeenkomst heeft gesloten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe een
welbepaald met de benaming " bromfiets » aangeduid motorrijtuig in het
verkeer aanleiding kan geven, tegen
de benadeelde niet kan aanvoeren dat
de door dat voertuig bereikte maxi-
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mumsnelheid de grens overschrijdt die
door het toepasselijk nationaal reglement wordt aangemerkt als een van
de factoren die bromfietsen onderscheiden van motorfietsen (1).

(ZURICH N.V. T. VAN DEN BERGHE)
ARREST

(A.R. nr. 1621)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Overwegende dat de middelen enkel de gehoudenheid van eiseres op
grond van het verzekeringscontract
aanbelangen;
Overwegende dat eiseres voor de
correctionele rechtbank concludeerde dat zij niet gehouden was tot het
betalen van een vergoeding voor de
schade opgelopen door verweerster
bij het ongeval dat veroorzaakt
werd door Pascal Hinderyckx, omdat er geen verzekeringscontract bestond betreffende het door deze laatste bestuurde voertuig, nu zij een
« bromfiets » verzekert en de in de
verzekeringspolis bedoelde bromfiets << een snelheid kan halen van
85 kilometer per uur » en zodoende
opgefokt was tot een motorfiets;
Overwegende dat het bestreden
vonnis oordeelt dat: << ten aanzien
van het voertuig Suzuki, dat het ongeval en de eruit voortspruitende
schade veroorzaakte, de verzekeringsovereenkomst tussen Hinderyckx Marc en (eiseres) gelding
had », en, met bevestiging van het
beroepen vonnis, eiseres veroordeelt
tot betaling van schadevergoeding
van verweerster;
Overwegende dat de regel van artikel 11, eerste lid, van de wet op de
yerplichte aansprakelijkheidsverze(1) Cass., 20 april 1988, A.R. nrs. 5454 en
5802 (A. C., 1987-88, nr. 502).
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kering inzake motorrijtuigen, valgens welke geen uit de wet of
de overeenkomst van verzekering
voortvloeiende nietigheid, exceptie
of verval, door een verzekeraar aan
een benadeelde kan worden tegengeworpen, sinds 1 juli 1976 een voor
Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel is, die
als zodanig is aangewezen krachtens artikel 1 van het Verdrag Benelux-Gerechtshof;

Nr. 153

verzekeraar aan de benadeelde niet
kan worden tegengeworpen;
Overwegende dat de middelen, nu
de beslissing waarbij eiseres veroordeeld wordt tot het betalen van
schadevergoeding aan verweerster
om voormelde redenen naar recht is
verantwoord, niet tot cassatie kunnen leiden;
Dat de middelen mitsdien niet
ontvankelijk zijn;

Overwegende dat ingevolge de arresten uitgesproken door het Benelux-Gerechtshof respectievelijk op
Om die redenen, verwerpt de
15 februari 1988 in de zaak A 86/3
en op 19 februari 1988 in de zaak voorziening; veroordeelt eiseres in
A 86/2, artikel 11, eerste lid, van de de kosten.
Gemeens.chappelijke Bepalingen be15 november 1988 - 2• kamer - Voorhorende bij het Benelux-Verdrag be- zitter : de h. Boon, waarnemend voorzittreffende de verplichte aansprake- ter - Verslaggever : de h. De Baets lijkheidsverzekering inzake motor- Gelijkluidende conclusie van de h.
rijtuigen, in combinatie onder meer D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat:
met artikel 6, aldus moet worden mr. A. Lust, Brugge.
uitgelegd dat de verzekeraar die een
overeenkomst heeft gesloten tot
dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe een welbepaald - onder meer met het framenummer en met de benaming
« bromfiets » aangeduid - motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan Nr. 153
geven, tegen de benadeelde niet kan
aanvoeren dat de door dat voertuig
2• KAMER - 15 november 1988
bereikte maximumsnelheid de grens
overschrijdt die door het toepasselijk nationaal reglement wordt aangemerkt als een van de factoren die 1° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND
- ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP.
bromfietsen onderscheiden van motorfietsen;
2° MISDRIJF-

Overwegende dat het verweer van
eiseres, gebaseerd op het feit dat
het vermogen van een als « bromfiets » verzekerd motorrijtuig v66r
of na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst zodanig werd opgevoerd dat de aldus bereikte maximumsnelheid de grens overschreed
die door het Wegverkeersreglement
wordt aangemerkt als een van de
factoren die bromfietsen onderscheiden van motorfietsen, ook al zou dat
motorrijtuig daardoor in een andere
wettelijke categorie vallen, door de

RECHTVAARDIGINGSGROND
- ONOVERKOMELIJKE DWALING - TOETSING
DOOR HET HOF.

3° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - ALGEMEEN - STRAFZAKEN - RECHTVAARDIGINGSGROND - ONOVERKOMELIJKE
DWAL!NG - TOETSING DOOR HET HOF.

4° MISDRIJF -

RECHTVAARD!GINGSGROND

- ONOVERKOMELIJKE DALING - BEGR!P INSTRUCTIES VAN BEPAALDE POLITIEDIENSTEN M.B.T. VERKOOP ONDER BEPAALDE
VOORWAARDEN VAN VIDEOCASSETTES DIE
MET DE GOEDE ZEDEN STRIJD!GE AFBEELDINGEN BEVATTEN.

Nr. 153
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1° Kan dwaling onder bepaalde omstan-

zouden gedoogd hebben, anderdeels,
door het vertrouwen dat de verdachte
stelde in een document, dat hij voorbrengt en dat door bepaalde politiediensten aan sommige beroepsgenoten werd
betekend, waaruit hij zou mogen afleiden dat de verweten handelingen straffeloos konden gepleegd worden,
terwijl, eensdeels, het niet optreden
2° en 3° Het Hoi van Cassatie toetst of van sommige leden van de vervolgende
uit de door de feitenrechter op onaan- overheid uiteraard onvoldoende is om
tastbare wijze vastgestelde feiten en aanleiding te geven tot onoverwinnelijke
omstandigheden in rechte het bestaan dwaling in hoofde van de betrokkene,
van een rechtvaardigingsgrond wettig waarvan het arrest niet vaststelt dat hij
af te leiden valt (2).
gehandeld heeft zoals elk redelijk en
voorzichtig persoon zou gedaan hebben,
4° Uit de vaststelling dat bepaalde poli- en bovendien de loutere vaststelling dat
tiediensten aan sommige handelaars, de beklaagde slecht ingelicht of geadviberoepsgenoten van beklaagde, in- seerd werd, onvoldoende is om hem in
structies hebben verstrekt waaruit rechtsdwaling te brengen, anderdeels, de
blijkt dat videocassettes, bevattende overlegging van de fotokopie van een domet de goede zeden strijdige afbeeldin- cument, waarnaar het arrest expliciet
gen, onder inachtneming van bepaalde verwijst, uitgaande van een politiedienst
voorwaarden mochten verkocht wor- (van Namen) en betekend door een poliden, valt geen onoverkomelijke dwa- tieagent (die niet de hoedanigheid van
ling af te leiden voor de beklaagde aan officier van gerechtelijke politie bezit) in
wie dergelijke instructies niet werden hoofde van een redelijk en voorzichtig
verstrekt en die nagelaten heeft zich persoon nooit een onoverwinnelijke dwadoor daartoe bevoegde personen nader ling kon hebben doen ontstaan, vooral
te laten inlichten alvorens zulke video- daar de betrokkene, wiens handelszaak
cassettes te verkopen.
te Halle gevestigd is, kon en moest weten dat de mededelingen vanwege een lokale politiedienst van een verre gemeen(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEte uit een ander rechtsgebied elke geldigROEP TE BRUSSEL T. E ... )
heid en rechtsgrond misten in zijn
woonplaats, zeker daar hij zelf nooit vanwege een territoriaal bevoegde politioARREST
nele overheid een gelijkaardige instructie had ontvangen en evenmin de
(A.R. nr. 2374)
nodige voorzorgen schijnt genomen te
hebben om ter zake voldoende voorgeHET HOF; - Gelet op het bestre- licht te zijn :

digheden door de rechter als onoverkomelijk worden beschouwd, dan kan
dat enkel mits uit die omstandigheden
af te leiden valt dat de beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en
voorzichtig persoon zou hebben gedaan (1).

den arrest, op 17 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Overwegende
dat
verweerder
werd vervolgd om afbeeldingen die
Over het tweede middel: schending strijdig zijn met de goede zeden te
van de rechtsprincipes die ten grondslag hebben tentoongesteld, verkocht en
verspreid, en, met het oog op de verliggen aan de onoverwinnelijke dwaling,
doordat het arrest aanneemt dat de be- spreiding ervan, deze afbeeldingen
klaagde onoverwinnelijk gedwaald heeft, te hebben in voorraad gehad ( ... ) ter
eensdeels door het « passief en actief ge- zake afbeeldingen vervat in videodrag » van sommige leden van de vervol- cassette; dat het arrest, na te hebgende overheid, die de verweten feiten ben vastgesteld dat verweerder de
feiten heeft gepleegd, hem vrij(1) en (2) Cass., 14 jan. 1987, A.R. nr. 5382, spreekt van deze telastleggingen;
6 feb. 1987, A.R. nr. 800, en 19 mei 1987,
Overwegende dat het arrest zijn
A.R. nr. 964 (A.C., 1986-87, nrs. 282, 336 en
554); over het arrest van 6 feb. 1987 leze men beslissing grondt op de onoverwinnede noot J. Sace, Rev. dr. pim., 1987, blz. 685, en lijke dwaling van verweerder die in
J. VERHAEGEN, « L'erreur non invincible de fait
et ses effets en droit penal belge "• Rev. dr. de overtuiging werd gebracht dat hij
pim., 1989, blz. 17 e.v.
I geen strafbare handelingen pleegde
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Nr. 154

door de in het middel weergegeven beleid van het openbaar ministerie
omstandigheden;
in zijn arrondissement; dat het arOverwegende dat een dwaling in rest zijn beslissing niet naar recht
rechte, wegens bepaalde omstandig- verantwoordt;
heden door de strafrechter als onDat het middel gegrond is;
overkomelijk
kan
worden
beschouwd, als uit die omstandigheden
kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals elk redelijk en voorzichtig persoon zou hebOm die redenen, vernietigt het beben gehandeld; dat de feitenrechter streden arrest; beveelt dat van dit
de omstandigheden waarop hij zijn arrest melding zal worden gemaakt
beslissing grondt, op onaantastbare op de kant van het vernietigde arwijze vaststelt, met dien verstande rest; veroordeelt verweerder in de
dat het Hof de wettigheid nagaat kosten; verwijst de zaak naar het
van zijn in rechte gemaakte ge- Hof van Beroep te Gent.
volgtrekking;
15 november 1988 - 2" kamer - VoorOverwegende dat ten deze het ar- zitter:
de h. Screvens, voorzitter - Verrest oordeelt dat het passieve ge- slaggever : de h. De Baets
Gelijkluidrag van sommige leden van de ver- dende conclusie van de h. D'Hoore,
volgende overheid, namelijk het ge- advocaat-generaal.
dogen van soortgelijke feiten als
deze gepleegd door verweerder, en
de onderrichtingen die bepaalde politiediensten verstrekten aan sommige beroepsgenoten van verweerder,
waaruit blijkt dat soortgelijke feiten
straffeloos konden worden gepleegd,
zodanige omstandigheden zijn;
Nr. 154
Overwegende evenwel dat de vaststelling van het feit dat sommige
2' KAMER - 15 november 1988
niet nader gepreciseerde leden van
het openbaar ministerie geen strafvervolgingen instellen, niet insluit REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
dat dit de houding is van het openARRESTEN - STRAFZAKEN
STRAF baar ministerie in het algemeen, zoSTRAFMAAT- VERVAL VAN HET RECHT TOT
dat daaruit geen onoverwinnelijke
HET BESTUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG dwaling kan worden afgeleid; dat
REDENGEVING - APPELRECHTER DIE HET
voorts de mededeling aan bepaalde
DOOR DE EERSTE RECHTER OPGELEGDE VERhandelaars door bepaalde politieVAL BEVESTIGT - BEVESTIGING OP GROND
VAN DE OVERWEGING DAT DIT VERVAL TEdiensten bij middel van een in het
RECHT WERD UITGESPROKEN - DRAAGWIJDarrest vermeld document evenmin
TE.
toelaat te besluiten tot onoverwinnelijke dwaling, nu het arrest niet De appelrechter die het door de eerste
vaststelt dat dergelijke mededeling
rechter met opgave van redenen opgedoor de algemeenheid of de overgrolegde verval van het recht tot het bete meerderheid van de politiediensturen van een motorvoertuig bevessten werd gedaan aan aile of een
tigt op grand dat dit terecht werd
uiigesproken, neemt niet alleen diens
groot aantal beroepsgenoten van
beslissing over, maar oak de redengeverweerder, en evenmin dat deze
ving van het beroepen vonnis met belaatste zich heeft laten voorlichten
trekking tot dit opgelegcle verval (1).
door daartoe bevoegde personen omtrent de overeenstemming van deze !~~~~~-----------~
mededeling met de wettelijke bepa(1) Zie Cass., 12 feb. 1985 (A.C., 1984-85,
Lngen en omtrent het vervolgings- nr. 349).
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(VERVONDEL T. VAN STYVENDAEL)
ARREST

(A.R. nr. 2425}

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 maart 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

A. wegens de telastlegging A :
Overwegende dat de substantii:He
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. wegens de telastlegging B :
Over het middel luidende als volgt :
(Eiser) meent volgend element te mogen
aanvoeren strekkende tot verbreking van
het vonnis. In besluiten stelde hij dat hij
een rijbewijs D bezit; dat het ongeval gebeurde met een personenwagen; dat hij
zijn werk kon blijven uitvoeren wanneer
hij enkel ontzet wordt uit de categorieen
A en B. Hij vroeg enkel ontzet te worden
voor de categorieen A en B. Op deze argumenten heeft de rechtbank niet geantwoord. Het betreft hier een schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
163 van het Wetboek van Strafvordering.
Indien de rechter weigert enkel te ontzetten uit een bepaalde categorie met
het oog op het werk van een partij, dient
de rechter te zeggen waarom dit specifiek geweigerd wordt :
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is voor de inbreuken op de artikelen
33,
34, 35 van de wet betreffende de
1
politie over het wegverkeer een rijverbod uit te spreken, nu deze maatregel heel geschikt is om de verwezen partij er toe aan te zetten
toekomstige inbreuken te vermijden. In huidig geval komt, rekening
gehouden met het strafrechtelijk
verleden van (eiser), de hierna volgende duur van het rijverbod gepast
voor »;
Overwegende dat het beroepen
vonnis aldus te kennen geeft dat de
politierechter oordeelde dat eiser nu hij, na twee vroegere veroordelingen wegens vluchtmisdrijf, zich
opnieuw aan dezelfde overtreding
had schuldig gemaakt - enkel door
gestrengheid er kon foe worden bewogen om in de toekomst zijn gedrag te verbeteren en dat hem daarom gedurende vier maanden het
recht om motorvoertuigen te besturen moest ontzegd worden;
Overwegende dat het bestreden
vonnis die beslissing bevestigt op
grond dat << de eerste rechter terecht
het rijverbod van vier maanden
{heeft) uitgesproken » en zodoende
de redengeving waarop het beroepen vonnis die beslissing laat steunen, beaamt;
Overwegende dat de rechters,
door te oordelen dat de politierechter op goede gronden het verval van
het recht tot het besturen van motorvoertuigen van de categorieen A
tot F voor de duur van vier maanden heeft uitgesproken, de daarmee
strijdige of andere aanvoeringen
van eiser verwerpt en zijn conclusie
beantwoordt;

Overwegende dat het beroepen
vonnis het verval van het recht tot
het besturen van de motorvoertuigen van de categorieen A tot F laat
Dat het middel niet kan worden
steunen op de consideransen dat :
aangenomen;
<< (Eiser) zich voor de derde maal
plichtig maakt aan een vluchtdelict
En overwegende dat de substanen het in die omstandigheden voor tiele of op straffe van nietigheid
de hand ligt dat de strafwet met de voorgeschreven rechtsvormen in
nodige strengheid moet worden toe- acht zijn genomen en de beslissing
gepast; (... ) in de huidige samenle- overeenkomstig de wet is gewezen;
,ring onveilig verkeer onmiskenbare
nefaste gevolgen heeft voor alle burH. In zoverre der voorziening gegers en alle burgers en het in die
omstandigheden absoluut geboden richt is tegen de beslissing op de ci-
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vie}rechtelijke VOrdering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
De Roeck, Gent.

N1-. 155
2' KA:VIER - 16 november 1988

STRAFAFSTA:'\D- BURGERLIJKE RECHTSVORDERI::IIG - VOORZIE:\'!::1/G VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - AFSTAND DOOR EEN
ADVOCAAT- VOORWAARDE::II.

VOORZIENING IN CASSATIE ZAKDI-

(VANSICHEM, PETERS T. DARDENNE, ROYAL INSURANCE N.V.)
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 6924)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 mei 1988 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat Mr. Georges Remy, in een akte die op 14 november
1988 op de griffie van het Hof is ingekomen, namens de eisers Serge
Peters verklaard heeft dat laatstgenoemde afstand deed van zijn voorziening;
Overwegende dat het Hof geen
acht slaat op de afstand gedaan
door een advocaat die niet bewijst
houder te zijn van een bijzondere
volmacht en die geen advocaat is bij
het Hof van Cassatie, wanneer de
voorziening is ingesteld door de burgerlijke partij tegen de beslissing
waarbij haar eis geheel of ten dele
wordt afgewezen, aangezien de afstand van de voorziening in een dergelijk geval gelijkstaat met afstand
van rechtsvordering;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eisers hun
voorziening hebben doen betekenen
aan de partijen tegen wie zij gericht
zijn;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;

Het Hof slaat geen acht op de afstand
van een door de burgerlijke partij ingestelde voorziening tegen een beslissing die haar eis geheel of ten dele afwijst, wanneer die afstand is gedaan
Om die redenen, ongeacht de afdoor een advocaat die geen advocaat is .
bij het Hof van Cassatie en evenmin stand van de voorziening van de eihouder is van een bijzondere vol- ser Peters, verwerpt de voorzieninmacht, daar afstand van voorziening in gen; veroordeelt iedere eiser in de
een dergelijk geval gelijkstaat met af- kosten van zijn voorziening.
stand van rechtsvordering (1). (Art. 6.
wet 16 feb. 1961, gewijzigd bij art. 1
16 november 1988 - 2' kamer- Voorwet 20 dec. 1974.)
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit------------~----1 ter- Verslaggever: mevr. JeanmartGelijkluidende conclusie van mevr. Lie(1) Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 1478 kendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. G. Remy, Luik.
(A.C., 1987-88, nr 138).
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KAMER -

16 november 1988

1° HOF VAN ASSISEN -

BERANDELING
TER ZITTING - PROCESSEN-VERBAAL VAN DE
WETTELIJKE BEWIJSTERECRTZITTING WAARDE.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN BERANDELING TER ZITTING - PROCESSENVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - WETTEL!JKE BEWIJSWAARDE.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN - GESCRRIFTEN
- PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING.

4° HOF VAN ASSISEN -

BERANDELING
TER ZITTING- PROCESSEN-VERBAAL VAN DE
TERECRTZITTING - VOEGING BIJ RET DOSSIER VAN RET GEDING - TERMIJN.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
BERANDELING TER ZITTING - PROCESSENVERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - VOEGING BIJ RET DOSSIER VAN RET GEDING TERMIJN.

6° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN DE JURY- LIJST VAN DE GEZWORENEN - KENNISGEVING AAN DE BESCRULDIGDE - ART. 241 GER.W. - DOEL VAN DE
RECRTSVORM - P...ARD.

7° HOF vAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN DE JURY- LIJST VAN DE GEZWORENEN - ONDERZOEK BETREFFENDE DE GEZWORENEN - ARTT. 223 EN 241 GER.W. STUKKEN VAN RET ONDERZOEK- VOEGING
BIJ RET DOSSIER - VERZUIM OF ONREGELMATIGHEID - SANCTIE.

8° HOF VAN ASSISEN -

BERANDELING
TER ZITTING - MONDELING KARAKTER VAN
DE DEBATTEN - ONMOGELIJKHEID VOOR
EEN GETUIGE OM TE VERSCRIJNEN - WEERGAVE VAN DE GETUIGENVERKLARING DOOR
DE ONDERZOEKSRECRTER OF DE VOORZITTER - WETTIGHEID - VOORWAARDEN.

go HOF VAN ASSISEN -

BERANDELING
TER ZITTl;\!G - NIET VERSCRIJNENDE GETUIGE - ART. 354 SV. - VERWIJZING VAN DE
ZAAK NAAR EEN VOLGENDE ZITTING RECRTEN VAN DE PARTIJEN.
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1°, 2° en 3° De processen-verbaal van de
terechtzitting die luidens art. 190bis
Sv. bij het dossier van het geding worden gevoegd, leveren bewijs op zolang
ze niet van valsheid worden beticht
(1).
4o en 5° De wet bepaalt geen enkele termijn voor de opmaak van de processen-verbaal die luidens art. 190bis Sv.
bij het dossier van het geding worden
gevoegd (2).
6° Ten minste achtenveertig uren v66r

de opening van de debatten wordt de
lijst van de gezworenen door toedoen
van het openbaar ministerie aan de
beschuldigde ter kennis gebracht; die
rechtsvorm strekt ertoe de beschuldigde de gelegenheid te geven zijn wrakingsrecht met kennis van zaken uit
te oefenen en is substantieel. (Art. 241
Ger.W.)
7o De stukken van het bij art. 223 Ger. W.
voorgeschreven onderzoek die betrekking hebben op de werkende gezworenen en op de toegevoegde gezworenen
die geroepen zijn om zitting te nemen,
worden bij het strafdossier gevoegd en
blijven daarin liggen totdat de rechtsprekende jury is samengesteld; die
voeging is nochtans niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Artt.
223 en 241 Ger.W.)
8o Het beginsel van het mondeling debat
belet niet dat de schriftelijk opgetekende verklaringen van een persoon
die onmogelijk kan verschijnen, worden kenbaar gemaakt door de onderzoeksrechter, als het gaat om een van
de stukken waarvan de overhandiging
aan de jury bij wet verboden is, of
door de voorzitter die ze ter zitting
voorleest in het kader van de hem
door art. 267 Sv. opgedragen taak, als
het gaat om schriftelljke stukken
waarvan de overhandiging aan de jury
niet bij wet verboden is en in het dossier berusten (3).

go Het recht van de procureur-generaal
om de verwijzing van de zaak naar
een andere zitting te vorderen wanneer een gedagvaarde getuige niet verschijnt, houdt voor de beschuldigde het
(1) en (2) Zie Cass., 21 maart 1883 (Bull. en
Pas., 1883, I, 72).
(3) Zie Cass., 17 maart 1975 (A.C., 1975, 794).
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recht in daartegen op te komen; wanneer een getuige niet verschijnt hebben de beide aanwezige partijen aldus
het recht om, op grand van art. 354
Sv., met name de verwijzing van een
zaak naar een andere zitting te vragen

Nr. 156

B. Over het overige van de voorziening:

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 190bis en 380 van het Wethoek van Strafvordering en 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rech(4).
ten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden,
doordat op 23 september 1988, de dag
(BOVMEDIENE T. BEN ABDELMOUMEN E.A.)
waarop de voorziening door de raadslieden van eiser werd ondertekend, geen
ARREST ( vertaJing)
van de processen-verbaal van de terechtzitting en geen van de op tussengeschil
(A.R. nr. 7095)
gewezen arresten of veroordelende arresten zich bevonden op de griffie van de
HET HOF; - Gelet op het proces- correctionele rechtbank of in het bureau
verbaal van de debatten van het Hof van de griffier van het hof van assisen;
van Assisen van de provincie Bra- dat van dat feit akte is genomen bij de
bant waarvan de zitting is begonnen verklaring van voorziening; dat daaruit
blijkt dat de bovengenoemde processenop 5 september 1988 en gelet op de verbaal
van de terechtzitting na de voorop tussengeschil gewezen arresten ziening bij het strafdossier zijn gevoegd;
van 5, 6 en 13 september 1988;
dat het Hof derhalve daarop geen acht
mag slaan, aangezien de rechtspleging
Gelet op de twee arresten, die op onregelmatig is,
13 september 1988 respectievelijk op
terwijl de processen-verbaal van de tede strafvordering en op de burger- rechtzitting niet bij het dossier van de
lijke rechtsvorderingen gewezen rechtspleging zijn gevoegd en de minuzijn door het Hof van Assisen van ten van de door het hof van assisen gewezen arresten niet zijn samengevoegd
de provincie Brabant;
en neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, zodat niet is
1. Op eisers voorziening van 23 voldaan aan de artikelen 190bis en 380
september 1988 « tegen het proces- van het Wetboek van Strafvordering; ook
verbaal van de debatten van het hof al bepaalt de wet geen termijn voor de
van assisen alsook tegen de op tus- opmaak en de neerlegging van de prosengeschil gewezen arresten die in cessen-verbaal en de op tussengeschil gehet proces-verbaal worden ver- wezen arresten, die stukken niettemin
uiterlijk tegen de uitspraak van het vermeld »:
oordelend arrest of op zijn minst tegen
het ogenblik waarop het hof van assisen
A. In zoverre de voorziening ge- van de zaak is ontlast, moeten zijn opgericht is tegen het proces-verbaal van maakt en bij het dossier gevoegd; het
hier gaat om een essentiele rechtsvorm
de debatten van het hof van assi- die
bedoeld is om te voorkomen dat er
sen:
bij de beschuldigde nog twijfels zouden
rijzen aangaande de regelmatigheid van
Overwegende dat tegen het over- die processen-verbaal en arresten; hij
eenkomstig artikel 372 van het Wet- ten deze dergelijke twijfels koestert gehoek van Strafvordering opgemaakt let op de zeer talrijke zittingsincidenten
proces-verbaal van de debatten voor in deze zaak; eiser dus geen recht heeft
het hof van assisen als zodanig geen gehad op een onpartijdige behandeling
van zijn zaak zoals door artikel 6.1 van
cassatieberoep openstaat;
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de FundamenDat, in zoverre, het cassatieberoep tele Vrijheden wordt vereist; het Hof bijniet ontvankelijk is;
gevolg geen acht mag slaan op de op tussengeschil gewezen arresten, op de ar~---~---~---------1 resten waarbij burgerrechtelijke en
(4) Zie Cass., 4 nov. 1929 (Bull. en Pas., 1930, strafrechtelijke veroordelingen zijn uitgesproken en evenmin op het proces-verI, 14).

Nr. 156

HOF VAN CASSATIE

baal van de terechtzitting, gelet op het
feit dat de rechtspleging onregelmatig is
aangezien de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen zijn geschonden:

Overwegende dat artikel 190bis
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalt dat « de processen-verbaal
van de terechtzitting bij het dossier
van de rechtspleging worden gevoegd »; dat de wet geen termijn bepaalt waarbinnen ze moeten worden
opgemaakt en dat zij bewijs opleveren zolang ze niet van valsheid worden beticht;
Overwegende dat, anderzijds, uit
artikel 380, tweede lid, van het wetboek blijkt dat de minuten van de
arresten, die zijn gewezen door het
hof van assisen van de provincie
waar het hof van beroep zijn zetel
heeft, op de griffie van het hof van
beroep blijven;
Overwegende dat uit de in het
middel aangevoerde omstandigheden dus geen schending van eisers
recht op een eerlijk proces kan worden afgeleid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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doelde stukken dagelijks nodig had om
de hem door artikel 224 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven ambtsverrichtingen te kunen uitvoeren » (sic!) (artikel 224 van het Gerechtelijk Wetboek
schrijft de burgemeester en niet de griffier bepaalde ambtsverrichtingen voor),

terwijl artikel 241 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de bovenvermelde
stukken van het onderzoek, ten minste
achtenveertig uren v66r de opening van
de debatten, bij het strafdossier moeten
worden gevoegd opdat « de beschuldigde
de gelegenheid zou hebben om zijn wrakingsrecht met kennis van zaken uit te
oefenen » en opdat hij, wat de uitoefening van dat wrakingsrecht betreft, op
gelijke voet zou staan met de beschuldiging (artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden); het zeker niet aan de beschuldigde of aan
diens raadslieden toekomt bij de correctionele griffie navraag te doen of het
hun door die griffie voorgelegde dossier
al dan niet volledig is als het dossier
dienaangaande geen aanwijzingen bevat,
en evenmin, in ontkennend geval, te vragen dat het strafdossier, indien mogelijk,
zou vervolledigd worden; het daarentegen de griffie is die, in het geval dat het
aan de verdediging medegedeelde strafdossier onvolledig is, gelet op de eventuele noodzaak voor de griffie om er gebruik van te maken, de verdediging
Over het tweede middel : schending daarvan op de hoogte dient te brengen
van de artikelen 241 van het Gerechte- en dat op tijd moet. doen; de beschuldiglijk Wetboek, 6.1 en 6.3 van het Verdrag de immers krachtens artikel 6.3 van het
tot Bescherming van de Rechten van de Verdrag tot Bescherming van de RechMens en de Fundamentele Vrijheden, ten van de Mens en de Fundamentele
alsook van het algemeen beginsel van Vrijheden over de tijd en faciliteiten
het recht van verdediging,
moet beschikken die nodig zijn voor de
doordat de stukken van het in artikel voorbereiding van de verdediging; het
223 van het Gerechtelijk Wetboek be- hof van assisen, na te hebben vastgedoelde onderzoek betreffende de werken- steld dat de stukken van het onderzoek
de en de toegevoegde gezworenen die ge- niet achtenveertig uur v66r de opening
roepen zijn om zitting te nemen nog niet van de debatten bij het strafdossier wain het strafdossier waren op vrijdagmid- ren gevoegd, en zulks in strijd met artidag 2 september 1988 ofschoon de debat- kel 241 van het Gerechtelijk Wetboek dat
ten werden geopend op maandagochtend die rechtsvorm op straffe van nietigheid
5 september; dat het hof van assisen in voorschrijft, vooral dan wanneer de behet op 5 september 1988 op dat tussenge- schuldigde uitdrukkelijk daarom verschil gewezen arrest beslist dat er hier- zoekt, de plicht had de opening van de
door niets onregelmatigs was gebeurd debatten met achtenveertig uur uit te
aangezien het « de taak van (de raadslie- stellen in plaats van pas de dag zelf van
den van de beschuldigde) was om de de aanvang van de zitting de stukken ter
stukken rechtstreeks op te vragen bij de beschikking te stellen van de verdedigriffie van de correctionele rechtbank ging, zonder dat deze de mogelijkheid
die ze te hunner beschikking zou hebben had daarover met de beschuldigde onder
gesteld » vermits bovengenoemde stuk- normale omstandigheden te spreken;
ken zich bevonden in het bureau van de daaruit volgt dat het op tussengeschil gegriffier van het hof van assisen die << be- wezen arrest van 5 september de in de
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aanhef van het middel aangehaalde bepalingen schendt :

Nr. 156

het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van het algemene beOverwegende dat artikel 241 van ginsel van het recht van verdediging en
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt, van de bewijskracht van de akten,
enerzijds, dat ten minste achtendoordat « de verdediging de wens heeft
veertig uren v66r de opening van de geuit en het verzoek heeft gedaan dat
debatten de lijst van de gezworenen, een door haar voorbereid stuk, met acht
door toedoen van het openbaar mi- schrijfwijzen van het woord "Bruxelles ",
nisterie, aan de beschuldigde ter aan de deskundige zou worden voorgekennis moet worden gebracht; dat legd ten einde hem in staat te stellen te
op de technische vragen van
die rechtsvorm, welke bedoeld is om antwoorden
de verdediging en de voor het deskundide beschuldigde de gelegenheid te genonderzoek gevolgde methode uiteen
geven zijn wrakingsrecht met ken- te zetten, stuk waarvan een afschrift was
nis van zaken uit te oefenen, sub- bestemd voor de juryleden, de advocaatstantieel is en niet door de toestem- generaal, de raadslieden van de burgerming van de beschuldigde kan wor- lijke partijen en het hof van assisen ...
Het hof (heeft) zich verzet tegen de uitden gedekt;
van dat (zeer eenvoudige) onderOverwegende dat uit de geding- voering
zoek op tegenspraak in tegenwoordigstukken volgt dat die kennisgeving heid van de jury en de partijen tijdens
is geschied op 24 augustus 1988 ter- de ondervraging van de schriftdeskundiwijl de dag van de opening van de ge op de terechtzitting van die dag (6
debatten was vastgesteld op 5 sep- september 1988) » (conclusie van de vertember 1988; dat bovenvermeld arti- · dediging van 6 september 1988, P.V. van
kel anderzijds bepaalt, zonder dat de terechtzitting, biz. 44 en 44bis),
het de nietigheid voorschrijft, dat de I terwijl, eerste onderdeel, het hof van
stukken van het onderzoek bedoeld assisen de bewijskracht van de akten
in artikel 223 betreffende de wer- heeft miskend en in elk geval geen pasantwoord heeft gegeven op die conkende en de toegevoegde gezwore- send
clusie door in het arrest en in strijd met
nen die geroepen zijn om zitting te de expliciete bewoordingen van bovengenemen, bij het strafdossier worden noemde conclusie te vermelden dat de
gevoegd en erin blijven berusten to- raadslieden van de beschuldigde « (hebdat de rechtsprekende jury is ben verzuimd) (die stukken) vooraf mede
te delen aan het hof, de burgerlijke parsamengesteld;
tij en het openbaar ministerie » en geOverwegende dat, ook al zou vast- weigerd
hebben « de voeging ervan bij
staan dat de beschuldigde of diens het dossier te vragen », ofschoon het
raadslieden op vrijdag 2 september aanbod om die stukken aan het hof te
1988 in de namiddag van die stuk- overhandigen uiteraard gelijkstond met
ken geen inzage hebben kunnen ne- een verzoek om ze bij het dossier te voemen, de rechtspleging daarom nog gen;
niet onregelmatig zou zijn, aangetweede onderdeel, het hof van assisen,
zien zij over dat feit niet zijn gaan nu het de verdediging verboden heeft de
klagen bij de griffie, die stukken deskundige, getuige a charge, bij monde
door het hof van assisen, v66r de van haar raadsman te ondervragen over
eenvoudige stuk door hem rechtsamenstelling van de jury, aan hen dat
streeks en onmiddelijke vragen van tech<< zolang zij maar wilden » ter benische en methodologische aard te stelschikking waren gesteld en zij zon- len, haar niet de gelegenheid heeft
der protest of vraag om uitstel van gegeven om « zowel tegen hem als tegen
de debatten, ten volle hun recht van zijn getuigenis alles in te brengen wat
tot de verdediging van de beschuldigde
wraking hebben uitgeoefend;
dienstig (kon) zijn », hetgeen in strijd is
Dat het middel niet kan worden met
de geest en de letter van artikel 319,
aangenomen;
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 6.3.d van het Verdrag
Over het derde middel: schending van : tot Bescherming van de Rechten van de
de artikelen 319, tweede lid, van het Wet- Mens en de Fundamentele Vrijheden en
hoek van Strafvordering, 6.1 en 6.3.d van ! het algemeen beginsel van het recht van
1
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verdediging; de verklaring van die getuige niet vrijwillig kon afgelegd zijn en
het recht om aan die getuige van de beschuldiging vragen te doen stellen, welk
recht bedoeld is om de gelijkwaardigheid
van de beschuldiging en de verdediging
te verzekeren zoals artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden vereist, is geschonden;
derde onderdeel, het recht van verdediging de vrijheid impliceert om de wijze
te bepalen waarop de verdediging gevoerd wordt; het hof van assisen, door te
handelen zoals het gedaan heeft, zich onrechtmatig heeft ingemengd in de keuze
van de verweermiddelen van de beschuldigde en deze beperkt heeft; daaruit
volgt dat het op tussengeschil gewezen
arrest van 6 september 1988 de in de
aanhef van het middel aangehaalde bepalingen en rechtsbeginselen schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 6 september 1988 vaststelt dat « Mr. Serge Moureaux, raadsman van de
beschuldigde, op de openbare terechtzitting verklaart dat hij een
stuk heeft opgemaakt met acht
schrijfwijzen van het woord "Bruxelles " en eraan toevoegt dat hij
dat stuk terstond wil laten onderzoeken door de deskundige Stevens tijdens diens verhoor; de voorzitter
stelt hem voor dat stuk vooraf, v66r
het onderzoek door de deskundige,
mede te delen aan het hof, het openbaar ministerie en de raadslieden
van de burgerlijke partij; (...} de verdediging van de beschuldigde het
door haar opgemaakte stuk niet mededeelt aan het hof, het openbaar
ministerie en de raadslieden van de
burgerlijke partij en bovendien weigert dat stuk bij de procedurestukken te laten voegen »;
Overwegende dat, in strijd met
wat het middel betoogt, eiser in zijn
conclusie niet vroeg dat het aldus
opgemaakte stuk bij het dossier zou
worden gevoegd maar enkel dat
« akte zou worden genomen van het
feit dat mevr. de voorzitter zich verzet tegen de normale uitoefening
van het recht van verdediging door
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laatstgenoemde te beletten de verslagen inzake schriftonderzoek van
de deskundige Emmanuel Stevens
ter zitting, op de dag waarop hij is
opgeroepen om als getuige te verschijnen ten einde zijn bevindingen
uiteen te zetten, ofschoon die deskundige heeft toegegeven " voornamelijk autodidact te zijn ", aan een
voor de jury begrijpelijk onderzoek
op tegenspraak te onderwerpen »;
Overwegende dat het op tussengeschil gewezen arrest van 6 september 1988, door te vermelden dat « de
beschuldigde een door zijn raadslieden eenzijdig opgemaakt stuk rechtstreeks en terstond wil laten onderzoeken door de deskundige, getuige
Stevens, tijdens diens verhoor en in
openbare terechtzitting, doch dat zij
weigeren om het stuk bij het dossier
te voegen ofschoon zij daartoe uitdrukkelijk waren aangezocht door
de voorzitter en verzuimd hebben
dat stuk vooraf mede te delen (...} »,
de conclusie van eiser beantwoordt
zonder de bewijskracht ervan te
miskennen;
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van 6
september 1988, zonder door eiser
van valsheid te worden beticht, de
authentieke vaststelling bevat dat
« aan de beschuldigde en diens
raadslieden alle vrijheid is gegeven
om aan de deskundige, die niet uitsluitend autodidact is, alle vragen
over diens werkwijze die zij voor de
verdediging van de belangen van de
beschuldigde dienstig achtten, hebben kunnen stellen; dat de voorzitter vergeefs de verdediging voorgesteld heeft dat de deskundige zijn
werkmethode op een nog nauwkeuriger wijze aan de hand van de
neergelegde opeenvolgende stukken
en verslagen zou toelichten »; dat,
uit het enkele feit dat de verdediging de deskundige niet heeft kunnen ondervragen over een stuk
waarover het arrest zegt « dat zolang de beschuldigde de voeging van
dat stuk bij het dossier niet gevraagd en verkregen heeft, dat stuk
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geen deel uitmaakt van de debatten
en er geen gebruik van kan worden
gemaakt ,, geen schending van de
.
h t
1
wets b epa l mgen en van
e a gemeen rechtsbeginsel die in het mid-~·
del worden vermeld, valt af te leiden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het vierde middel: schending van
de artikelen 267, 317, 318, 324, 341 en 354
van het Wetboek van Strafvordering, 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, van het algemeen beginsel volgens hetwelk de debatten voor het
hof van assisen mondeling zijn,
doordat de voorzitter de verklaringen
van de afwezige getuigen heeft voorgelezen en de inhoud van de verklaringen
van die getuigen heeft doen uiteenzetten
door de onderzoeksrechter voor wie de
verklaringen zijn afgelegd; het hof van
assisen, op de conclusie van de verdediging die verklaarde « niet te kunnen afzien van de getuigenverhoren (van Mohamed Saji en Leon Podevyn}, die immers van essentieel belang zijn voor de
normale uitoefening van het recht van
verdediging van de beschuldigde >> (P.V.
van de terechtzitting, blz. 128), in het arrest van 13 september 1988 heeft geantwoord dat « de verdediging de verwijzing
van de zaak naar een andere zitting niet
gevraagd heeft ofschoon zij daartoe het
recht had krachtens artikel 354 van het
Wetboek van Strafvordering >>; dat « de
politie van Elsene (Leon Podevyn) tot op
heden niet heeft kunnen terugvinden
(... ), (laatstgenoemde) dat adres op 24
maart 1988 definitief verlaten heeft en
vertrokken is naar een onbekende bestemming >> en dat « de voorzitter al het
nodige gedaan heeft om (die) getuige op
te sporen, zonder daarin te slagen >>; dat
" het beginsel van het mondeling karakter van de debatten niet verbiedt dat het
getuigenis van een persoon die in de onmogelijkheid verkeert te verschijnen,
weergeven wordt, ofwel door de onderzoeksrechter als het gaat om een van de
stukken waarvan de overhandiging aan
de jury door de wet verboden is, ofwel
door de voorzitter die ze ter zitting aan
de jury voorleest krachtens de hem door
artikel 267 van het Wetboek van Strafvordering verleende opdracht >>; dat « de
voorzitter werkelijk, met het goedvinden
van alle partijen, de verklaringen van
die getuige heeft voorgelezen, in zoverre

Nr. 156

zij niet door de onderzoeksrechter waren
opgetekend, en laatstgenoemde heeft
doen terugkomen opdat hij de inhoud
van de voor hem afgelegde verklaringen
van die getuigen opnieuw zou uiteenzetten »; " dat het verhoren van die getuigen niet !anger nodig is ,,,

terwijl krachtens artikel 354 van het
Wetboek van Strafvordering het hof van
assisen het recht heeft « de zaak naar de
volgende zitting te verwijzen (...) wanneer een gedagvaarde getuige niet verschijnt op vordering van de procureurgeneraal ,, alleen en niet op verzoek van
de verdediging; uit geen enkel stuk van
' de rechtspleging voor het hof van assisen blijkt dat de voorzitter het nodige
gedaan heeft om de getuige Leon Podevyn terug te vinden, waardoor hij het
recht van de beschuldigde op een eerlijk
proces, zoals wordt vereist door artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden heeft geschonden; de
wet en het beginsel van het mondeling
karakter van de debatten verbieden dat
de voorzitter de tijdens de opsporingsonderzoek afgelegde verklaringen van een
i persoon die niet voor het hof van assisen
verschenen is, voorleest, zelfs als de getuige niet kon gevonden worden en niet
verschenen is; die voorlezing de nietigheid van de rechtspleging ten gevolge
heeft en deze niet kan gedekt worden
door de toestemming van eiser; daaruit
volgt dat het op straffe van nietigheid
voorgeschreven beginsel van het mondeling karakter van de debatten voor het
hof van assisen niet in acht genomen is
en dat het op tussengeschil gewezen arrest van 13 september 1988 waarin wordt
, vastgesteld dat de voorzitter de verklaringen van de getuigen heeft voorgelezen
' en mocht voorlezen, in zoverre zij niet
waren opgetekend door de onderzoeksrechter, onwettig is; de verdediging in
geen enkele fase van de rechtspleging
gebruik heeft kunnen maken van haar
recht om vragen te doen stellen aan de
, door de beschuldiging opgeroepen getui' gen zodat het in artikel 6.1 van het Ver· drag tot Bescherming van de Rechten
i van de Mens en de Fundamentele Vrijheden neergelegde beginsel van de gelijkwaarcligheid van de beschuldiging en
de verdediging niet in acht genomen is;
het « gebruik van schriftelijke verklaringen niet uitgesloten is wanneer de betrokken getuige niet in staat is een verklaring af te leggen tijdens de mondelinge debatten en de beschuldigde tijdens een vroeger verhoor van zijn recht
1

1
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om vragen te stellen, heeft kunnen gebruik maken »; de getuigen tijdens het
debat moeten worden gehoord, behalve
als alle procespartijen ermee hebben
ingestemd af te zien van het verhoor van
sommige getuigen, waaruit volgt dat het
artikel 324 van het Wetboek van Strafvordering niet in acht genomen is en het
arrest van 13 september 1988 de bepalingen van het algemeen rechtsbeginsel die
in het middel worden vermeld, schendt :

Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschrevel'l rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Overwegende dat, enerzijds, uit
het bestreden arrest van 13 september 1988 blijkt dat de voorzitter van
het hof van assisen « al het nodige
heeft gedaan om de voornoemde getuigen (Podevyn en Saji) op te sporen, zonder daarin te slagen »;
Overwegende dat, anderzijds, het
beginsel van het mondeling karakter van de debatten niet verbiedt
dat de schriftelijk opgetekende verklaringen van een persoon die onmogelijk is kunnen verschijnen, uiteengezet worden door de onderzoeksrechter, als het gaat om een
van de stukken waarvan de overhandiging aan de jury bij wet verbaden is, ofwel ter zitting voorgelezen
worden door de voorzitter krachtens
de hem door artikel 267 van het
Wetboek van Strafvordering verleende opdracht, als het gaat om de
schriftelijke stukken waarvan de
overhandiging aan de jury niet bij
wet verboden is en die in het dossier berusten;
Overwegende dat voor het overige
het recht van de procureur-generaal
om de verwijzing van de zaak naar
een andere zitting te vorderen voor
de beschuldigde het recht inhoudt
daal'tegen op te komen, en dat aldus de niet-verschijning van een getuige aan beide procespartijen het
recht geeft zich te beroepen op artikel 354 van het Wetboek van Strafvordering, met name om de verwijzing van de zaak naar een andere
zitting te vragen; dat eiser, die van
het recht geen gebruik heeft gemaakt, om de aangegeven redenen
niet voor het Hof een middel mag
aanvoeren dat gegrond is op de
schending van artikel 6.1 van het

II. Op de voorziening van 14 september 1988 tegen het op de strafvordel'ing gewezen veroordelend arrest:
Overwegende dat de substantii:ile
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
III. Op de voorziening van 23 september 1988 tegen het veroordelend
arrest dat is gewezen op de door de
verweerders tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; verwijst eiser in de
kosten van zijn voorzieningen.
16 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain Gelijlduidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. S. Moureaux, Brussel, en A.
Pieters, Brussel.
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1° VOORZIENING
STRAFZAKEN -

IN

CASSATIE

TERMIJNEN VAN CASSATIE-
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BEROEP - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP- ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ
NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD
HET HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLISSING
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER HOUDENDE
AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN BESLAG.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - AFSTAND - STRAFVORDERING - VERSCHILLENDE VOORZIENINGEN AKTE VAN AFSTAND - AFSTAND VAN EEN
VOORZIENING - ONDUIDELIJKHEID - GEVOLG.
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gen het op 14 september 1988 gewezen arrest van het Hof van Beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling »;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel op 14 september
1988 twee arresten heeft gewezen;
dat tegen het arrest nr. 2308/88 door
de beide eisers cassatieberoep is ingesteld terwijl tegen het arrest
nr. 2309/88 aileen de eiser Prince
zich in cassatie heeft voorzien;

I. Wat de door de personenvennootschap met beperkte aanspakeroep dat v66r de eindbeslisisng is inge- lijkheid Moltar gedane afstand besteld tegen een arrest van de kame1· treft:
van inbeschuldigingstelling dat, zonder

1" Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, het hager beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter waarbij de opheffing van het
beslag wordt geweigerd, niet ontvankeJijk verklaart (1). (Art. 416 Sv.)
2" Wanneer eiser, na cassatieberoep te

hebben ingesteld tegen verschillende
arresten van dezelfde datum, ter gritfie van het Hof een akte van afstand
neerlegt die enkel melding maakt van
een niet nader gepreciseerd arrest,
slaat het Hof geen acht op die afstand,
wanneer het niet kan uitmaken van
welk cassatieberoep eiser afstand
heeft willen doen.

(PRINCE, MOLTAR P.V.B.A.)
ARREST ( vertaling)

Overwegende dat de door die eiseres gedane afstand enkel betrekking
kan hebben op de door haar tegen
voormeld arrest nr. 2308/88 ingestelde voorziening;
Dat er grond bestaat om akte te
verlenen van die afstand;
II. Wat de door de eiser Prince gedane afstand betreft :
Overwegende dat de akte van afstand slechts van een arrest van 14
september 1988 melding maakt zonder precisering van het nummer, zodat het Hof daaruit niet kan afleiden van welk cassatieberoep de
eiser Prince afstand heeft willen
doen;
Dat het Hof dus geen acht kan
slaan op zijn afstand;

(A.R. nr. 7096)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, nrs. 2309/88 en
2308/88, op 14 september 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat mr. Biitzler op
·de griffie van het Hof een akte
heeft neergelegd waarin hij voor en
namens de eisers verklaart « afstand te doen van de voorziening te(1) Cass., 5 okt. 1988, A.R.
(A.C., 1988-89, supm, nr. 74).

nr.

7015

III. Op de voorzieningen van de
eiser Prince :
A. Op de voorziening tegen het arrest nr. 2308/88:
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over het hoger beroep
van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Moltar
tegen een beslissing van 20 juli 1988
van de onderzoeksrechter;
Dat eiser tegen die beslissing
geen hoger beroep heeft ingesteld
en dat het arrest niets beslist te zijnen aanzien;
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Dat de voorziening derhalve geen
bestaansreden heeft en dus niet ontvankelijk is;
B. Op de voorziening tegen het arrest nr. 2309/88 :

Overwegende dat het arrest het
hoger beroep van eiser tegen een
beslissing van de onderzoeksrechter
te Brussel waarbij opheffing van het
beslag op bepaalde persoonlijke
voorwerpen en op het geld van eiser
geweigerd wordt, niet ontvankelijk
verklaart;
Overwegende dat het arrest geen
uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid en een voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening v66r de eindbeslissing is ingesteld en dus niet
ontvankelijk is;
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HECHTENIS - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE
REDELIJKE TERMIJN IS OVERSCHREDEN MIDDEL DAT NIET VOOR DE FEITENRECHTER
IS AANGEVOERD - GEVOLG.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE REDELIJKE TERMIJN IS OVERSCHREDEN - MIDDEL DAT NIET VOOR DE FEITENRECHTER IS
AANGEVOERD - GEVOLG.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 5.3
E.V.R.M. - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - MIDDEL TEN BETOGE DAT
DE REDELIJKE TERMIJN OVERSCHREDEN IS
- MIDDEL DAT NIET VOOR DE FEITENRECHTER IS AANGEVOERD - GEVOLG.

lo, 2° en 3° Voor het Hoi kan niet voor de
eerste maal worden aangevoerd het
middel ten betoge dat eiser, verdachte
in voorlopige hechtenis, niet is berecht
binnen de redelijke termijn bedoeld in
art. 5.3 E. V.R.M. (1).

(LA TORRE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7097)

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Moltar;
veroordeelt die eiseres in de kosten
van haar voorziening; verwerpt de
voorzieningen van de eiser Prince;
verwijst genoemde eiser in de kosten van zijn voorziening.
16 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

Nr. 158
2'

KAMER -

16 november 1988

1' CASSATIEMIDDELENDELEN

-

STRAFZAKEN

-

NIEUWE MIDVOORLOPIGE

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van de artikelen 5 van de wet op de voorlopige
hechtenis van 20 april 1874, gewijzigd bij
de wet van 13 maart 1973, en 5.3 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden,
doordat de << pro forma »-vorderingen
tot het uitvoeren van aanvullende onderzoeksopdrachten, uitgaande van het parket dat zelf heeft toegegeven al vanaf juni 1988 te hebben getalmd met het lezen
van het dossier en het opmaken van de
vordering, de regeling van de procedure
en dus de uitoefening van het recht om
binnen een redelijke termijn te worden
berecht op een aanzienlijke en onverantwoorde wijze hebben vertraagd; die rede(1) Zie Cass., 8 okt. 1986, A.R. nr. 5105, en 13
aug. 1987, A.R. nr. 6181 (A.C., 1986-87, nrs. 69
en 665).
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Nr. 159

lijke termijn al verstreken is sedert juni Nr. 159
1988, aangezien sedertdien geen enkele,
voor de ontdekking van de waarheid
noodzakelijke daad van onderzoek meer
2' KAMER - 16 november 1988
aan de gang is, of althans, sedert de beschikking van 26 augustus 1988 waarbij
de met het onderzoek belaste magistraat
openlijk de houding van het parket heeft VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
gelaakt (zie het hierboven vermelde en
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN bijgevoegde schrijven),
GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK TOT
ONTTREKKING ONTVANKELIJKHEID terwijl een ieder het recht heeft om
VERZOEK GEGROND OP FElTEN AANGEVOERD
binnen een redelijke termijn berecht te
TEGEN BEPAALDE l\IIAGISTRATEN VAN EEN
worden of hangende het proces in vrijRECHTBANK.
heid te worden gesteld, zodat de kamer
van inbeschuldigingstelling eiser in vrijheid had moeten stellen, na te hebben Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing wegens gewettigde verdenking
vastgesteld dat de redelijke termijn op
wanneer het is gegrond op feiten die
13 september 1988 en in die stand van
niet tegen een rechtbank in haar gehet dossier ver overschreden was en
heel, maar tegen bepaalde magistraten
zulks om de in het middel aangehaalde
van die rechtbank worden aangevoerd
redenen en niet op de gronden die ten
(1). (Artt. 542 en 552 Sv.)
onrechte door de raadkamer worden
aangevoerd en door haar zelf worden
overgenomen op basis van artikel 5 van
(HEYl\IIANS)
de wet op de voorlopige hechtenis; het
arrest bijgevolg de in het middel aangevoerde bepalingen schendt :
ARREST ( vertaJing)
(A.R. nr. 7109)
Overwegende dat het middel valgens hetwelk de in voorlopige hechHET HOF; - Gelet op het op 11
tenis zijnde verdachte niet binnen oktober 1988 op de griffie van het
een redelijke termijn is berecht, Hof ingekomen verzoekschrift dat
niet voor de feitenrechter is voorge- door eiser « verzoek tot verwijzing
steld; dat het middel niet voor de op grond van gewettigde verdeneerste maal voor het Hof kan wor- king » wordt genoemd;
den aangevoerd;
Overwegende dat het verzoekDat het dus niet ontvankelijk is; schrift enkel strekt tot onttrekking
En overwegende dat de substan- van de zaak aan de heer Goldberg,
tii:He of op straffe van nietigheid voorzitter van de 44e correctionele
voorgeschreven rechtsvormen in kamer van de Rechtbank van Eerste
acht zijn genomen en de beslissing Aanleg te Brussel, in zoverre bij die
overeenkomstig de wet is gewezen; rechter vervolgingen aanhangig zijn
tegen verzoeker; dat de aangevoerde
gegevens die verdenking wettigen
enkel op die magistraat betrekking
hebben;
Overwegende dat dit verzoek, nu
Om die redenen, verwerpt de het geen betrekking heeft op alle
voorziening; veroordeelt eiser in de rechters waaruit de met de kenniskosten.
neming van de vervolgingen belaste
rechtbank was samengesteld, geen
16 november 1988 - 2' kamer- Voor- verzoek tot verwijzing op grond van
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit- gewettigde verdenking is in de zin
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - van de artikelen 542 en volgende
Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat:
mrs. S. Moureaux, Brussel, en A Pee(1) Cass., 7 jan. 1987, A.R. nr. 5368
(A.C., 1986-87, nr. 268).
ters, Brussel.

1-----------------
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Nr. 160

KEN - MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE UITvan het Wetboek van StrafvordeLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING
ring;
BERUST.
Dat, gesteld al dat de in het verzoek aangevoerde gronden een of 6° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS AAN
meer wrakingsgronden zouden opleBELANG VOOR ElSER - BURGERLIJKE ZAveren ten aanzien van de in dat verKEN - BEGRIP.
zoek bedoelde rechter, het niet het
Hof is dat daarvan kennis moet ne- 7° GRONDWET - ART. 6 - GELIJKHEID
men;
VOOR DE BELGEN VOOR DE WET - SCHENDat het verzoek niet ontvankelijk
DING - BEGRIP.
is;

8° RECHTSBEGINSELEN
NE) - GELIJKHEID VOOR
LASTEN -

Om die redenen, wij st het verzoek
af; verwij st eiser in de kosten.
16 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

SCHENDING -

(ALGEME-

DE OPENBARE
BEGRIP.

9° CASSATIEMIDDELEN -

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

10° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- BURGERLIJKE ZAKEN - NOODZAAK OF WENSELIJKHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL
- ONAANTASTBARE BEOORDELING.

11° RECHT

1'

VAN

VERDEDIGING

BURGERLIJKE ZAKEN - SCHENDING WIJZING VAN EEN BEWIJSAANBOD.

Nr. 160
KAMER -

17 november 1988

1° VONNISSEN EN ARRESTEN-

BURGERLIJKE ZAKEN VONNIS HOUDENDE
FAILLIETVERKLARING
AMBTSHALVE
RECHTERLIJKE HANDELING.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN VONNIS HOUDENDE AMBTSHALVE
FAILLIETVERKLARING
RECHTERLIJKE
HANDELING.

3° EIGENLIJKE

RECHTSPRAAK

VONNIS HOUDENDE AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - RECHTERLIJKE HANDELING.

4° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - ALLERLEI - VONNIS
HOUDENDE AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARING - RECHTERLIJKE HANDELING.

5° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
FEITELIJKE GRONDSLAG - BURGERLIJKE ZA-

AF-

1", 2", 3" en 4" Het ambtsbalve uitgespro-

ken vonnis van faillietverklaring is
een recbterlijke bandeling (1).
5° Feitelijke grondslag mist bet middel

dat op een onjuiste uitlegging van de
bestreden beslissing berust (2).
6" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat is gericbt tegen
een ten overvloede gegeven motief van
de bestreden beslissing (3).
7" en 8" De grondwettelijke regel betref-

fende de gelijkbeid van de Belgen voor
de wet en bet algemeen recbtsbeginsel
inzake de gelijkbeid voor de openbare
lasten worden door bet arrest niet gescbonden, wanneer bet afwijzend be-

1--------------(1) Zie de vel"WlJZmgen in cone!. O.M., in
Bull. en Pas., 1989, I, nr. 160.
(2) Cass., 17 jan. 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 290).

A.R.

nr.

7181

(3) Cass., 13 mei 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 571).

A.R.

nr.

5690
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schikt op de vordering die op het verbreken van die gelijkheid is gegrond
en strekt tot vergoeding van de schade
die eiser, koopman, heeft geleden wegens een ambtshalve uitgesproken en
nadien opgeheven faillietverklaring,
omdat niet blijkt dat de eiser discriminatoir is behandeld, d. w.z. anders is
behandeld dan de burgers die in dezelfde toestand verkeren, en de eiser,
voor het overige, door het verzet en
het hager beroep, intrekking van de
eerste beslissing heeft verkregen (4).
9" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het middel dat, ook al was het
gegrond, de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan bei'nvloeden
(5).

10" De feitenrecllter oordeelt op onaantastbare wijze, met inachtneming van
het recht van verdediging, of a! dan
niet een deskundigenonderzoek moet
worden bevolen (6).
11" Schending van het recht van verdediging valt niet af te leiden uit de enkele

omstandigheid dat de feitenrechter het
door eiser aangeboden bewijs heeft afgewezen op grond dat hij die onderzoeksmaatregel niet noodzakelijk achtte om tot zijn overtuiging te komen
(7).
(LUXORA N.V., CUYKENS, THOUMSIN T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. JUSTITIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7848)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1985 door
(4} Over het begrip gelijkheid van de Belgen
voor de wet, zie : Cass., 19 nov. 1975
(A.C., 1976, 358) en de cone!. adv.-gen. Velu, bij
Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 8743 (ibid., 1984-85,
nr. 332}.
Over het algemeen rechtsbeginsel inzake de
gelijkheid voor de openbare lasten, zie : « Propos sur le texte de Ia loi et les principes generaux du droit ''• plecht. openingsrede van
proc.-gen. Ganshof van der Meersch, biz. 95,
en de verwijzingen in noot 391; Novelles, Droit
administratif, VI, Conseil d'Etat, nr. 1407.
(5} Cass., 4 juni 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 597).

A.R.

nr.

5632

(6} en (7) Cass., 1 okt. 1982, A.R. nr. 3430
(A.C., 1982-83, nr. 81}.

Nr. 160

het Hof van Beroep te Brussel ge·wezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1320, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wethoek, 5, 8, 12, 17, 18,
19, 700, 706, 769, 1025, 1138, 2" en 3", van
het Gerechtelijk Wethoek, 258 van het
Strafwethoek, 437, 442 van de wet van 18
april 1851 hetreffende het faillissement,
hankhreuk en opschorting van hetaling
(hoek III van het Wetboek van Koophandel), 25, 29, 30, 67, 92, 93, 97 van de
Grondwet, van het algemeen rechtsheginsel inzake immuniteit van de rechters
voor de fouten hegaan in de uitoefening
van hun rechterlijk am.ht, dat vervat is
in artikel 1140 van het Gerechtelijk Wethoek en, voor zoveel nodig, van voormeld
artikel 1140 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest, nadat het heeft
vastgesteld dat de eisers hetoogden << logischerwijze dat de immuniteit van de
rechter verhonden is aan de uitoefening
van het rechterlijk ambt ... » en « dat de
rechter huiten de uitoefening van zijn
rechterlijk ambt onderworpen is aan het
gemene recht inzake aansprakelijkheid
en dat, in zodanig geval, geen vrijstelling
van aansprakelijkheid kan gelden voor
de Staat, waarvan de rechter een orgaan
is » en dat « een ambtshalve faillietverklaring een handeling van administratieve aard is en dat derhalve, als de handeling onwettig is, niets belet dat hij die
door de onwettige administratieve handeling is benadeeld, een vordering instelt
tot vergoeding van de door hem geleden
schade », die stelling van de eisers verwerpt op grond : « dat te dezen het uitspreken van een vonnis van amhtshalve
faillietverklaring voor een rechtbank een
handeling is die hinnen het kader van de
uitoefening van haar rechterlijke functie
valt; dat te dezen uit de verstrekte gegevens hlijkt dat de heslissing van 28 april
1978 een rechterlijke handeling is, aangezien de rechthank van koophandel
krachtens de wet ambtshalve de faillietverklaring kan uitspreken; dat de (eisers) daartegen konden opkomen door
de wettelijke rechtsmiddelen, die zij hehben aangewend; dat het recht van verdediging, toen het geschil naar aanleiding
van het verzet tot uiting kwam, in acht
werd genomen en dat de heslissing met
redenen is omkleed », en daaruit afleidt
dat, ingevolge de immuniteit van de
rechters van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen in de uitoefening
van het rechterlijk ambt, de Staat geens-
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zins aansprakelijk kan worden verklaard; zodat de rechtsvordering van de
eisers, in zoverre zij op de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
steunt, niet gegrond is;
terwijl, eerste onderdeel, de rechterlijke handeling inhoudt dat bij de rechter een vordering aanhangig is gemaakt
door een partij en dat hij verplicht is, na
een contradictoir debat, dat op zijn minst
mogelijk is, op straffe van rechtsweigering, een beslissing te wijzen waarin, ter
berechting van die vordering, de rechtsregels worden toegepast; bij de rechtbank van koophandel, wanneer zij een
koopman ambtshalve failliet verklaart,
geen vordering aanhangig is; er geen enkele partij bij de zaak is betrokken; als
er geen partijen zijn, er van geen contradictoire debatten sprake kan zijn; de
rechtbank geen uitspraak doet over een
geschil waarop zij de rechtsregels toepast; afwezigheid van een beslissing inzake ambtshalve faillietverklaring nooit
neerkomt op rechtsweigering; de beslissing van de rechtbank van koophandel,
wanneer zij ambtshalve een faillissement uitspreekt, de redenen niet behoeft
te bevatten waarom de rechtbank oordeelt dat de staat van faillissement bewezen is; het arrest derhalve, door te beslissen dat de ambtshalve faillietverklaring van eerste eiseres een rechterlijke
handeling is, het begrip « ambtshalve
faillietverkaring » (schending van de artikelen 437 en 442 van de Faillissementswet) en het begrip « administratieve handeling » (schending van de artikelen 25,
29, 30 en 67 van de Grondwet) miskent;
het arrest, door derhalve de rechtsvordering van de eisers af te wijzen wegens
de immuniteit van de rechters voor de
fouten die zij in de uitoefening van hun
rechterlijk ambt hebben begaan, dat beginsel van artikel 1140 van het Gerechtelij~ Wetboek en, voor zoveel nodig, dat
arbkel 1140 van het Gerechtelijk Wethoek, alsmede de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt;

het kader van de uitoefening van haar
rechterlijke functie valt >>, en << te dezen
uit de verstrekte gegevens blijkt dat de
beslissing van 28 april 1978 (ambtshalve
faillietverklaring van de eerste eiseres)
een rechterlijke handeling is >>, impliciet
maar zeker zegt dat de ambtshalve faillietverklaring naar gelang van de omstandigheden hetzij een administratieve,
hetzij een rechterlijke handeling kan
zijn; het arrest aldus het begrip << ambtshalve faillietverklaring >> (schending van
de artikelen 437 en 442 van de Faillissementswet), het begrip « rechterlijke handeling >> (schending van de artikelen 5, 8,
12, 17, 18! 19, 700, J06, 769, 1025, 1138, inzonderheld 2 en 3 , van het Gerechtelijk
Wetboek, 258 van het Strafwetboek, 92,
93 en 97 van de Grondwet) en het begrip
<< administratieve handeling » (schending
van de artikelen 25, 29, 30 en 67 van de
Grondwet) miskent; het arrest, door aldus de rechtsvordering van de eisers af
te wijzen wegens de immuniteit van de
rechters voor de fouten die zij in de uitoefening van hun rechterlijk ambt hebben begaan, dat beginsel van artikel 1140
van het Gerechtelijk Wetboek, en, voor
zoveel. nodig, dat artikel 1140, alsmede
de artlkelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt; het arrest, door
zich niet in rechte uit te spreken over de
voorgelegde rechtsvraag, althans niet
antwoordt op de conclusie van de eisers
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
0

derde onderdeel, de gegevens die het
arrest in aanmerking neemt om te oordelen dat in het onderhavige geval de beslissing van 28 april 1978 een rechterlijke handeling is, niet ter zake dienend
zijn; een administratieve handeling immers door een orgaan van de Rechterlijke Macht kan worden verricht en met
redenen kan worden omkleed, en de betrokkenen daartegen voor de rechtbanken beroep kunnen instellen; het arrest,
door op grond van alleen die gegevens te
beslissen dat de ambtshalve faillietvertweede onderdeel, de vraag of een klaring van 28 april 1978 een rechterlijke
door de rechtbank van koophandel handeling is, het begrip << ambtshalve
ambtshalve uitgesproken faillietverkla- faillietverklaring >> (schending van de arring hetzij een administratieve hetzij tikelen 437 en 442 van de Faillissementseen rechterlijke handeling is, een princi- wet), het begrip << rechterlijke handepiEHe vraag is waarvan de oplossing los ling >> (schending van de artikelen 5 8
staat van de omstandigheden « van het 12, 17, 18, 19, 700, 706, 769, 1025, 1138,' in~
onderhavige geval » en van de « ver- zonderheid 2° en 3°, van het Gerechtelijk
strekte gegevens »; het arrest, door dan Wetboek, 258 van het Strafwetboek, 92,
te beslissen " dat in het onderhavige ge- 93 en 97 van de Grondwet) en het begrip
val het uitspreken van een vonnis van << administratieve handeling >> (schending
ambtshalve faillietverklaring voor een van de artikelen 25, 29, 30 en 67 var~ de
rechtbank een handeling is die binnen Grondwet) miskent; het arrest, door al-
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dus de vordering van eisers af te wijzen
wegens de immuniteit van de rechters
voor de fouten die zij in de uitoefening
van hun rechterlijk ambt hebben begaan, dat beginsel van artikel 1140 van
het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel
nodig, dat artikel 1140, alsmede de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;

vierde onderdeel, de bij artikel 97 van
de Grondwet voorgeschreven motivering
tot doel heeft willekeur te helpen vermijden door de rechter te verplichten een
rechtvaardiging te zoeken en te vinden
voor zijn beslissing, het de partijen mogelijk te maken te begrijpen waarom de
beslissing zo is, aan de appelgerechten
een middel te verstrekken om de hun
voorgelegde beslissing in feite en in
rechte te kunnen beoordelen; de bewering in de beslissing van 28 april 1978,
dat de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, op grond van inlichtingen
die zij niet vermeldt, oordeelt dat de N.V.
Luxora in staat van faillissement verkeert, geen motivering is ter rechtvaardiging en verduidelijldng van de ambtshalve faillietverklaring; het arrest, door
derhalve te zeggen dat de beslissing van
28 april 1978, waarbij de N.V. Luxora
ambtshalve failliet is verklaard, met redenen was omkleed, het begrip « motivering '' (schending van artikel 97 van de
Grondwet) of althans de bewijskracht
van de beslissing van 28 april 1978
(schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek) miskent:

Nr. 160

van economische conjuncturen, zelfs
opportuniteiten te pas komen;
Overwegende dat de rechtbank
van koophandel echter op dat gebied een rechterlijke handeling verricht, enerzijds, omdat zij ermee belast is te beslissen of aan de wettelijke vereisten van artikel 437 van
het Wetboek van Koophandel voldaan is, en derhalve na te gaan of
de daden van de schuldenaar al dan
niet met het objectief recht stroken,
anderzijds, omdat die beslissing genomen wordt door een onafhankelijk statutair orgaan, dat noch aan
de hierarchische overheid noch aan
een toezichthoudende overheid rekenschap behoeft te geven van zijn
handelingen;
Overwegende dat de wet weliswaar niet voorziet in een contradictoir debat v66r de ambtshalve
faillietverklaring en dat de schuldenaar zijn recht van verdediging desnoods enkel kan uitoefenen door
overeenkomstig artikel 4 73 van het
Wetboek van Koophandel verzet te
doen tegen het vonnis van faillietverklaring, maar die bijzonderheden
niet van die aard zijn dat zodanig
vonnis daardoor zijn kenmerk van
rechterlijke handeling verliest, wat
trouwens blijkt uit de uitdrukkingen
van de wetgever, die spreekt van
« vonnis " en die voorziet in rechtsmiddelen, zoals verzet, hoger beroep
en voorziening in cassatie;
Overwegende dat het hof van beroep, door te zeggen dat het uitspreken van een vonnis van ambtshalve
faillietverklaring voor een rechtbank
een handeling is die binnen het kader van de uitoefening van haar
rechterlijke functies valt, derhalve
zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat hBt eerste en het derde onderdee! niet kun:nen worden aangenomen;
Wat het tweede ondel'deel be-

Wat het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de in artikel
442, eerste lid, van het Wetboek van
Koophandel bedoelde ambtshalve
faillietverklaring, die wordt gekenmerkt door het feit dat de rechter
de macht heeft om het initiatief te
nemen een rechtsvordering tegen
een bepaalde persoon in te stellen,
weliswaar een uitzondering is op de
regel dat de rechter enkel kennis
neemt van de geschillen die bij hem
aanhangig zijn gemaakt; dat die procedure ook gelijkenis vertoont met
de uitoefening, door de rechter, van
een werkelijke bevoegdheid van eco- treft :
nomische politie, voor zoveel onder'
Overwegende dat uit de in dit onmeer bij de beslissing tot ambtshalve faillietverklaring overwegingen derdeel overgenomen vermeldingen
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van het arrest niet valt af te leiden aansprakelijk kan zijn, als het gaat
dat het hof van beroep impliciet zou om een fout die aanleiding kan gehebben geoordeeld dat een ambts- ven tot verhaal op de rechter »; dat
halve faillietverklaring naar gelang het aldus antwoordt op de conclusie
van de omstandigheden hetzij een van eisers;
administratieve handeling, hetzij
Dat het onderdeel in zoverre feiteeen rechterlijke handeling kan zijn;
lijke grondslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Dat het integendeel beslist dat zodanige faillietverklaring een rechterOverwegende dat het arrest de belijke handeling is, op grond dat de woordingen overneemt van het op
wet de rechtbank van koophandel 28 april 1978 door de Rechtbank van
bevoegd maakt om dat faillissement Koophandel te Antwerpen gewezen
ambtshalve uit te spreken, dat de ei- vonnis houdende ambtshalve faillietsers daartegen hebben kunnen op- verklaring van eiseres, de N.V. Lukomen door het instellen van de xora, waarin wordt vermeld dat uit
wettelijke rechtsmiddelen, die trou- de inlichtingen waarover de rechtwens werden aangewend, dat het bank beschikte, « blijkt (bleek) dat
recht van verdediging werd gevrij- de venootschap heeft (had) opgehouwaard door het in artikel 473 van den te betalen en dat haar krediet
het Wetboek van Koophandel be- blijkt (bleek) geschokt te zijn »;
doelde verzet en dat de beslissing
Dat het arrest in geen enkele vervan de rechtbank met redenen is
melding vaststelt dat dit vonnis volomkleed;
doet aan het in artikel 97 van de
Dat, hoewel het arrest de uitdruk- Grondwet gestelde motiveringsverking « in het onderhavige geval » ge- eiste; dat het bijgevolg die grondbruikt en doelt op de in de zaak wetsbepaling niet schendt en even« verstrekte gegevens », daaruit echmin de bewijskracht van dat vonnis
ter alleen volgt dat het hof van be- miskent;
roep, dat niet bij wege van algemeDat het onderdeel niet kan worne en als regel geldende beschikking uitspraak doet, heeft nagegaan den aangenomen;
of het door de Rechtbank van KoopOver het tweede middel : schending
handel te Antwerpen op 28 april van de artikelen 1382 en 1383 van het
1978 gewezen vonnis, houdende Burgerlijk Wetboek,
ambtshalve faillietverklaring van de
doordat het arrest erop wijst « dat een
N.V. Luxora, aldan niet een rechter- particulier die door een ten onrechte gewezen rechterlijke beslissing is benalijke handeling was;
deeld een vordering tot vergoeding van
Dat het onderdeel dienaangaande zijn schade kan instellen, voor zover de
op een onjuiste uitlegging van het wijzigende rechterlijke beslissing ze hem
arrest berust en derhalve feitelijke niet heeft toegekend, tegen degene die
door zijn fout de veroordeling heeft uitgrondslag mist;
Overwegende, voor het overige,
dat het arrest niet nalaat in rechte
uitspraak te doen over de aan het
hof van beroep voorgelegde vraag,
maar uiteenzet wat het rechtskarakter is van een ambtshalve failliet-verklaring, beslist dat zij wel degelijk
een rechterlijke handeling is en
eruit afleidt " dat, zoals de eerste
rechter zulks deed, er noodzakelijk
uit voortvloeit dat de magistraat in
de uitoefening van zijn ambt wegens de door hem beg<:t:ne fout enkel

gelokt waarvan de wijziging is verkregen, in het onderhavige geval degenen
die Luxora van onvermogen heeft beschuldigd, en daaruit onder meer blijkt
af te leiden dat de vordering van de eisers, voor zover zij op artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek is gebaseerd en
tegen verweerder is gericht, niet gegrond
is,
terwijl, als verscheidene personen door
samenlopende fouten schade hebben veroorzaakt, ieder van hen jegens de benadeelde tot volledige vergoeding van de
schade is gehouden; de omstandigheid
dat de schade die de eisers hebben gele-
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den, niet enkel zou zijn veroorzaakt door met het onderwerp van de vordering
de fout van een orgaan van verweerder, ' niets te maken heeft; dat zij derhalmaar tevens door de fout van degene die ve ten overvloede is gegeven;
Luxora van onvermogen heeft beschulDat het middel, dat tegen zodanidigd, de eisers niet kan beletten van verweerder volledige vergoeding van hun ge overweging is gericht, niet ontschade te vorderen; het arrest, door te vankelijk is;
beslissen dat die vordering niet gegrond
Dat de grond van niet-ontvankeis, omdat de eisers schadevergoeding lijkheid dient te worden aangenohadden kunnen vorderen van een andere
persoon wiens fout samen met die van nlen;
een orgaan van verweerder de schade
mede heeft veroorzaakt waarvan zij de
Over het derde middel: schending van
vergoeding vorderen, de artikelen 1382 de artikelen 6, 6bis, 7, 8, 9, 11 van de
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek Grondwet, 5, 6, 8, 13 van het Verdrag tot
schendt:
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, te
Over de grond van niet-ontvanke- Rome op 4 november 1950 ondertekend
lijkheid door verweerster opgewor- en goedgekeurd bij de wet van 13 mei
pen en hierin bestaande dat de door 1955, 1 van het Aanvullend Protocol bij
het middel bestreden overweging het Europees Verdrag betreffende de
ten overvloede is gegeven, aange- Rechten van de Mens en de FundamenVrijheden, op 20 maart 1952 te Pazien het beschikkende gedeelte van tele
rijs ondertekend en goedgekeurd bij de
het arrest slechts betrekking heeft wet van 13 mei 1955, van het algemeen
op de rechtsverhouding tussen de ei- beginsel van de gelijkheid van de bursers en vervveerder en naar recht gers voor de openbare lasten en van artiverantwoord blijft door het motief kel 437 van de wet van 18 april 1851 bedat de ambtshalve faillietverklaring treffende het faillissement, bankbreuk
een rechterlijke handeling is waarop en opschorting van betaling (boek III
de immuniteit van de rechterlijke van het Wetboek van Koophandel),
doordat het arrest, na te hebben gemacht toepasselijk is :
zegd dat « men geen uitzonderlijk nadeel
Overwegende dat het arrest uit- lijdt wanneer de beweerde schade neersluitend uitspraak doet over de door komt op de nadelen die het normaal gede eisers tegen verweerder ingestel- volg zijn van de regels die gelden voor
de vordering tot veroordeling van allen die de hoedanigheid van koopman
verweerder ten einde de schade die hebben », beslist « dat iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die handel
zij ten gevolge van de ambtshalve drijft, onder de toepassing kan vallen
faillietverklarlng van de N.V. Luxo- van de Faillissementswet; dat geen onra hebben geleden, te vergoeden, derscheid wordt gemaakt tussen degehetzij op grond van de artikelen nen die hetzelfde beroep uitoefenen en
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet- dat in het onderhavige geval, ten gevolge
hoek, hetzij subsidiair « wegens het van verzet en hoger beroep, de (eisers)
verbreken van de gelijkheid voor de de intrekking van de aanvankelijke beslissing hebben verkregen », en op grond
openbare lasten »;
van die overegingen beslist dat de eisers
Overwegende dat derhalve de « niet aantonen dat zij anders zijn beoverweging dat een particulier die handeld dan de burgers die in dezelfde
door een ten onrechte gewezen rech- toestand verkeren »,
terlijke beslissing is benadeeld, een
terwijl de natuurlijke persoon of
vordering tot vergoeding van zijn rechtspersoon die handel drijft, indien
schade kan instellen, voor zover de , hij niet heeft opgehouden te betalen en
wijzigende rechterlijke beslissing ze zijn krediet niet is geschokt, niet wettig
hem niet heeft toegekend, « tegen , failliet kan worden verklaard; de failliet
verklaarde koopman, als aan de bij artidegene die door zijn fout de veroor- kel 437 van de Faillissementswet gesteldeling heeft uitgelokt waarvan de de vereisten niet voldaan is, noodzakewijziging is verkregen, in het onder- lijk en onrechtmatig een uitzonderlijk
havige geval degene die Luxora van zware schade lijdt die, per definitie, buronvermogen heeft beschuldigd », gers die in dezelfde toestand verkeren,
1

Nr. 160

HOF VAN CASSATIE

niet treft en normaal niet kan treffen;
het arrest, door te beslissen dat een faillietverklaring waarvan het het wederrechtelijk en willekeurig karakter niet
betwist, een normaal ongemak is waaraan blootgesteld zijn al degenen die de
hoedanigheid van koopman hebben, aile
in het middel bedoelde wets- en grondwetsbepalingen, alsmede het erin beoogde algemeen rechtsbeginsel waarbij in
een Rechtsstaat de vrijheid van personen en de veiligheid van de handel, alsmede de gelijkheid van de burgers voor
de openbare lasten wordt gewaarborgd,
schendt:

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen het
middel opgeworpen en hierin bestaande dat de eisers niet aangeven
in welk opzicht de wettelijke bepalingen, alsmede het vermelde algemeen rechtsbeginsel zijn geschonden:
Overwegende dat het middel zegt
dat het arrest, door te beslissen dat
een faillietverklaring waarvan het
hof van beroep het wederrechtelijk
en willekeurig karakter niet betwist,
een normaal ongemak is waaraan
blootgesteld zijn al degenen die de
hoedanigheid van koopman hebben,
de in de aanhef van het middel aangewezen grondwets- en wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel
schendt;
Overwegende dat eisers derwijze
genoegzaam aanwijzen waarin de
aangevoerde schending bestaat;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest niet
betwist dat een natuurlijke persoon
of een rechtspersoon die handel
drijft, niet wettig failliet kan worden
verklaard tenzij hij heeft opgehouden te betalen en zijn krediet geschokt is; dat het enkel erop wijst
dat niet blijkt dat de eisers discriminatoir zijn behandeld, dat wil zeggen dat zij anders zijn behandeld
dan de burgers die in dezelfde toestand verkeren, en de eisers voor
het overige, door het verzet en het
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hoger beroep, intrekking van de
aanvankelijke beslissing tot faillietverklaring hebben verkregen;,
Overwegende dat een verkeerde
toepassing van de wet of van een
rechtsregel op zichzelf geen miskenning kan zijn van het algemeen
rechtsbeginsel waarvan te dezen
schending wordt aangevoerd;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve wettelijk zijn beslissing verantwoordt dat de subsidiaire
vordering van de eisers tegen verweerder wegens << verbreking van de
gelijkheid voor de openbare lasten »,
op dat stuk niet gegrond is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel: schending van
de artikelen 1382, 1383 van het BurgerIijk Wetboek, 876, 972 van het Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grondwet, van
het algemeen beginsel inzake het recht
van verdediging, van de artikelen 6, 6bis
van de Grondwet en van het algemeen
beginsel van de gelijkheid van alle burgers voor de openbare lasten,
doordat het arrest, om na te gaan of
de eisers een uitzonderlijke schade hebben geleden ten gevolge van een verbreking van de gelijkheid voor de openbare
lasten, zegt dat, in dat geval, « enerzijds,
schadevergoeding moet worden gevorderd van degene die het volste vertrouwen genoot en wiens verklaringen tot
amhtshalve faillietverklaring hebben geleid, en anderzijds, wat de tweede en
derde appellant (thans de eisers) betreft,
erop wijst dat zij beiden hun mandaat
bij de vennootschap in augustus 1978 en
·oktober 1978 zelf hebben willen beeindigen, dit is verschillende maanden na de
opheffing van de ambtshalve faillietverklaring, waardoor men kan gaan twijfelen aan een eventueel oorzakelijk verband tussen de tijdelijke gevolgen van
de ambtshalve faillietverklaring van de
N.V. Luxora en de aangevoerde schade »,
·en om die redenen beslist dat de drie eisers « niet bewijzen dat de schade die zij
volgens hun bewering hebben geleden,
in oorzakelijk verband staat met het
vonnis van 28 april 1978 »,
terwijl, eerste onderdeel, de omstandigheid dat de door de eisers geleden
schade niet enkel zou zijn veroorzaakt
door een feit van een orgaan van verweerder, zodat deze tot vergoeding is ge-
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houden, maar ook de fou.t van een persoon aan wiens verklaringen de ambtshalve faillietverklaring te wijten is, niet
belet dat de eisers van verweerder vergoeding van de schade kunnen vorderen;
het arrest, door te beslissen dat die vordering niet gegrond is, omdat de eisers
schadevergoeding hadden kunnen of
moeten vorderen van de persoon wiens
verzonnen verklaringen samen met de
handeling van een orgaan van verweerder zouden hebben bijgedragen tot de
schade waarvan zij het herstel vragen,
miskenning inhoudt van de theorie der
gelijkwaardigheid van de voorwaarden,
die onder meer vervat is in de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en waarvan ook toepassing wordt gemaakt in geval van vergoeding van schade ten gevolge van het verbreken van de
gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten (schending van het in het
middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel en van de artikelen 6 en 6bis van
de Grondwet);

tweede onderdeel, de eisers in hun regelmatig voor het hof van beroep genamen hoofdconclusie aanboden door een
deskundigenonderzoek de schade die zij
hebben geleden, alsmede het oorzakelijk
verband tussen die schade en de faillietverklaring, te bewijzen; zij het hof van
beroep verzochten een deskundige aan
te stellen met als opdracht onder meer
« te doen vaststellen wat het gevolg is
van de ambtshalve faillietverklaring van
28 april 1978 op de zaken van de vennootschap wier vervroegde vereffening
op 11 september 1978 is uitgesproken, in
welke mate de ambtshalve faillietverklaring heeft geleid tot het verlies van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en tot het verlies van de winst
die de N.V. Luxora had kunnen maken
(... ); (... ) te doen vaststellen welke invloed
de ambtshalve faillietverklaring van de
N.V. Luxora heeft kunnen uitoefenen op
de bestuursmandaten van de tweede en
derde concluant (thans eisers) bij de
N.V. Luxora en bij andere vennootschappen; te bepalen welke de wedde was die
de tweede en derde (eiser) verdienden
voor hun functie van bestuurder die zij
bij die verschillende vennootschappen uitoefenden, en een advies te verstrekken
over het verlies dat zij van 1978 tot 1988.
ten gevolge van hun gedwongen ontslag
hebben geleden; de participaties vast te
stellen van de tweede en derde (eiser) in
de vennootschap Luxora en in de vennootschappen Quirinen; de waarde te
schatten van de effecten die zi.i bij het
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begin van het jaar 1978 in hun bezifhadden, en het verlies vast te stellen dat zij
hadden geleden bij de gedwongen verkoop van effecten, na de ambtshalve faillietverklaring van 28 april 1978 >>; het arrest, door het oorzakelijk verband tussen
de schade en de ambtshalve failietverklaring van 28 april 1978 niet bewezen te
verklaren, terwijl de eisers precies het
bestaan van dat oorzakelijk verband
door de door hen gevraagde gerechtelijke expertise hebben willen aantonen,
zonder rekening te houden met het aanbod noch te zeggen waarom dat werd afgewezen, de artikelen 876 en 972 van het
Gerechtelijk Wetboek en het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging schendt en bovendien niet antwoordt op de conclusie van de eisers
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en hierin bestaande dat, nu het
beschikkende gedeelte van het arrest naar recht verantwoord blijft
door de overwegingen dat eisers
geen uitzonderlijke schade hebben
geleden en dat het algemeen beginsel van de gelijkheid van de burgers
voor de openbare lasten niet is geschonden, het middel ten overvloede
gegeven redenen kritiseert :
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat de subsidiaire vordering die de eisers baseerden << op
het verbreken van de gelijkheid
voor de openbare lasten », niet gegrond is, erop wijst, enerzijds, << dat
de (eisers) niet aantonen dat zij anders zijn behandeld dan de burgers
die in dezelfde toestand verkeren »
en, anderzijds, << (dat) zij niet bewijzen dat de schade die zij volgens
hen }1ebben geleden, in oorzakelijk
verband staat met het vonnis van 28
april 1978 »;
Dat daaruit volgt dat de in het
eerste onderdeel van het middel gekritiseerde overweging de wettigheid van de bestreden beslissing
niet bei:nvloedt;
Dat het eerste onderdeel derhalve
niet ontvankelijk is;
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W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, met
inachtneming van het recht van verdediging, in feite oordeelt of al dan
niet
een
deskundigenonderzoek
moet worden bevolen;
Dat een schending van het recht
van verdediging niet hieruit aileen
kan worden afgeleid dat de feit~n
rechter de door de eisers aangeboden bewijslevering afwijst door impliciet te oordelen dat dit aanbod
van bewijs niet noodzakelijk was
om tot zijn overtuiging te komen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

1o Art. 779 Ger. W. vereist niet da t een
vonnis dat, na een vonnis alvorens
recht te doen, in dezelfde zaak wordt
gewezen, uitgesproken wordt door dezelfde rechters als degenen die tijdens
de debatten v66r en bij de uitspraak
van dat vonnis alvorens recht te doen,
zitting hebben gehad (1).
2o Na een beslissing van heropening van
de debatten over een onderwerp dat
zij vaststelt, zodat het op dat punt een
voortzetting van de vroegere debatten
betreft, moet de beslissing over de
grand van de zaak worden uitgesproken door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of
anders door de rechters voor wie de
debatten volledig zijn hernomen (2).
(GROUP LEADER'S N.V., SOBOL T. INTERBLAL\V
BELG!l:M N.V.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
17 november 1988 -

Nr. 161
KAMER -

(A.R. nr. 8016)

1• kamer -

Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe en Simont.

1'

ARREST ( vertaling)

17 november 1988

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING OVER DE GEGRONDHEID VAN DE VORDERING.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE BESLISSING
VAN HEROPENING VAN DE DEBATTEN OVER
EEN ONDERWERP DAT ZIJ VASTSTELT - LATERE BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET
VEREISTE
OVER DE VORDERING ZELF T.A.V. DE UITSPRAAK VAN EVENGENOEMDE
BESLISSING.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 november 1986
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in hager beroep gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 779 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis van 6 november 1986 dat, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de oorspronkelijke
rechtsvordering van de eisers afwijst en
de tegenvordering tegen hem inwilligt, is
gewezen door de heer Liesse, alleenrechtsprekend rechter, in voortzetting
van het vonnis van 21 juni 1985, uitgesproken door de heren Scholler en Panier en door mevrouw Weill-Wolff, dat,
na een eerste onderzoek van de door de
eisers in hun verzoekschrift en conclusie
van hoger beroep uiteengezette middelen, een heropening van de debatten had
bevolen << zodat (de eisers) de zaak in
staat van wijzen kunnen stellen » door
de rangorde van hun verschillende vorderingen te verduidelijken,
terwijl artikel 779 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de vonnissen moe(1) en (2) Cass., 9 april 1981, A.R. nr. 6331
(A.C., 1980-81, nr. 459); zie Cass., 29 april 1986,
A.R. nr. 9822 (A.C., 1985-86, nr. 527).
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ten worden gewezen door magistraten
die aile zittingen waarop de zaak is behandeld, hebben bijgewoond; de beslissing ten gronde, na een beslissing die de
heropening van de debatten beveelt over
een of meer bepaalde punten, zodanig
dat de latere debatten, in dat opzicht, de
voortzetting van de vroegere debatten
zijn, moet worden gewezen door dezelfde
magistraten als degenen die het eerste
vonnis hebben gewezen of door een
rechtscollege waarvoor de debatten ab
initio zijn hervat; nu het hervatten van
de debatten ab initio noch uit het procesverbaal van de terechtzitting van 22 oktober 1986, waarop de zaak is gepleit,
noch uit het bestreden vonnis zelf blijkt,
(dat) vonnis, aangezien het niet door dezelfde magistraten is gewezen als het
vonnis van 21 juni 1985, artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt:
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len zodat de eisers de zaak in staat
van wijzen kunnen stellen, op grond
« van het gebrek aan duidelijkheid
van de verschillende tegenstrijdige
standpunten die de (eisers) innemen
in hun verzoekschrift tot hoger beroep en hun conclusie, waarin niet
wordt verduidelijkt wat hun hoofdvordering en wat hun subsidiaire en
meer subsidiaire vordering is »;
Dat de rechtbank, zoals zij op 21
mei 1985 was samengesteld, derhalve de zaak, die niet in staat van wijzen was, enkel heeft uitgesteld;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting blijkt
dat de partijen op de terechtzitting
van 22 oktober 1986 zijn verschenen,
hebben geconcludeerd en gepleit en
Overwegende dat een vonnis, in- dat de debatten gesloten zijn vergevolge artikel 779, eerste lid, van klaard voor de rechtbank van eerste
het Gerechtelijk Wetboek, op straffe aanleg waar de heer Liesse, alleenvan nietigheid, enkel kan gewezen rechtsprekend rechter die het vonworden door de rechters die alle zit- I nis heeft gewezen, zitting hield;
tingen over de zaak hebben bijge-'
Dat derhalve, uit de stukken
woond;
waarop het Hof vermag acht te
Overwegende dat in beginsel de . slaan, blijkt dat de debatten, hoewel
genoemde bepaling niet vereist dat ' dat feit niet is vastgesteld, voor het
een vonnis dat, na een beslissing al- anders samengesteld appelgerecht
vorens recht te doen, in dezelfde volledig zijn hervat;
zaak wordt gewezen, door dezelfde
Dat het middel niet kan worden
rechters moet worden uitgesproken aangenomen;
als degenen die tijdens de debatten
v66r - en bij de uitspraak van dit vonnis alvorens recht te doen zitting hebben genomen; dat zulks
evenwel niet geldt na een vonnis dat I
de heropening van de debatten beOm die redenen, vernietigt het beveelt om de partijen te horen over streden vonnis in zoverre het uiteen onderwerp dat het vaststelt, zo- spraak doet over de tegenvordering
dat het de voortzetting van de vroe- en de kosten; beveelt dat van dit argere debatten betreft; dat het von- rest melding zal worden gemaakt op
nis, wanneer het rechtscollege niet de kant van het gedeeltelijk vernieis samengesteld uit de rechters die tigd vonnis; houdt de kosten aan en
de vorige terechtzittingen hebben laat de beslissing daaromtrent aan
bijgewoond, door het rechtscollege de feitenrechter over; verwijst de alin zijn nieuwe samenstelling enkel dus beperkte zaak naar de Rechtkan gewezen worden als de debat- bank van Eerste Aanleg te Nijvel,
ten voor dat rechtscollege volledig zitting houdend in hoger beroep.
worden hervat;
1
17 november 1988 - 1" kamer- VoorOverwegende dat de rechtbank zitter : de h. Sace, waarnemend voorzitbestaande uit de heren Scholler en I ter - Verslaggever : mevr. Charlier Panier en uit mevrouw Weill-Wolff, . Gelijkluidende conclusie van de h. Jansbij vonnis van 21 juni 1985 de her- sens de Bisthoven, advocaat-generaal opening van de debatten heeft bevo- Advocaten: mrs. Dassesse en Geinger.
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Nr. 162
1•

KAMER -

17 november 1988

1o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - AUTHENTIEKE AKTE - NOTARIELE AKTE - BIJVOEGSELS - AUTHENTICITEITSVEREISTEN.

2° NOTARIS VOEGSEL -

AUTHENTIEKE AKTE - BIJAUTHENTICITEITSVEREISTEN.

1o en 2° De bij een notariele akte gevoeg-

de memorie van voorwaarden is, zoals
de akte zelf, enkel authentiek als zij is
verleden overeenkomstig de vormvereisten van de wet van 16 maart 1803
op het notarisambt (1).
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uitvoerende titel bezit om het (aan de eisers) krachtens de op 4 juni 1974 voor de
notaris J.P. Van Beneden verleden akte
geleende kapitaal onmiddellijk in te vorderen » en de eisers bovendien veroordeelt om verweerster een vergoeding van
10.000 frank wegens tergend en roekeloos beroep te betalen, op grond « dat de
eisers ten onrechte het authentiek karakter betwisten van de bij de akte gevoegde memorie van voorwaarden,
krachtens welke de uitvoering gebeurt;
dat die memorie van voorwaarden, naar
vast gebruik, bij de authentieke akte is
gevoegd en daarmee een geheel uitmaakt dat op authentieke wijze alle door
de eisers aangegane verplichtingen vaststelt » (motief van het beroepen vonnis
dat het arrest uitdrukkelijk overneemt),

terwijl, eerste onderdeel, een authentieke alde een akte is die in wettelijke
vorm is verleden voor openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaat(DESTERKE, HAUWEN T. GROEP EAGLE STAR se waar zij is opgemaakt; inzonderheid
COMPAGNIE DE BRUXELLES 1821 N.V.)
met betrekking tot de notariiHe akten,
hun authentiek karakter en bijgevolg
ARREST ( vertaJing)
hun uitvoerbaar karakter dat zij krachtens artikel 19 van de wet van 16 maart
(A.R. nr. 8035)
1803 tot regeling van het notarisambt
aan die akten hebben, strikt beperkt is
HET HOF; - Gelet op het bestre- .tot de akten die verleden zijn overeenden arrest, op 1 december 1986 door komstig de vormvereisten bepaald bij de
het Hof van Beroep te Brussel ge- genoemde organieke wet; het enkel feit
stukken bij een notariEHe akte te voegen,
wezen;
,zonder die bijvoegingen overeenkomstig
Over het middel : schending van de ar- de wettelijke vormvereisten te verlijden
tikelen 107 van de Grondwet, 6, 1131, - wat niet enkel zou impliceren dat de
1133, 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur- bijgevoegde stukken aan de partijen
gerlijk Wetboek, 608, 1080, 1386, 1494 van moeten worden voorgelezen en door hen
het Gerechtelijk Wetboek, 1, 9, 12 tot 14, ondertekend en dat die ondertekening
19, 68 van de wet van 16 maart 1803 op daarin moet worden vermeld, maar bohet notarisambt en 7 van de wet van 30 vendien dat in die bijvoegingen moet
ventose jaar XII tot samenvoeging van worden vermeld dat de voormelde vormde zesendertig wetten die het Burgerlijk vereisten zijn vervuld in tegenwoordigheid van de notaris, dat hij na de partijWetboek uitmaken,
doordat het arrest, met bevestiging en tekent en dat datum en plaats van
van het beroepen vonnis, de rechtsvorde- het verlijden eveneens in de bijvoeginring van de eisers afwijst die voor recht gen worden vermeld -, niet wettig volwil laten zeggen dat verweerster « geen staat om aan de stukken het authentiek
karakter van de hoofdakte te verlenen;
daaruit volgt dat het arrest, dat niet
(1) Zie: DE PAGE, d. III, 3e uitg., nrs. 753 tot vaststelt dat de voorwaarde, waarop ver756; Repertoire notarial, d. XI, boek VI, 1e
dee!, blz. 108; C. REMON, « La force executoire weerster steunt om de onmiddellijke tede l'acte notarie et son execution directe ''• Re- rugbetaling te eisen van het aan de eivue du notariat beige, 1978, biz. 302 e.v.; J. DEM- sers geleende kapitaal, overeenkomstig
BWN, « Pratique riotariale Authenticite de de boven vermelde vormvereisten zou
l'acte notarie, de l'annexe, de la reference », zijn verleden, om aan die voorwaarden
Revue du notariat beige, 1979, biz. 413 e.v., inz. uitvoerende kracht te verlenen, niet wetbiz. 420, nr. 16; H. Du FAUX, « Annexe de l'acte tig heeft kunnen steunen op de reden
notarie - Conditions d'authenticite - Application en matiere d'actes de societe », Revue dat zij « naar vast gebruik, bij authentiedu notariat beige, 1983, biz. 282 e.v., inz. biz. ke (lenings)akte waren gevoegd om daar·mee een geheel uit te maken dat op au283, nr. 3.
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thentieke wijze alle door eisers aangegane verbintenissen vaststelt » (schending
van de artikelen 1317 van het Burgerlijk
Wetboek, 1386, 1494 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1, 9, 12 tot 14, 19 en 68 van de
wet van 16 maart 1803 tot regeling van
het notarisambt);
tweede onderdeel, het gebruik noch de
gewoonte de overhand kunnen hebben
op wettelijke bepalingen van openbare
orde; daaruit volgt dat het arrest, door te
zeggen dat de litigieuze memorie van
voorwaarden authentiek is en uitvoerende kracht heeft, zonder vast te stellen
dat zij overeenkomstig de bij organieke
wet op het notarisambt opgelegde vormvereisten was verleden, maar op grond
dat het authentiek karakter van dat stuk
uit « een vast gebruik ,, zou voortvloeien,
de hierarchie van de bronnen van het
recht miskent (schending van de artikelen 1317 van het Burgerlijk Wetboek,
1386, 1494 van het Gerechtelijk Wetboek,
1, 9, 12 tot 14, 19, 68 van de wet van 16
maart 1803 tot regeling van het notarisambt en, voor zoveel nodig, 107 van de
Grondwet, 6, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek, 608, 1080 van het Gerechtelijk Wetboek en 7 van de wet van 30 vent6se jaar XII tot samenvoeging van de
zesendertig wetten die het Burgerlijk
Wetboek uitmaken);
derde onderdeel, zo uit de uitgifte van
de leningsakte, die op 4 juni 1974 voor
de notaris J.P. Van Beneden is verleden,
en uit de bijvoegsels bij dat contract
blijkt dat de memorie van voorwaarden
is ondertekend door de partijen in tegenwoordigdheid van de notaris is voldaan;
de memorie van voorwaarden niet door
de notaris is ondertekend en dat datum
noch. plaats van het verlijden worden
vermeld; daaruit volgt dat het arrest, zo
de voormelde redenen betekenen dat de
litigieuze memorie van voorwaarden zelf
op authentieke wijze zou zijn verleden,
in die onderstelling de bewijskracht van
die memorie miskent (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);

Over de door verweerster opgeroepen grond van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat het middel zonder belang is :
Overwegende dat verweerster
aanvoert dat de memorie van voorwaarden zelfs als was zij niet authentiek, toch dezelfde bewijswaarde heeft als de authentieke akte
waarbij ze is gevoegd;
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Overwegende dat de eisers niet de
bewijswaarde ,van die voorwaarden
maar hun uitvoerbare kracht betwisten;
i
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangeno; men;
Wat het eerste onderdeel betreft :
!
Overwegende dat verweerster, bij
authentieke akte van 4 juni 1974
aan de eisers een hypothecaire le. ning van 1.700.000 frank heeft toege, staan; dat de bij die akte gevoegde
memorie van voorwaarden bepaalde
dat de lening, bij het niet-uitvoeren
van de bedingen van de akte, van
rechtswege opeisbaar was;
Overwegende dat de eisers betwistten dat verweerster het recht
heeft het geleende kapitaal onmiddellijk in te vorderen, op grond dat
de memorie van voorwaarden niet
authentiek is en derhalve geen uitvoerende kracht bezit;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 1317 van het Burgerlijk Wethoek, een authentieke akte een akte
is die in wettelijke vorm is verleden
voor openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij
is opgemaakt;
Overwegende dat uit de door de
eisers tot staving van hun voorziening regelmatig neergelegde stukken blijkt dat de litigieuze memorie
van voorwaarden niet is verleden
overeenkomstig de vormvereisten
van de wet van 16 maart 1803 op het
notarisambt, nu zij met name niet
door de notaris is ondertekend;
Dat het arrest, nu het zegt dat
een dergelijke akte uitvoerbare
kracht heeft, op grond van het overgenomen motief van het beroepen
vonnis dat « die memorie van voorwaarden, volgens een vast gebruik,
bij de authentieke akte is gevoegd
om daarmee een geheel te vormen
dat op authentieke wijze alle door
de eisers aangegane verplichtingen
vaststelt "• de in dit onderdeel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwij st de zaak
naar het Hof van Beroep te Luik.

(WAUTERS T . BELGISCHE STAAT NANCIEN)

I

sens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De
Bruyn.
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17 november 1988

1° INKOMSTENBELASTINGEN SLAGPROCEDURE AANVANGSPUNT AANSLAGBILJET.

AAN-

BEZWAAR - TERMIJN VERZENDING VAN HET

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AAN-

SLAGPROCEDURE- BEZWAAR- TERMIJNAANVANGSPUNT- KENNISGEVING VAN EEN
BETALINGSBEVEL.

1" De termijn waarbinnen bet bezwaar,

op straffe van verval, moet worden ingediend, begint te lopen vanaf de datum die in bet aanslagbiljet wordt vermeld als datum van verzending, mits
die verzending regelmatig is (1). (Art.
272 W.I.B.)
2"

Bij gebreke van bewijs aangaande de
verzending van bet aanslagbiljet aan
de belastingplichtige, doet de kennisgeving aan de belastingplichtige van
een bevel tot betaling, dat gelijkstaat
met de kennisgeving van de aanslag\
de bij art. 272 W.LB. bepaalde termijn'
van zes maanden ingaan, waarbinnen
bet bezwaar op straffe van verval
moet worden ingediend (2).

------------~-----!
(1) Cass., 21 rnei 1968 (A.C, 1968, 1159).
(2) Cass., 26 feb. 1987, A.R. nr. F 791 F
(A.C, 1986-87, nr. 381).

MIN. V. Fl-

ARREST ( vertaJing)

17 november 1988 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Sace, waarnei:nend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Jans-

1'
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(A.R. nr. F 906 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen·
'

Over het middel: schending van de artikelen 267 en 272 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest eisers beroep ongegrond verklaart en bijgevolg de beroepen
beslissing bevestigt waarbij eisers bezwaar niet ontvankelijk is verklaard, op
grond : dat, wat er ook zij van de ontvangst van de eerste vijf aanslagbiljetten
- die de post evenwel niet naar de administratie heeft teruggestuurd -, op 13
augustus 1979 een desbetreffend loonbeslag ten belope van 2.109.556 frank met
de gedetailleerde bedragen van de eerste
vier aanslagbiljetten, is gelegd bij eisers
werkgever, de boekhandel « l'Etoile », die
de betrokkene heeft ingelicht; dat de termijn voor bezwaar, bij gebreke van bewijs aangaande het aanbieden van de
eerste vier aanslagbiljetten, op het moment van het beslag is beginnen te lopen
en op 30 april 1980 is verstreken; dat,
met betrekking tot het vijfde aanslagbiljet (artikel 634.908), op 19 november 1982
een bevel tot betaling aan eiser is betekend waardoor een subsidiaire termijn
van bezwaar begon te lopen die eindigde
op 19 mei 1983; dat de directeur van de
belastingen derhalve terecht het verval
in aanmerking heeft genomen,
terwijl de bezwaren van de belastingplichtige, als geregeld bij de artikelen
267 en 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, op straffe van verval uiterlijk de 30e april van het jaar na
dat waarin de belasting is geheven, moeten worden ingediend, zonder dat de termijn nochtans minder dan zes maanden
mag bedragen vanaf de datum van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van
de aanslag (of vanaf de datum van de inning der belastingen op een andere wijze
dan per kohier); enerzijds, die termijnen
van bezwaar van openbare orde zijn; anderzijds, het recht bezwaar in te dienen
pas ontstaat nadat het kohler uitvoerbaar is verklaard, aangezien de belastingplichtige pas vanaf dat ogenblik een
bestaand en actueel belang heeft en de
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belastingschuld vaststaat; in dat verband
het aanslagbiljet, als akte die de bij artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde termijn doet lopen, moet worden betekend aan de
belastingplichtige - die door deze termijn is gebonden -, te weten aan eiser,
zodra het kohier uitvoerbaar is verklaard; aldus de op straffe van verval
voorgeschreven termijn pas kan lopen op
voorwaarde dat de belastingplichtige het
aanslagbiljet in ontvangst heeft genamen, zoals die ontvangst door de administratie moet worden aangetoond door
het bewijs van de afgifte van dat aanslagbiljet aan de belastingplichtige of
door het aanbieden ervan aan zijn •Noonplaats; een beslag of aanmaning tot betalen de wettelijke termijn voor bezwaar
geenszins doen lopen; het arrest te dezen
dus niet wettig kon beslissen dat, « wat
er ook zij van de ontvangst » door eiser
van de bewuste vijf aanslagbiljetten en
bij gebreke van bewijs aangaande « het
aanbieden » aan eiser van de eerste vier
aanslagbiljetten: a) de termijn van bezwaar betreffende de eerste vier kohieren begon te !open bij het loonbeslag dat
op 13 augustus 1979 is gelegd, en op 30
april 1980 eindigde, en dat b) wat het
vijfde aanslagbiljet betreft, een op 19 november 1982 aan eiser betekend bevel
tot betaling een subsidiaire termijn van
bezwaar heeft doen !open die op 19 mei
1983 eindigde:
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ten d.d. 10 juli 1973, 6 september
1973, 9 januari en 7 maart 1974 naar
eisers woonplaats te Grand-Leez
zijn gestuurd, waar hij tot 19 januari 1976 is ingeschreven gebleven, dat
het vijfde aanslagbiljet van 7 april
1976 aan eiser is geadresseerd op
dezelfde plaats, terwijl zijn woonplaats op dat ogenblik niet meer te
Grand-Leez, maar te Gembloers was
gevestigd, en dat geen van die aanslagbiljetten door · de post naar de
administratie zijn teruggestuurd;
Overwegende dat de termijn
waarbinnen het bezwaar, krachtens
artikel 272 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, op straffe
van verval moet worden ingediend,
begint te lopen vanaf de datum die
in het aanslagbiljet wordt vermeld
als datum van de verzending naar
de belastingplichtige, als die verzending regelmatig is; dat daaruit volgt
dat de vaststelling van de bestreden
beslissing dat de vier aanslagbiljetten regelmatig naar eisers woonplaats te Grand-Leez zijn gestuurd,
de beslissing dat eisers bezwaar van
16 mei 1984 tegen die eerste vier
aanslagbiljetten laattijdig is en derhalve niet ontvankelijk,' genoegzaam
naar recht verantwoordt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid in zoverre client te worden
aangenomen;

Over de door verweerder tegen
het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat de bestreden beslissing
naar recht is verantwoord door de
Overwegende, voor het overige,
vaststelling, enerzijds, dat de eerste
vier aanslagbiljetten d.d. 10 juli dat het arrest, wat het vijfde aan1973, 6 september 1973, 9 januari en slagbiljet van 7 april 1976 betreft,
7 maart 1974 naar eisers adres te vaststelt dat dit stuk naar eisers
Grand-Leez waren gestuurd, waar vroegere woonplaats te Grand-Leez
zijn woonplaats tot 19 januari 1976 is gestuurd, terwijl hij daar sedert
was gevestigd en, anderzijds, dat 20 januari 1976 niet meer woonde
het vijfde aanslagbiljet van 7 april en zijn woonplaats te Gembloers
1976 naar eisers adres is gestuurd, had gevestigd; dat daaruit volgt dat
dat sedert twee en een halve maand die verzending niet regelmatig is gevervallen was, maar dat het niet weest, ook al is zij door de post, volnaar de administratie is terugge- gens de vaststellingen van de bestuurd, wat laat veronderstellen dat streden beslissing, niet naar de
eiser het ontvangen heeft, zodat het administratie teruggestuurd, en dat
middel ten overvloede gegeven over- bijgevolg de verzendingsdatum, inwegingen van het arrest bekriti- gevolge artikel 272 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, geen
seert:
Overwegende dat het arrest vast- vertrekpunt van de termijn van bestelt dat de eerste vier aanslagbiljet- zwaar kan uitmaken;
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Dat de grond van niet-ontvanke- Nr. 164
lijkheid in zoverre niet kan worden
aangenomen;
1•

Over het mlddel voor zover het
betrekking hee!t op het vijfde aanslagbiljet :
Overwegende dat het arrest, inzake dit vijfde aanslagbiljet, vaststelt
dat op ve.rzoek van de administratie
op 19 november 1982 aan eiser een
bevel tot betaling is betekend;

KAMER -
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BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOEDENS - VERMOEDENS AFGELEID UIT FElTEN
WAARVAN HET BESTAAN NIET VASTSTAAT.

Art. 1349 B. W. wordt door een arrest geschonden wanneer het, hoewel het
weigert te onderzoeken of de feitelijke
gegevens die het aanhaalt als bekende
feiten moeten worden aangemerkt,
niettemin uit die gegevens tot een onbekend feit besluit.

Overwegende dat, bij gebreke van
bewijs aangaande de regelmatige
(VAN DIJCK T. MR. BRUNEEL Q.Q.)
verzending van het aanslagbiljet, de
kennisgeving aan de belastingplichtige van een betalingsbevel, dat ge-.
ARREST
lijkstaat met de kennisgeving van
(A.R. nr. 6057)
de aanslag, de bij artikel 272 van
het Wetboek van de InkomstenbeHET HOF; - Gelet op het bestrelastingen bepaalde termijn van zes
den arrest, op 16 december 1986
maanden doet lopen;
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Dat de voormelde vaststelling van
Over het middel: schending van de arde bestreden beslissing derhalve voltikelen 97 van de Grondwet, 1349, 1353
staat om de beslissing naar recht te. van
het Burgerlijk Wetboek, 65, 3", 80
verantwoorden dat eisers termijn van boek
I, titel IX, 437, eerste lid, 442,
van bezwaar aangaande dat aan- tweede lid, van boek III van het Wetboek
slagbiljet op 19 mei 1983 verstreek van Koophandel, gewijzigd bij de wetten
en dat zijn bezwaar van 16 mei 1984 van 18 april 1851 en 26 mei 1983, 2 en 3
van het koninklijk besluit van B oktober
te laat was ingediend;

1976 met betrekking tot de jaarrekening
van de ondernemingen, gewijzigd bij het
Dat het middel in zoverre niet koninklijk besluit van 12 september 1983,
en van het algemeen rechtsbeginsel van
kan worden aangenomen;
het recht van verdediging,
doordat het arrest het door eiseres ingestelde verzet tegen het vonnis van 18
april 1985 van de elfde kamer van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, waarbij de datum van staking van
betaling van de failliete N.V. Charterway
Shipping Belgium van 2 april 1985 op 2
oktober 1984 werd gebracht, ongegrond
op grond: dat het verloop van
Om die redenen, verwerpt de verklaart
de onderhandelingen tussen de N.V.
voorziening; veroordeelt eiser in de « C.S.B. » en eiseres, die tussen januari
kosten.
en april 1985 poogde haar schuldvordering van meer dan 6 miljoen frank te in17 november 1988- 1• kamer- Voor- nen, kan aantonen dat eiseres zorgvuldig
zitter en verslaggever: de h. Sace, waar- en diligent is opgetreden en geen faillisnemend voorzitter - Gelijkluidende con- sement moest verwachten, doch dat uit
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, de thans gekende gegevens dient geconadvocaat-generaal - Advocaten : mrs. cludeerd te worden dat de N.V. « C.S.B. »
zich op kunstmatige wijze krediet poogHoutekier en De Bruyn.
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de te verschaffen; dat het tijdstip waarop
werd opgehouden te betalen client vastgesteld te worden aan de hand van objectieve bedrijfseconomische gegevens;
dat het oordeel van een individueel misleide schuldeiser niet doorslaggevend is
en dat een handelsvennootschap slechts
werlcelijk kredietwaardig blijft indien zij
niet heeft opgehouden te betalen; dat uit
het overgelegde antwerp van jaarrekening per 31 december 1983 de insolvabiliteit van de N.V. « C.S.B. >> blijkt; dat hierin te lezen is dat van het maatschappelijk kapitaal van de N.V. « C.S.B. >>
slechts 250.000 frank gestort was; dat het
verlies van het boekjaar 7.970.274 frank
bedroeg waardoor het overgedl'agen verlies tot meer dan 25 miljoen frank was
opgelopen; (...) dat de schulden van de
N.V. << C.S.B. >> op ten hoogste een jaar
sedert 31 december 1982 met meer dan
110 miljoen frank waren toegenomen tot
199.907.365 frank; dat de redenen en de
omstandigheden van de niet-goedkeuring
van de jaarrekening niet door het hof
dienen beoordeeld te worden, doch dat
de vaststelling zich opdringt dat de
schijn van kredietwaardigheid van de
N.V. « C.S.B. >> slechts in stand kon worden gehouden door het niet openbaar
maken van de jaarrekening; dat de N.V.
« C.S.B. , haar bestaan heeft kunnen
rekken door van leveranciers en transportondernemingen kunstmatig krediet
af te dwingen; dat de wijze waarop met
eiseres gehandeld werd, symptomatisch
is; dat eiseres slechts in januari 1985 betaling ontving van facturen uitgeschreven in juni, juli en augustus 1984, en betaalbaar volgens factuurvoorwaarde 14
dagen na levering; dat na beeindiging
van de samenwerking tussen eiseres en
de N.V. « C.S.B. >> de « rekening courant >>
op 15 januari 1985 een openstaand saldo
ten voordele van eiseres vertoonde van
6.277.315 frank; (...) dat de B.V. Charterway Shipping Rotterdam de afbetaling in
zijn totaliteit waarborgde en ermee akkoord ging dat « er rechtstreeks zal gestort worden », waaruit eiseres thans ten
onrechte concludeert dat aileen de Nederlandse B.V. op 23 februari 1985 in gebreke bleef; dat inderdaad geen enkele
afbetaling geschiedde en slechts op 8
maart 1985 (nadat eiseres op 7 maart
een dagvaarding had doen betekenen) de
betaling volgde van 144.000 frank (in
baar geld) en ongeveer 6.000.000 frank
(door overdracht van schuldvorderingen);
dat een gelijkaardige handelwijze tegenover andere schuldeisers werd aangewend; dat derhalve het ontbreken van bij
de rechtbank aanhangig gemaakte vor- ,
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deringen tot veroordeling van de N.V.
>> wegens achterstallige betalingen slechts beduidt dat zij haar insolvabiliteit handig wist te verbergen; dat op 2
oktober 1984 de situatie van de N.V.
« C.S.B. >> uitzichtloos was, en zij virtueel
in staat van faillissement verkeerde; dat
verweerder in conclusie een twintigtal
schuldeisers vermeldt die sedert oktobernovember 1984 niet meer betaald werden; (... ) dat het gaat om eisbare en vaststaande schulden op lopende rekeningen
die bleven toenemen en waarop geen afkortingen meer geschiedden; (... ) dat de
omstandigheid dat de N.V. « C.S.B. >> tussen 23 februari 1985 en 2 april 1985 nog
meer dan 6 miljoen frank betaalde aan
diverse schuldeisers niet betekent dat zij
haar betalingen niet gestaakt had; dat
integendeel hierdoor de gemeenschappelijke waarborg der schuldeisers in gevaar werd gebracht, zoals blijkt uit de
betalingen, tot in maart 1985, sommige
zelfs een maand v66r de factuurdatum,
aan de B.V. Ukon Nederland, ten bedrage van meer dan 1 miljoen frank; (...) dat
met betrekking tot de faillietverklaring
van de Nederlandse zustermaatschappij
en het verlies van de schuldvordering op
deze vennootschap geen concrete gegevens worden meegedeeld; dat in het ontwerp van jaarrekening per 31 december
1983 weliswaar een vordering ten bedrag
van bijna 69 miljoen frank op de B.V.
Charterway Shipping voorkomt, die wellicht op 19 maart 1985 nog niet vereffend
was, doch dat, bij gebrek aan bewijs dat
het faillissement van de B.V. onverwacht
is tussengekomen en door externe factoren werd veroorzaakt, de oninbaarheid
van deze vordering reeds lang vaststond
vermits het bestuur van de Belgische en
de Nederlandse vennootschap in dezelfde
handen was, zoals blijkt uit de overeenkomst van 12 februari 1985; dat derhalve
niet bewezen is dat het faillissement van
de N.V. C.S.B. veroorzaakt werd door het
faillissement van de Nederlandse zustermaatschappij,
« C.S.B.

terwijl, eerste onderdeel, het arrest uit
de vermeldingen van het overgelegde
antwerp van de jaarrekening per 31 december 1983 der N.V. « C.S.B. >>, dat niet
was goedgekeurd, niet wettelijk heeft
kunnen afleiden dat deze vennootschap
op 2 oktober 1984 haar betalingen gestaakt had, te meer daar het arrest weigert de redenen en omstandigheden van
de niet-goedkeuring dezer jaarrekening
te beoordelen; het feit dat de redenen
van weigering van goedkeuring niet gekend zijn, tot gevolg heeft dat er niet
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kan uitgemaakt worden met zekerheid
welke de toestand der vennootschap was
en evenmin de betwistingen van de posten bekend zijn, zodat de beslissing dat
de N.V. « C.S.B. ,, op 2 oktober 1984 in faling was, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 65, 3°, 80,
eerste lid, van de Vennootschappenwet,
437, eerste lid, 442, tweede lid, van de
Faillissementswet, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976); de
motieven van het arrest, dat de redenen
van niet-goedkeuring niet onderzocht,
onvolledig, dubbelzinnig en duister zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet); het weerhouden van het ontwerp
van jaarrekening in deze omstandigheden, zonder van de betwistingen kennis
te nemen, het recht van verdediging van
eiseres miskent (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging), en een schending uitmaakt
van de regelen van het bewijs; immers
de posten ener niet goedgekeurde jaarrekening, waarvan de redenen der nietgoedkeuring en betwisting niet gekend
zijn, geen gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens
uitmaken waaruit wettelijk kan afgeleid
worden dat C.S.B. op 2 oktober 1984 haar
betalingen gestaakt had (schending van
de artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 437, eerste lid, en 442,
tweede lid, van de Faillissementswet);
tweede onderdeel, het arrest ten onrechte oordeelt dat de N.V. « C.S.B. »
door het niet openbaar maken van de
jaarrekening de schijn van haar kredietwaardigheid in stand kon houden; immers de redenen van niet-goedkeuring
van het ontwerp van de jaarrekening per
31 december 1983 niet gekend zijn, zodat
deze niet-publikatie op gegronde redenen
kan berusten en geenszins op het oog
had enige schijnbare kredietwaardigheid
te bewerkstelligen (schending van artikel
80 van de Vennootschappenwet); dientengevolge de bepaling van de datum van
staking der betalingen van de N.V.
« C.S.B. » ten onrechte op 2 oktober 1984
op grond van deze niet-publikatie der
jaarrekening per 31 december 1983 vastgesteld werd (schending van de artikelen
437, eerste lid, en 442, tweede lid, van de
Faillissementswet);

derde onderdeel, eiseres in haar aanvullende conclusie voor de eerste rechter, die zij uitdrukkelijk hernomen heeft
in hoger beroep (biz. 1, lid 1), uitdrukkelijk en zeer omstandig staande hield dat
de door verweerder opgegeven lijst van
schuldvorderingen ter zake nietszeggend
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en misleidend was; dat namelijk B.A.S.F.
geen leverancier was doch een klant, zodat de schuldvordering enkel op een andere claim kan betrekking hebben; dat
dit ook geldt voor de andere geciteerde
schuldeisers zoals Hauser Lid, RhenusW.A.T.G., Suntraco en Zemar; dat anderzijds een aantal leveranciers een lange
kredietlijn toestonden hetgeen in handelszaken niet ongebruikelijk is; dat
Overseas Shipping een bedrijf in faling
is en C.S.B. tegenover deze schuldeiser
een tegenvordering stelde; dat de schuldvordering van de B.V. Sluyter slaat op de
Nederlandse
maatschappij; dat
de
schuldvordering van Davies Freight Forwarding irrelevant was daar C.S.B. tegen
deze een belangrijke tegenvordering had;
eiseres nog stelde dat de gegrondheid
van de schuldvordering rnoest behandeld
worden (zie aanvullende conclusie van
eiseres voor de eerste rechter, blz. 2 en
biz. 3, !eden 1 en 2); het arrest, door algemeen te stellen dat het in de meeste gevallen niet gaat om toevallige, maar om
eisbare en vaststaande schulden, niet ten
genoege van recht op dit verweer antwoordt (schending van artikel 97 van de
Grondwet); daarbij, bij gebreke aan enige individualisering in het arrest van de
door verweerder opgegeven schuldvorderingen, het onmogelijk is uit te maken
welke schuldvorderingen eisbaar waren
en welke niet, zodat deze motieven dubbelzinnig en vaag zijn (schending van artikel 97 van de Grondwet) en de bestreden beslissing niet wettelijk rechtvaardigen daar de vaagheid en de onduidelijkheid der motieven aangaande de kwestieuze betwiste schuldvorderingen en het
feit dat het bestreden arrest de gegrondheid van de schuldvordering van Davies
Freight Forwarding niet behandeld
heeft, niet toelaten vast te stellen dat
C.S.B. op 2 oktober 1984 opgehouden had
te betalen of haar krediet geschokt was
(schending van de artikelen 437, eerste
lid, en 442, tweede lid, van de Faillissementswet);

vierde onderdeel, het arrest ten overstaan van het faillissement op 19 maart
HJ85 van het Nederlands zusterbedrijf
van C.S.B., waarop deze een onbetaalde
schuldvordering had van bijna 69 miljoen frank die ze door dit faillissement
verloor, enerzijds stelt dat desaangaande
geen concrete gegevens worden meegedeeld betreffende het onverwacht karakter van dit faillissement en anderzijds
beslist dat de oninbaarheid van deze vordering van C.S.B. al lang vaststond omdat het bestuur van beide bedrijven in
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dezelfde handen was; echter het feit dat
het bestuur der beide maatschappijen in
een hand was, niet toelaat te besluiten
dat de schuldvordering van C.S.B. op de
Nederlandse maatschappij op 2 oktober
1984 reeds verloren was (schending van
de artikelen 1349 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek), zodat het ophouden der
betalingen door C.S.B. op deze datum
niet wettelijk vastgesteld is (schending
van de artikelen 437, eerste lid, en 442,
tweede lid, van de Faillissementswet);
deze motieven daarbij tegenstrijdig, duister en dubbelzinnig zijn daar het gebrek
aan concrete gegevens over de schuldvordering niet toelaat, zonder meerdere
gegevens, te beslissen dat ze in oktober
1984 al verloren was, hetgeen het bestreden arrest toch gedaan heeft (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep eerst uitspreekt dat het tijdstip
waarop werd opgehouden te betalen,
dient te worden vastgesteld aan de
hand van objectieve bedrijfseconomische gegevens; dat het vervolgens
als eerste gegeven aanwendt het
ontwerp van jaarrekening per 31 december 1983, en oordeelt dat daaruit
de insolvabiliteit van de gefailleerde
blijkt en dat de schijn van kredietwaardigheid van de gefailleerde
slechts in stand kon worden gehouden door het niet openbaar maken
van de jaarrekening;
Overwegende dat het arrest echter vaststelt dat het om een niet
goedgekeurd ontwerp gaat; dat het
de redenen en omstandigheden van
de niet-goedkeuring niet onderzoekt
en integendeel zegt dat ze niet dienen te worden beoordeeld; dat het
arrest, hoewel het aldus weigert te
onderzoeken of de gegevens die het
uit het ontwerp put, als bekende feiten moeten worden aangemerkt,
niettemin uit die gegevens tot een
onbekend feit besluit, namelijk dat
de schijn van kredietwaardigheid
slechts in stand kon worden gehouden door de jaarrekening niet openbaar te maken; dat het vervolgens
dit feit gebruikt om te beoordelen of
het krediet van de gefailleerde ge-

schokt was op 2 oktober 1984; dat
het arrest daardoor de artikelen
1349 van het Burgerlijk Wetboek
en 442 van de Faillissementswet
schendt;
Dat de onderdelen in zoverre gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 november 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Caenepeel,
waarnem.end voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Bii.tzler.
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OVEREENKOMST
KRACHT -

MISKENNING -

VERBINDENDE
BEGRIP.

De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter miskend,
wanneer hij aan de tussen partijen gesloten overeenkomst niet de gevolgen
toekent die zij, volgens de uitlegging
die hij e1van geeft, diende te l1ebben
(1).
r--~------------
(1) Te dezen werd door een der partijen de
exceptio non adimpleti contractus opgeworpen.
Die exceptie is niets meer dan een tijdelijke
exceptie, die een partij de mogelijkheid geeft
de uitvoering van haar verbintenis uit te stellen, tot op het ogenblik dat de andere partij
haar verbintenissen uitvoert of aanbiedt die
uit te voeren (Cass., 7 feb. 1979, (A.C., 1978-79,
668). Raadpl. ook R. KRUITHOF, « Overzicht van
rechtspraak (1974-1980) - Verbintenissen »,
T.P.R., 1983, nrs. 126 tot 130.
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huurgoed inderdaad een aantal zichtbare
gebreken vertoonde >>, dat « zowel het
voorbehoud gemaakt in artikel 1 van de
ARREST
huurovereenkomst als het opmaken van
de plaatsbeschrijving er dubbelzinnig op
(A.R. nr. 6059)
wijzen dat de betrokken partijen en in
ieder geval (eiser) hebben willen verhinHET HOF; - Gelet op het bestre- deren dat (verweerder) zou worden vrijden vonnis, op 13 mei 1987 in hoger gesteld van zijn verplichting tot instaatberoep gewezen door de Rechtbank stelling (... ) >>, dat « uit de formulering
van de plaatsbeschrijving van 18 juni
van Eerste Aanleg te Brugge;
1983 blijkt dat (eiser) een voorafgaandeOver het middel: schending van de ar- lijke instaatstelling en herstel verlangde
tikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1135, voornamelijk met betrekking tot de be1719 en 1720 van het Burgerlijk Wet- schadigingen aan de plafonds en de muhoek, 702, 774, 807, 1138, 2', van het Ge- ren, en hierin door (verweerder) niet
rechtelijk Wetboek, van de algemene werd tegengesproken (...) », dat « deze
rechtsbeginselen betreffende het recht plaatsbeschrijving bijgevolg meer invan verdediging en inzake de exceptie houdt dan een gewone foto van de plaatvan niet-uitvoering van contractuele ver- selijke toestand, doch tevens de wil van
bintenissen, en van het beschikkingsbe- de huurder omvat dat bepaalde zaken
voorafgaandelijk zouden worden hersteld
ginsel,
doordat de appelrechter eiser veroor- ( ... ) >>; het tegenstrijdig is enerzijds te
deelt tot betaling van 206.850 frank ach- oordelen dat partijen de bewoning van
terstallige huurgelden aan verweerder, het goed afhankelijk maakten van de
de huurovereenkomst ontbonden ver- voorafgaande herstelling die niet verklaart ten laste van eiser en verweerder richt werd door verweerder die hiervoor
slechts veroordeelt tot betaling van aansprakelijk is, en anderzijds dat eiser
10.490 frank aan eiser, op grand: dat de exceptio non adimpleti contractus niet
« een volledige stopzetting van de beta- te goeder trouw toepaste nu er slechts
lingen (...) slechts gerechtvaardigd kan gedeeltelijke genotsderving was, zodat
worden bij een (quasi) volledige derving de bestreden beslissing, behept met een
van het huurgenot >>, dat (eiser) in dit op- tegenstrijdigheid, niet regelmatig is gezicht formeel staande houdt « het appar- motiveerd (schending van artikel 97 van
tement nooit te hebben (kunnen) betrek- de Grondwet);
ken omwille van de nog uit te voeren
tweede onderdeel, in de mate waarin
herstellingen (...) >>, dat « de vastgestelde de appelrechter nagaat in hoeverre (eigebreken aan het huurgoed wel een ge- ser) gerechtigd was op de volledige toenotsderving meebrachten, doch niet van passing van « de exceptio non adimpleti
aard waren het goed onbewoonbaar te contractus >> en eiser veroordeelt tot bemaken >>, dat « er geen sprake kan zijn taling van een gedeeltelijke huurprijs,
van een volledige genotsderving, enkel hij het rechtsbegrip « exceptio non adimvan een gedeeltelijke derving van huur- pleti contractus >> miskent, nu deze exgenot, die kan bepaald worden op 30 %, ceptie er slechts toe strekt de betaling
zodat de integrale stopzetting van de uit te stellen tot op het ogenblik van de
huurprijsbetalingen niet in verhouding uitvoering, door vel"'Neerder, van zijn
staat tot de foutieve handelwijze van de herstellingsverplichting en geenszins geverhuurder en de exceptio dienvolgens deeltelijk kon toegepast worden, zodat
niet te goeder trouw werd aangewend », de bestreden beslissing niet wettig verdat << (eiser) het grootste gedeelte van de ant-woord is (schending van de artikelen
huurprijs had dienen te betalen >>, dat 1134, 1719 en 1720 van het Burgerlijk
« de bedongen huurprijs, gelet op de ge- Wetboek en van het algemeen rechtsbedeeltelijke genotsderving met 30 % dient ginsel inzake de exceptie van niet-uitvoeverminderd >>,
ring van contractuele verbintenissen);
terwijl, eerste onderdeel, de appelrechderde onderdeel, door te oordelen dat
ter eveneens oordeelt dat « de hu.urder, eiser de excspiio non adi111pleti contracvooraleer het goed in gebruik te nemen, tus niet te goeder trouw toepaste en het
van de verhuurder kan eisen dat alle gehuurde goed had kunnen bewonen,
noodzakelijke, grove en gewone huurher- doch anderzijds de overeenkomst in die
stellingen worden uitgevoerd (... ) >>, dat zin uitlegt dat deze bewoning door partij« een tegensprekelijke plaatsbesch.rijving en afhankelijk gemaakt werd van een
werd opgemaakt waaruit blijkt dat het voorafgaande herstelling door verweer(GERMEAU T. VAN CANNEYT)
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der, hetgeen hij niet of slechts gebrekkig
uitvoerde (blz. 3-5) de appelrechter, door
eerstgenoemde beslissing, aan de overeenkomst tussen partijen niet de gevolgen toekent die zij volgens de uitlegging
die hij eraan heeft gegeven, diende te
hebben, zodat de verbindende kracht van
de overeenkomst wordt miskend (scherrding van de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, partijen noch in
hoofdorde, noch in ondergeschikte orde,
een vermindering van de huurprijs hadden voorgesteld doch dit impliciet in conclusie hebben uitgesloten; de verplichting
voor de feitenrechter, op de regelmatig
aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzlgen, de
rechtsregels toe te passen op grond
waarvan hij op de vordering zal ingaan
of ze zal afwijzen, client nageleefd met
inachtneming van het recht van verdediging en van het beschikkingsbeginsel,
zodat de rechtlJank van eerste aanleg,
door ambtshalve de huurprijs met 30 o/o
te verminderen, zonder de debatten te
heropenen, zoals nochtans door artikel
774, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek voorgeschreven, deze wetsbepaling schendt, minstens, nu eiser tot verweer desaangaande geen gelegenheid
kreeg, haar beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de artik:Jlen 702, 807, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het recht van verdediging en van het beschikkingsbeginsel) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben beklemtoond « dat (eiser,
huurder) formeel staande (houdt)
het appartement nooit te hebben
(kunnen) betrekken omwille van de
nog uit te voeren herstellingen >>,
oordeelt: dat verweerder, verhuurder, te kort is geschoten in zijn verplichting het goed in een goede
staat van onderhoud te leveren; dat,
daags na de ondertekening van de
huurovereenkomst en v66r de inbezitneming door eiser van het appartement, een tegensprekelijke expertise werd opgemaakt, waaruit blijkt
dat het huurgoed een aantal zichtbare gebreken vertoonde; dat de voo:rnaamste schade zich situeerde aan
c~e muren en de p1afonds; dat eiser
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bij het ondertekenen van het huurcontract « de situatie van het goed
(niet) had aanvaard >>; dat « uit de
formulering van de plaatsbeschrijving (... ) blijkt dat (eiser) een voorafgaandelijke instaatstelling en herstel verlangde voornamelijk met betrekking tot de beschadiging aan de
plafonds en de muren en hierin
door verweerder niet werd tegengesproken; dat deze plaatsbeschrijving
(... ) bijgevolg meer (inhoudt) dan
een gewone foto van de plaatselijke
toestand, (dat) zij tevens de wil omvat van de huurder dat bepaalde zaken voorafgaandelijk zouden worden hersteld, hetgeen in het kader
van artikel 1720, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, zijn volste
recht was >>; dat verweerder, hoewel
niets hem verhinderde het goed
v66r de ingebruikneming in ~en goede staat van onderhoud te brengen,
de schade aan de plafonds niet, en
de schade aan de muren gedeeltelijk, maar niet volgens de regels van
de kunst heeft hersteld;
Overwegende dat het vonnis aldus
oordeelt dat het de bedoeling van
partijen is geweest de uitvoering
van de huurovereenkomst te doen
afhangen van een voorwaarde, te
weten de voorafgaande herstelling
door verweerder van de in de plaatsbeschrijving opgesomde gebreken;
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben geconstateerd dat verweerder die voorwaarde niet heeft
vervuld, door te beslissen dat eiser
zich niet te goeder trouw kan beroepen op de exceptie van niet-uitvoering door verweerder van zijn verbintenissen, aan de tussen partijen
gesloten overeenkomst niet de gevolgen toekent die zij, volgens de
uitlegging die het ervan geeft, diende te hebben, en derhalve de verbindende kracht van die overeenkomst
miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
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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 leper, zitting houdende in hoger beroep.
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(PEETERS T. GOOSSENS-DU GERNIER, BONNEWIJN)
ARREST

(A.R. nr. 6093)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 25 maart 1982, 6
18 november 1988 - 1• kamer - Voor- september 1984 en 3 juni 1987 in hozitter : de h. Caenepeel, waarnemend ger beroep gewezen door de Rechtvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de bank van Eerste Aanleg te Oudenh. Krings, procureur-generaal - Advo- aarde;
caat: mr. Biitzler.

Over het middel : schending van de artikelen 1108, 1315, 1984, 1985, 1988, 1989,
2044 en 2045 van het Burgerlijk Wethoek, 440 en 1045, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis van 25
maart 1982 beslist dat tussen de partijen
op geldige wijze een dading tot stand is
gekomen die een einde stelt aan het gerezen geschil en waardoor de rechtbank
Nr. 166
is gehouden, bijgevolg stelt: « Aan partijen moet de gelegenheid geboden worden
om deze akte nog te laten verlijden;
1• KAMER - 18 november 1988
daartoe kan de zaak, na heropening der
debatten, op vaste datum gesteld worden
voor doorhaling om of er verder over te
1° ADVOCAAT - DADING - BIJZONDERE beslissen in de zin zoals het behoren
zal ''• en de zaak verwijst naar een latere
VOLMACHT.
zitting voor heropening van de debatten;
doordat het bestreden vonnis van 6 sep2° DADING - DADING AANGEGAAN DOOR tember 1984 een nieuwe heropening van
EEN ADVOCAAT VOOR REKENING VAN ZIJN
debatten beveelt om partijen toe te laten
CLIENT - VEREISTEN.
te concluderen nopens de verweermiddelen aangevoerd door de nieuwe raads3° CASSATIE -- VERNIETIGING - OMVANG man van eiser; en doordat het eindvonnis van 3 juni 1987, met bevestiging van
- BURGERLIJKE ZAKEN - VONNISSEN DIE
OP DEZELFDE ONWETIIGHEID GEGROND het vonnis van 25 maart 1982, een notaris aanhoudt om « de akte te laten verlijZIJN.
den welke op 12 februari 1982 moest verleden worden zoals aangehaald in het
1° en 2o Een advocaat is niet gerechtigd vonnis van 25 maart 1982 (ontwerp betinamens zijn client een dading aan te teld "verplaatsing erfdienstbaarheid ") »,
gaan tenzij die client hem daartoe een een tweede notaris aanduidt die de parbijzondere volmacht heeft gegeven (1).
tijen zal vervangen die weigeren te tekenen en, ten slotte, eiser in de helft van
3° De vernietiging van een vonnis brengt de gerechtskosten veroordeelt; en doorvernietiging mee van de latere vonnis- dat de appelrechters het tot stand komen
sen die op dezelfde onwettigheid zijn van een dading afleiden uit de volgende
gegrond.
omstandigheden : « Uit de stukken en uit
~~~~--~-~-~-~~~--~1 de gekende omstandigheden is af te leiden dat zulks geenszins het geval was :
(1) Zie Cass., 3 okt. 1940 (Bull. en Pas., 1940, een brief van de raadsman van partij (eiI, 239); 24 jan. 1974 (A.C., 1974, 576) met voet- ser) d.d. 19 september 1980, deelt aan
noot W.G.; 24 nov. 1983, A.R. nr. 6926
(ibid., 1983-84, nr. 169); 5 april 1984, A.R. (verweerder sub 2) het plan mede, dat de
nr. 4138 (ibid., 1983-84, nr. 451); 8 nov. 1985, nieuwe ligging van de losweg bepaalt;
A.R. nr. 4862 (ibid., 1985-86, nr. 158); 30 dec. deze brief laat geen twijfel bestaan no1986, A.R. nr. 289 (ibid., 1986-87, nr. 261).
pens het akkoord van (eiser) en vraagt
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de instemming van (verweerder sub 2);
deze laatste antwoordt op 12 december
1980; dit antwoord is niet afwijzend,
maar vraagt dat bepaalde modaliteiten
zouden nader bepaald worden. De aanwezigheid van (verweerder sub 2) op het
kantoor van de notaris op 12 februari
1982, toont aan dat deze partij alsdan het
inzicht had om de opgestelde akte te ondertekenen; aileen wegens de weigering
van (eiser), werd toen de overeenkomst
niet bij akte vastgelegd; de uitsluitende
reden die (eiser) daar nu voor aanhaalt,
is een weigering van (verweerder sub 2),
welke echter noch uit zijn brief van 12
december 1980, noch uit zijn bereidheid
om op 12 februari 1982 de akte te laten
verlijden, kan afgeleid worden. De rechtbank kan niet anders dan vast te stellen
dat, om een einde te stellen aan de betwistingen, een dading tot stand gekomen is tussen aile partijen, gezien allen
uiteindelijk hun akkoord hebben betuigd
met het voorstel daartoe, zeals het beschreven werd in de door notaris Rens
uitgewerkte akte met aangehecht plan;
(eiser), die bij de brief van zijn raadsman d.d. 19 december 1980, zijn akkoord
met de dading had te kennen gegeven,
kon dit akkoord niet meer intrekken,
tenzij bij uiteindelijke weigering van de
andere betrokken partijen, wat echter
niet is gebleken uit de stukken » (vonnis
25 maart 1982, blz. 2),

terwijl dading een overeenkomst is die
een einde maakt aan een tussen partijen
gerezen geschil en men, om geldig een
dading aan te kunnen gaan, bekwaam
moet zijn om te beschikken over de
voorwerpen die in de dading begrepen
zijn (artikelen 2045 van het Burgerlijk
Wetboek en 1045, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek); een lastgeving, die
in algemene bewoordingen is opgesteld,
slechts rnachtigt tot het stellen van daden van beheer, met uitsluiting van daden van beschikking (artikel 1988 van
het Burgerlijk Wetboek); het mandaat
dat de advocaat krachtens artikel 440
van het Gerechtelijk Wetboek vermoed
wordt vanwege zijn client te hebben gekregen, slechts een algemeen mandaat is
gegeven ad litem, dat niet toelaat op geldige wijze voor rekening van de client
een dading aan te gaan; de advocaat
daartoe een bijzonder mandaat nodig
heeft en de rechter het bewijs van toestemming van een partij met een voorgestelde dading slechts uit een tussenkomst van een advocaat mag afleiden, zo
hij ook het bestaan van een dergelijk bijzonder mandaat vaststelt op effectieve

Nr. 166

wijze; zodat de appelrechters, die te dezen oordelen dat is bewezen dat eiser op
geldige wijze heeft toegestemd met de
voorgestelde dading, op grond van de
voorlegging van een brief op 19 september 1980, geschreven door de toenmalige
raadsman van eiser aan verweerder sub
2, zonder na te gaan of vast te stellen
dat die advocaat van eiser een bijzonder
mandaat had bekomen voor het aangaan
van een dading, al de in het middel ingeroepen wettelijke bepalingen miskennen:

Overwegende dat mr. De Brouwer, toenmalige advocaat van eiser,
ter terechtzitting van 25 februari
1982 een conclusie nam waarin hij
betoogde dat « (Bertha Borremans,
Willem Du Gernier en Helena Goossens) zich beroepen op een akkoord
gegeven door Peeters, welke onbestaande is »;
Overwegende dat de appelrechters
in het bestreden vonnis van 25
maart 1982 oordelen : « De rechtbank kan niet anders dan vast te
stellen dat, om een einde te stellen
aan de betwistingen, een dading tot
stand gekomen is tussen alle partijen, gezien allen uiteindelijk hun akkoord hebben betuigd met het voorstel daartoe, zoals het beschreven
werd in de door de notaris Rens uitgewerkte akte met aangehecht
plan»;

,
·

.
'

Dat de appelrechters die beslissing laten steunen op de overwegingen : « Een brief van de raadsman
van (eiser) d.d. 19 september 1980
deelt aan Bonnewijn Frans het plan
mede, dat de nieuwe ligging van de
losweg bepaalt; deze brief laat geen
twijfel bestaan nopens het akkoord
van (eiser) » en « (eiser) die bij de
brief van zijn raadsman d.d. 19 december (lees: september) 1980 zijn
akkoord met de dading had te kennen gegeven, kon dit akkoord niet
meer intrekken (... ) »;
Overwegende dat de advocaat niet
gerechtigd is een dading aan te
gaan, tenzij zijn client hem daartoe
een bijzondere volmacht heeft gegeven;
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Overwegende dat het vonnis van
25 maart 1982 het bestaan van een
dading niet wettig heeft kunnen afleiden uit een brief, door de advocaat van eiser aan de tegenpartij gericht, waarin die advocaat instemde
met een voorstel tot beeindiging van
het geschil, zonder tevens vast te
stellen dat eiser zijn advocaat had
gemachtigd om dat voorstel te aanvaarden;
Overwegende dat de vernietiging
van het vonnis van 25 maart 1982 de
vernietiging meebrengt van de vonnissen van 6 september 1984 en 3
juni 1987 die op dezelfde onwettigheid steunen;
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SOCIALE ZEKERHEID -

SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEPLICHT - VRIJSTELLING - UITOEFENING
VAN EEN ANDERE BEROEPSBEZIGHEID IN
EEN LID-STAAT VAN DE E.E.G.

Vrijstelling van betaling van sociale-zekerheidsbijdragen als zelfstandige met
toepassing van art. 35, § 1, K.B. 19 dec.
1967 wegens het verrichten van arbeid
in Joondienst kan niet worden ontzegd
op grand dat die arbeid wordt verricht
op het grondgebied van een andere
Lid-Staat van de E.E.G. (1). (Artt. 48
en 52 E.E.G.-Verdrag.)

Dat het middel gegrond is;
(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. WOLF, MICROTHERM EUROPE N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5599)

Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen, behalve in zoverre daarin wordt vastgesteld dat Helena Goossens als rechtsopvolger
van Bertha Borremans het geding
regelmatig heeft hervat en dat Rosette Van Holsbeeck als medeeigenares in onverdeeldheid met Frans
Bonnewijn in het geding is tussengekomen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden 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 Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
18 november 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de
h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 april 1986 door het
Arbeidshof te Antwerpen op verwijzing gewezen;
Gelet op de arresten van het Hof
van 11 april 1983 (2) en 4 mei 1987
(3);

1----------------(1) Zie Cass., 18 juni 1984, A.R. nr. 4359
(A.C., 1983-84, nr. 595).
Vanaf 1987 genieten de zelfstandigen die in
een andere Lid-Staat van de E.E.G. arbeid in
loondienst verrichten de door art. 35, § 1, K.B.
19 dec. 1967 verleende vrijstelling van bijdragebetaling op grand van een uitdrukkelijke bepaling in de E.E.G.-verordening nr. 1408/71
van 14 juni 1971 betreffende de sociale zekerheid. In artikel 14quinquies is, bij verordening
nr. 3811/86 van 11 december 1986, een lid 2 ingevoegd, volgens hetwelk, voor de vaststelling
van de bijdrageplicht in de sociale-zekerheidsregeling voor zelfstandigen, degene die een
werkzaamheid als werknemer in een andere
Lid-Staat verricht, moet worden behandeld
alsof hij die werkzaamheid verricht in het
land waar hij als zelfstandige werkzaam is.
(2) A.R. nr. 3754 (A.C., 1982-83, nr. 432).
(3) A.R. nr. 5599 (A.C., 1986-87, nr. 511).
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Gelet op het arrest, op 7 juli 1988
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 3, § 1, eerste lid, 12 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, laatstgenoemd artikel als vervangen door de wet van 12
juli 1972 en nadien, wat § 1 betreft, vervangen door de wet van 23 december
1974 en, wat § 2 betreft, vervangen door
de wet van 6 februari 1976, en 35 van het
koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, gewij- !
zigd bij koninklijk besluit van 18 augus- '
tus 1972,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat verweerder sedert 1 juni 1963
als scheikundig ingenieur bedrijvig is bij
de firma N.V. Degussa in de Duitse
Bondsrepubliek en dit in het kader van
een arbeidsovereenkomst, dat deze
functie in dienstverband ook werd uitgeoefend in de thans nog opgevorderde bijdrageperioden, dat het gaat om een voltijdse betrekking die in de Duitse Bondsrepubliek werd uitgeoefend en dat voor !
deze activiteit de sociale bijdragen in I
West-Duitsland werden afgedragen, oordeelt << dat deze bedrijvigheid slaat op
een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de zin van artikel 12, § 2,
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en artikel
35 van het koninklijk besluit van 19 de- 1
cember 1967 houdende algemeen regie- :
ment van het vermeld koninklijk besluit
nr. 38; (... ) dat artikel 12, § 2, van het ko- ,
ninklijk besluit nr. 38 geen onderscheid
maakt naargelang de plaats waar het
hoofdberoep wordt uitgeoefend of de
woonplaats van de betrokkene; dat dit
artikel niet vereist dat de hoofdactiviteit
in Belgie dient uitgeoefend; dat als voorwaarde stellen dat de hoofdactiviteit in
Belgie dient plaats te hebben, derhalve
niet wettelijk voorzien is en dat het stellen van zulke voorwaarde een ongeoorloofde en onwettige uitbreiding zou zijn
van vermeld artikel 12, § 2, en van de artikelen 35 en 36 van het koninklijk be- .
sluit van 19 december 1967 »; het arrest
op grond van de hierboven geciteerde beoordeling beslist dat, hoewel de verzekeringsplicht van verweerder voor de besproken perioden vaststaat, << ter zake
1

1
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blijkt en niet wordt betwist dat er in de
wettelijke refertejaren geen inkomsten
zijn geweest voortvloeiend uit het mandaat van beheerder door (verweerder);
dat, gezien de uitoefening van dit mandaat als bijberoep dient beschouwd, er
geen bijdragen verschuldigd zijn (door
verweerder) in toepassing van vermeld
artikel 12, § 2, voor de thans nog opgevorderde bijdrageperioden », zodat het
hager beroep van eiser ongegrond is,

terwijl, luidens artikel 3, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967,
voor de toepassing van dit besluit onder
zelfstandige wordt verstaan << ieder natuurlijke persoon die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden
is », en met toepassing van de artikelen
11 en 12, § 1, van hetzelfde besluit iedere
zelfstandige v66r het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd bijdragen
verschuldigd is, wat ook het bedrag van
zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige
is; luidens artikel 12, § 2, van hetzelfde
koninklijk besluit nr. 38, de zelfstandige
wiens bedrijfsinkomsten een bepaald bedrag niet bereiken, alleen dan geen bijdrage verschuldigd is indien hij << naast
de bezigheid die aanleiding geeft tot onderwerping aan dit besluit, gewoonlijk
en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent », en << de Koning bepaalt wat, voor de toepassing van deze
paragraaf, dient verstaan onder gewone
en hoofdzakelijke tewerkstelling en wat
daarmee kan gelijkgesteld worden >>; met
toepassing van laatstgenoemde bepaling,
artikel 35, § 1, van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
bepaalt dat, voor de toepassing van artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit nr.
38, << de onderworpene geacht (wordt),
benevens de beroepsbezigheid als zelfstandige, gewoonlijk en hoofdzakelijk,
een andere beroepsbezigheid uit te oefenen gedurende het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn : a) wanneer
zijn bezigheid als arbeider, bediende,
mijnwerker of onder Belgische vlag varend zeeman beantwoordt aan het begrip
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de zin van het op deze werknemers
toepasselijk
pensioenstelsel;
b) wanneer, indien zijn bezigheid behoort tot een ander pensioenstelsel gevestigd door of krachtens een wet, een
provinciaal reglement of door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor-
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wegen, deze bezigheid gedurende het
jaar loopt over ten minste acht maanden
of 200 dagen (...) »; uit deze bepalingen
blijkt dat met de begrippen « bezigheid
als arbeider, bediende, mijnwerker of onder Belgische vlag varend zeeman » en
« pensioenstelsel >> enkel de beroepsbezigheid of het pensioenstelsel worden bedoeld in zoverre ze door het Belgisch
recht worden geregeld; het arrest derhalve, door te oordelen dat verweerder geen
bijdrage als zelfstandige verschuldigd is
voor de betwiste perioden omdat verweerders activiteit als zelfstandige als
bijberoep dient te worden beschouwd
daar hij in de Duitse Bondsrepubliek gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere activiteit, namelijk die van bediende, uitoefent in de zin van artikel 12, § 2, van het
koninklijk besluit nr. 38, hoewel, zoals
door het arrest wordt vastgesteld en
door de partijen niet wordt betwist, deze
laatste bezigheid van verweerder niet onder een pensioenstelsel valt dat geregeld
wordt door het Belgisch recht, schending
inhoudt van alle in dit middel vermelde
bepalingen, in het bijzonder van artikel
35, § 1, van het koninklijk besluit van 19
december 1967, waarin met de begrippen
« bezigheid als arbeider, bediende, mijnwerker of onder Belgische vlag varende
zeeman >> en << pensioenstelsel » enkel de
« bezigheid >> of het « pensioenstelsel >>
worden bedoeld die onder de toepassing
van de Belgische sociale wetgeving en
reglementering vallen :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
middel niet tot cassatie kan leiden,
daar het Hof de beslissing toch in
stand moet houden, nu de genoemde
bepalingen van Belgisch recht, in de
interpretatie die het middel eraan
geeft en die de verweerders niet betwisten, niet kunnen worden toegepast omdat zij in strijd komen met
het verbod van discriminatie naar
de nationaliteit vervat in artikel 7
en met het beginsel van de vrijheid
van vestiging als zelfstandige vervat
in artikel 52 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap:
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn voormeld arrest van 7 juli 1988 op de vraag, door het Hof
gesteld bij het voormeld arrest van
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4 mei 1987, antwoordt: « De artikelen 48 en 52 van het E.E.G.-Verdrag
moeten aldus worden uitgelegd, dat
zij eraan in de weg staan, dat een
Lid-Staat aan op zijn grondgebied
werkzame zelfstandigen vrijstelling
van de in de nationale regeling houdende het sociaal statuut der zelfstandigen voorziene bijdragen ontzegt, op grond dat de arbeid in
loondienst die een recht op vrijstelling kan doen ontstaan, wordt verricht op het grondgebied van een
andere Lid-Staat »;
Overwegende dat het middel aanvoert dat het bestreden arrest, in
strijd met de in het middel vermelde wettelijke bepalingen en inzonderheid met artikel 35, § 1, van het
koninklijk besluit van 19 december
1967, eiser van enige bijdrage over
de jaren 1973 tot 1977 voor de sociale verzekering der zelfstandigen
vrijstelt, ofschoon hij zijn gewoonlijke en hoofdzakelijke bezigheid,
als bediende, uitoefent in de Bondsrepubliek Duitsland en deze bezigheid hem niet brengt onder een pensioenstelsel dat geregeld is door het
Belgisch recht en dat, volgens dezelfde wetsbepalingen met uitsluiting van andere stelsels, een recht
op zodanige vrij stelling zou doen
ontstaan;
Overwegende dat artikel 35, § 1,
van het koninklijk besluit van 19 december 1967, in zoverre het aan de
toepassing van de artikelen 48 en 52
van het E.E.G.-Verdrag, als uitgelegd door het voormelde arrest van
het Hof van Justitie, in de weg
staat, niet kan worden toegepast;
Dat het middel niet tot cassatie
kan leiden en de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 november 1988 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, af-
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delingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
van Heeke.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin
gewezen in de zaak A.R. nr. 5609, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen t. Dorchain en Almare P.V.B.A.
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log verstaan een geheel van krijgsverrichtingen of vijandelijkheden tussen
geregelde of ongeregelde troepen; terreurdaden zonder verband met enig
krijgsbedrijf kunnen niet als oorlog
worden aangemerkt (1).
5" en 6" Art. 68 Arbeidsongevallenwet,

luidens hetwelk de kosten van alle vorderingen gegrond op deze wet ten laste van de verzekeraar vallen, behalve
wanneer de eis roekeloos en tergend
is, is niet toepasselijk op geschillen
tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en een verzekeraar over een vordering tot terugbetaling van vergoedingen (2). (Impliciet.)

21 november 1988

1° ARBEIDSONGEVAL -

ALLERLEI BIJZONDERE REGELINGEN - OORLOGSRISICO - OORLOGSTUIG - BEGRIP.

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
T. URBAINE U.A.P. N.V.)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
2° OORLOG - OORLOGSTUIG - BEGRIP.
Het eerste onderdeel van het middel
stelt de vraag aan de orde wat moet worden verstaan onder « oorlogstuig » in de
3° ARBEIDSONGEVAL - ALLERLEI zin
van artikel 84 van de ArbeidsongeBIJZONDERE REGELINGEN
OORLOGSRISIvallenwet.
CO - OORLOG - BEGRIP.
Ongetwijfeld is het toepassingsgebied
van de wetgeving inzake arbeidsongeval4° OORLOG - BEGRIP.
len als gevolg van oorlogsomstandigheden sedert haar ontstaan in 1941 zeer
verruimd. Maar de kern blijft toch altijd
5° ARBEIDSONGEVAL
RECHTSPLEhet begrip oorlog.
GING - KOSTEN - GESCHIL TUSSEN HET
Nu wil ik nog aannemen dat het toeFONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN EEN
passingsgebied van die wetgeving niet
VERZEKERAAR- TERUGBETALING VAN VERmoet worden beperkt tot wat eiser
GOEDINGEN.
noemt « de klassieke oorlogvoering, zoals
6° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE de wetgever van 1945 die voor ogen
had ». Ook nieuwe vormen van oorlogZAKEN SOCIAAL PROCESRECHT - ARvallen eronder; morgen wordt
voering
BEIDSONGEVAL GESCHIL TUSSEN HET
oorlog misschien vanuit de ruimte geFONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN EEN
voerd en dan is er geen reden om artikel
VERZEKERAAR- TERUGBETALING VAN VER84 van de Arbeidsongevallenwet daarop
GOEDINGEN.
I
niet toepasselijk te verklaren.
I
Men kan bovendien de vraag stellen of
1" en 2" Voor de toepassing van art. 84
Arbeidsongevallenwet wordt onder die wetsbepaling ook niet toepasselijk is
« oorlogstuig » verstaan materiaal dat op vormen van oorlogvoering die in 1945
werkelijk voor de oorlogvoering wordt reeds bestonden maar waarvoor de desgebruikt of dat werkelijk bestemd is betreffende wetgeving niet werd uitgeom daarvoor te worden gebruikt; de vaardigd. Men denke aan burgeroorlog
enkele omstandigheid dat gelijksoortig of guerrillaoorlog. lk meen dat er geen
materiaal voor oorlogvoering kan wor- bezwaar is om ook die vormen eronder
den gebruikt of gebruikt wordt, vol- te brengen.
staat niet om een bepaald m a t e r i a a l J - - - - - - - - - - - - - - - - - als oorlogstuig te beschouwen.
(1) Zie conclusie O.M.
3" en 4" Voor de toepassing van art. 84
(2) Zie Cass., 14 dec. 1987, A.R. nr. 5828
Arbeidsongevallenwet wordt onder oar- (A. C., 1987-88, nr. 228).
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Vereist is wei dat het om << oorlog >>
gaat.
De arresten van 25 november 1948 (3)
omschrijven << oorlogsfeit » als << de
krijgsverrichtingen, dit wil zeggen de
strijd tussen oorlogvoerende legers en de
gebeurtenissen welke daarmee enig verband houden >>.In deze arresten ging het
over de vraag of een ongeval veroorzaakt
door een vrachtwagen van het Amerikaanse leger na de bevrijding in 1945 een
arbeidsongeval is. In dat verband volstond het in de definitie van oorlogsfeit
te verwijzen naar << oorlogvoerende legers >>. Deze term lijkt evenwel te eng te
zijn, wanneer het om burgeroorlog of
guerrilla gaat. Deze worden immers ook
gevoerd door ongeregelde troepen.
Noodzakelijk is wei dat er krijgsverrichtingen aan te pas komen, dus gevechten worden geleverd. Gewelddaden
tegen burgers gericht volstaan niet om
van oorlog te kunnen spreken, zelfs niet
ge'isoleerde aanslagen op militairen of
militaire installaties, wanneer deze geen
deel uitmaken van een geheel van krijgsverrichtingen.
Nu kunnen sommige bevrijdings- of
onafhankelijkheidsbewegingen bij het
voeren van zogenaamde stadsguerrilla
ook gewapende overvallen, bomaanslagen en andere terroristische acties piegen. Vormen deze een aanvulling van
het krijgsbedrijf, dan kan men die gewelddaden ook als oorlogsfeiten beschouwen. Gaat het daarentegen uitsluitend of
hoofdzakelijk om terreurdaden, dan is er
geen sprake van oorlog.
Het staat de feitenrechter op grond
van dat criterium de juiste scheidingslijn
te trekken tussen terrorisme en oorlog.
Het arbeidshof maakt aileen gewag
van een enkele bomaanslag door de ontploffing van een lading dynamiet in een
bestelwagen. Dat volstaat niet om van
oorlog te kunnen spreken.

<< een bestelwagen waarin dynamiet is
opgeborgen >> een zodanig tuig is.
Zo men die gedachtengang volgt, kan
alles als oorlogstuig worden aangemerkt.
Want ook de meest onschadelijke materialen kunnen en worden door de oorlogvoerende strijdkrachten gebruikt. Overigens kunnen dezelfde << ontplofbare, ontvlambare, bijtende of giftige stoffen >>,
zoals artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet ze noemt, zowel voor oorlogs- als
voor vredesdoeleinden worden gebruikt.
In deze zaak gaat het om dynamiet in
een bestelwagen geplaatst. Zulk tuig kan
natuurlijk ook in de oorlog worden gebruikt. Maar het dient toch hoofdzakelijk om terreurdaden te plegen. En, zoals
daareven werd betoogd, is terrorisme
geen oorlog.
Het arbeidshof geeft derhalve een te
ruime en onjuiste omschrijving van het
begrip << oorlogstuig >> in de zin van artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet.
Hieronder vallen aileen die materialen
die voor de oorlogvoering worden gebruikt of die bestemd zijn om daarvoor
te worden gebruikt.
Het onderdeel is gegrond.
Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 6279)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 1987
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel : schending van artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, zoals van toepassing v66r
de wetswijziging van 31 maart 1982,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat mevrouw Ferstenberg op 20
*
oktober 1981 te Antwerpen slachtoffer
*
*
werd van een ongeval op de weg naar
het werk, welk ongeval veroorzaakt werd
Tot staving van zijn beslissing dat de door de ontploffing van een lading dynabestelwagen een oorlogstuig is, argumen- miet die in een bestelwagen opgeborgen
teert het arbeidshof voorts dat voor de was, eiser veroordeelt tot het ten laste
toepassing van artikel 84 van de Arbeids- nemen van dit ongeval op basis van artiongevallenwet het << volstaat dat het kel 84 van de wet van 10 april 1971, op
" tuig " voor oorlogvoeren bestemd is en grand dat : << de bepalingen omtrent de
er ook voor gebruikt wordt ., en dat " speciale risico's " weliswaar ontstaan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 zijn naar aanleiding van de effectieve
feiten van oorlogvoering op het Belgisch
(3) A.C., 1948, 587, 588 en 590.
grondgebied, en aldus het besluit van de
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secretarissen-generaal d.d. 9 augustus
1941 een regeling invoerde voor arbeidsongevallen ontstaan uit "oorlogsfeiten ",
doch dat deze daarna werden verruimd
en de Arbeidsongevallenwet van 1971
niet (meer) naar zodanige feiten refereert; derhalve is het voeren van oorlog
op het Belgisch grondgebied niet vereist,
doch volstaat het, dat het " tuig " voor
oorlogsvoeren bestemd is, en er ook voor
gebruikt wordt; de actualiteit wijst uit
dat een bestelwagen, waarin dynamiet is
opgeborgen, voor oorlogsvoering bestemd
en gebruikt kan worden en ook effectief
wordt; dergelijke bestelwagen, geplaatst
midden in de stad, met het doel een ontploffing te veroorzaken, en derhalve de
vernietiging van niet aileen zaken, maar
ook mensen, is een "oorlogstuig ", te
meer wanneer, zoals in casu, het tuig geplaatst wordt in het kwartier van de diamanthandel te Antwerpen door de " vijand " van de mensen die daar wonen en
werken omdat die behoren tot een volk,
voor dewelke de staat die geviseerd
wordt, zo niet een "vaderland" in politieke en burgerrechtelijke zin, dan toch
een symbool is; (... ) de term "loutere
aanwezigheid " staat in de tekst tegenover " laden, lassen, vervoeren, opslaan
of behandelen " en kan derhalve slechts
bedoelen het niet manipuleren van het
tuig door het slachtoffer, terwijl het feit
dat een derde door vrijwillig handelen
het tuig tot ontploffing brengt, niet relevant is; ten opzichte van het slachtoffer
immers was het tuig " slechts aanwezig ";
de loutere wettekst analyserend en toepassend, komt het (arbeidshof) derhalve
tot het besluit, dat in deze het arbeidsongeval overkomen is ingevolge de ontploffing van een oorlogstuig, veroorzaakt
door de " loutere aanwezigheid " daarvan
in de zin van het op 10 oktober 1981 van
kracht zijnde artikel 84 van de Arbeidsongevallenwet »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 84 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 de herneming uitmaakt van de bepalingen van artikel 38 van de besluitwet
van 19 mei 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen in welker oorzaak een
oorlogsfeit voorkomt, bepaling zoals aangevuld door artikel 2 van de besluitwet
van 5 juli 1945 houdende wijziging en
aanvulling van hoofdstuk VI van de voormelde besluitwet van 19 mei 1945; voormelde bepalingen, zoals blijkt uit het
Verslag aan de Regent dat aan de besluitwet van 19 mei 1945 voorafgaat, en
de overwegingen die aan de besluitwet
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van 5 juli 1945 voorafgaan, beoogden een
bijzonder risico ten laste te leggen van
wat toen het Speciaal Fonds voor de Vergoeding der Schade voortspruitende uit
Arbeidsongevallen ingevolge Oorlogsfeiten was, te weten de ongevallen veroorzaakt enerzijds door het laden, lassen,
vervoeren, opslaan of behandelen van
« oorlogstuig » dat naar aanleiding van
de oorlogsfeiten op het grondgebied aanwezig is, en anderzijds de ongevallen
veroorzaakt door het (toevallig) achterblijven, de « loutere aanwezigheid » van
dergelijk oorlogstuig; de wetgever, bij de
overname van deze bepalingen in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
niet de bedoeling heeft gehad deze een
ruimere draagwijdte te geven; derhalve
de term « oorlogstuig » in een restrictieve zin dient gei:nterpreteerd te worden
en aileen kan verwijzen naar tuigen die
in de klassieke oorlogvoering, zoals de
wetgever van 1945 die voor ogen had,
aangewend werden; het begrip « oorlogstuig » in zijn gewone betekenis verwijst
naar tuigen die in de strijd tussen oorlogvoerende legers gehanteerd worden;
een bestelwagen, waarin dynamiet is opgeborgen, zelfs wanneer deze tot ontploffing gebracht wordt met het doel niet aileen zaken, maar ook mensen die door
de daders van de aanslag als vijanden
beschouwd worden, te vernietigen, aldus
niet als een oorlogstuig in de zin van de
genoemde bepalingen kan aangezien
worden, zodat het arrest, door het tegengestelde te beslissen, artikel 84 van de
wet van 10 april 1971 schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat onder « oorlogstuig » in de zin van artikel 84 van
de Arbeidsongevallenwet wordt verstaan materiaal dat werkelijk voor
de oorlogvoering wordt gebruikt of
dat werkelijk bestemd is om daarvoor te worden gebruikt; dat de enkele omstandigheid dat gelijksoortig
materiaal voor oorlogvoering kan
worden gebruikt of gebruikt wordt,
niet volstaat om een bepaald materiaal als oorlogstuig te beschouwen;
Overwegende dat oorlog een geheel van krijgsverrichtingen of vijandelijkheden tussen geregelde of
ongeregelde troepen veronderstelt;
dat terreurdaden zonder verband
met enig krijgsbedrijf niet als oor-
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HERKEURINGSRAAD
VERMELDINGEN log kunnen worden aangemerkt, ook
UITSPRAAK BIJ MEERDERHEID VAN STEMal is de terreur gericht tegen persoMEN.
nen die door de daders als vij anden
worden beschouwd;
Overwegende dat het arbeidshof 2° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLEGES - VORM VAN DE BESLISSINGEN oordeelt dat mevrouw Ferstenberg
HERKEURINGSRAAD - HANDTEKENINGEN.
slachtoffer was van een ongeval op
de weg van en naar het werk ten
gevolge van de ontploffing van oor- 3° DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLlogstuig, op grond dat het ongeval
LEGES - SAMENSTELLING - HERKEURINGSwerd veroorzaakt « door de ontplofRAAD - GEWIJZIGDE SAMENSTELLING NA
INOBSERVATIESTELLING.
fing van een lading dynamiet, die in
een bestelwagen opgeborgen was »;
dat het op die enkele grond eiser 1° In de beslissing van de herkeuringsniet kan veroordelen tot betaling
raad behoeft niet te worden vermeld
dat bij meerderheid van stemmen uitvan arbeidsongevallenvergoedingen
spraak werd gedaan (1). (Art. 43, § 1,
met toepassing van artikel 84 van
Dienstplichtwet.)
de Arbeidsongevallenwet;
Dat het onderdeel gegrond is;

2o De beslissingen van de herkeuringsraad behoeven niet te worden ondertekend door de geneesheren, ]eden van
de raad (2). (Art. 20 K.B. 30 juli 1987.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
21 november 1988 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
- Gelijlduidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Dassesse en Simont.

herkeuringsraad die uitspraak
doet over de aanvraag om vrijstelling
of afkeuring op lichamelijke grand
mag anders samengesteld zijn dan de
l1erkeuringsraad die de inobservatiestelling beval, wanneer de dienstplichtige opnieuw werd opgeroepen, verscheen en werd gehoord (3). (Art. 43,
§ 5, Dienstplichtwet.)

(M ... )

(A.R. nr. M 675 N)

21 november 1988 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.
(1) Zie Cass., 18 jan. 1988, A.R. nr. M 447 F
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3•

3° De

(A.C., 1987-88, nr. 297).
KAMER -

21 november 1988

(2) Zie Cass., 26 nov. 1975 (A.C., 1976, 396)
en 11 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 358).
(3) Zie Cass., 4 juni 1984, A.R. nr. M 361 N

1° DIENSTPLICHT LEGES -

MILITIERECHTSCOLVORM VAN DE BESLISSINGEN -

(A.C., 1983-84, nr. 568), 21 april 1986, A.R.
nr. M 407 N (A.C., 1985-86, nr. 515), en 10 nov.
1986, A.R. nr. M 606 N (A.C., 1986-87, nr. 155).
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Nr. 170

2•

KAMER -

22 november 1988

HOGER

BEROEP STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERSLAG.

Wanneer in strafzaken de correctionele
rechtbank, die in hager beroep uitspraak gedaan heeft op de strafvordering, achteraf in een andere samenstelling uitspraak doet op de burgerIijke rechtsvordering, is het vonnis
nietig, als niet wordt vastgesteld dat
voor het anders samengestelde rechtscollege verslag is uitgebracht door een
van de rechters (1). (Art. 209 Sv.)

Nr. 170

terwijl, ingeval de correctionele rechtbank in graad van beroep zetelt, het verslag van een der rechters een substantiiHe vormvereiste uitmaakt, welke op
straffe van nietigheid is voorgeschreven
en dit zelfs indien de rechtbank nog enkel uitspraak dient te doen over de burgerlijke vordering, zodat het bestreden
vonnis, ingevolge het niet voldaan zijn
aan het voormelde vereiste, nietig is
(schending van de artikelen 172, 176, 209,
210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering) :

Overwegende dat bij vonnis van
10 oktober 1986 van de Correctionele
Rechtbank te Gent, samengesteld
uit de ondervoorzitter Chr. Van de
Putte en de rechters A. Smetryns en
F. Evers, en op verslag van rechter
A Smetryns, op strafrechtelijk gebied het hoger beroep van het open(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
baar ministerie tegen het beroepen
SPOORWEGEN T. OBUOR YEBOAH)
vonnis, waarbij verweerder werd
vrijgesproken, niet ontvankelijk werd
ARREST
verklaard en, op civielrechtelijk ge(A.R. nr. 1752)
bied, het hoger beroep van eiseres,
burgerlijke partij, ontvankelijk werd
verklaard en de zaak - bij gebrek
HET HOF; - Gelet op het bestre- aan rechtsgeldige dagvaarding van
den vonnis, op 10 april 1987 in hoger verweerder - voor verdere behanberoep gewezen door de Correctio- deling onbepaald werd uitgesteld;
nele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat, na dagvaarding
van verweerder ten verzoek van eiOver het eerste middel : schending van seres, de Correctionele Rechtbank te
de artikelen 172, 176, 209, 210 en 211 van
Gent, alsdan samengesteld uit de
het Wetboek van Strafvordering,
doordat de correctionele rechtbank, ze- ondervoorzitter Chr. Van de Putte
telend in hager beroep, na bij vonnis van en de rechters F. Evers en H. Ver10 oktober 1986 het hager beroep van het haest, op 9 januari 1987 de zaak op
openbaar ministerie wegens laattijdig- civielrechtelijk gebied behandelde
heid onontvankelijk en dit van eiseres en voor uitspraak stelde op 6 feontvankelijk te hebben verklaard en de bruari 1987; dat, na meerdere uitzaak voor verdere behandeling op bur- stellen voor uitspraak, op 10 april
gerrechtelijk gebied voor onbepaalde tijd 1987 het bestreden vonnis werd gete hebben uitgesteld, op de openbare terechtzitting van 9 januari 1987, de zetel wezen;
van de rechtbank anders samengesteld
zijnde, de gegrondheid van de burgerlijke vordering van eiseres onderzocht
om vervolgens, na de uitspraak van de
zaak op de zittingen van 6 februari, 20
februari en 13 maart 1987 te hebben uitgesteld, bij vonnis van 10 april 1987 voormelde vordering als ongegrond af te wijzen, zonder dat een der rechters verslag
heeft uitgebracht,
(1) Zie Cass., 20 dec. 1971 (A.C., 1972, 388).

Overwegende dat wanneer in hoger beroep de zaak, na een vonnis
alvorens recht te doen, wordt behandeld door een anders samengesteld
rechtscollege, opnieuw overeenkomstig de bepaling van artikel 209 van
het Wetboek van Strafvordering
door een van de rechters verslag
dient te worden uitgebracht; dat uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat die sub-
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treffende de kennisgeving aan de bestanti€He vormvereiste werd in acht
klaagde van een eventuele wijziging in
genomen;
de kwalificatie waarover de beklaagde
Overwegende dat het weglaten
verweer heeft kunnen voeren.
van die substanti€\le vormvereiste de
nietigheid van het bestreden vonnis 2° en 3° De appelrechter die aan het hem
ten gevolge heeft;
voorgelegde feit de juiste, hoewel van
die van de eerste rechter afwijkende
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het tweede middel te
onderzoeken, vernietigt het bestreden vonnis; zegt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten;
verwij st de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dendermonde,
zitting houdende in hoger beroep.

omschrijving geeft, behoeft niet te beslissen of tegen zijn beslissing hager
beroep openstaat; er kan daarbij dus
geen sprake zijn van schending van
art. 14.5 L V.B.P.R. betreffende het
recht van de beklaagde op rechtspraak
in twee instanties (1).

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

(A.R. nr. 1971)

22 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Dassesse.

HET HOF; - Gelet op het bestreden proces-verbaal van de terechtzitting van 3 september 1987 van het
Hof van Beroep te Antwerpen, en
op het bestreden arrest, op 16 oktober 1987 op verwijzing door dit Hof
van beroep gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 16 september 1986 (2);
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I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het proces-verbaal van
de terechtzitting van 3 september
1987:

2'

KAMER -

22 november 1988

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP- PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDING
BETREFFENDE EEN WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 14.5
I.V.B.P.R. - RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - BEGRIP.

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN ART. 14.5 I.V.B.P.R. - RECHTSPRAAK IN TWEE
INSTANTIES - BEGRIP.

Overwegende dat uit de samenlezing van dit proces-verbaal met het
bestreden arrest van 16 oktober
1987 blijkt dat op de terechtzitting
van 3 september 1987 eiser in kennis werd gesteld van een heromschrijving van de feiten, omtrent
welke heromschrijving hij in de gelegenheid bleef zich te verdedigen,
en dat omtrent de uiteindelijk weerhouden omschrijving van de aan eiser ten laste gelegde feiten slechts
werd beslist in het eindarrest;

1----------------(1} Cass.,

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep tegen een vermelding in een proces-verbaal van de terechtzitting be-

18

nov.

1986,

A.R.

nr.

186

(A.C., 1986-87, nr. 173}, en 3 nov. 1987, A.R.

nr. 1841, redengeving (ibid., 1987-88, nr. 140).
(2} A.C., 1987-88, nr. 25.
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Dat de aldus op 3 september 1987
aan eiser gedane kennisgeving een
proceshandeling is en geen beslissing in de zin van de artikelen 608
en 609 van het Gerechtelijk Wethoek; dat die proceshandeling niet
vatbaar is voor cassatieberoep;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 16 oktober 1987:

A. Wat de voorziening op strafrechtelijk gebied betreft:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 130, 182, 193bis, 195bis, 199,
200, 202, 211 van het Wetboek van Strafvordering, 43, 702, 782, 785, 786, 862, § 1,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 6 en 50
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
miskenning van het recht van verdediging,
doordat het arrest van 16 oktober 1987
het beroepen vonnis tenietdoet, de zaak
tot zich trekt en, over de grand van de
zaak zelf beslissend, eiser veroordeelt,
op het motief dat de << ten laste gelegde
feiten bewezen zijn zoals ze door dit hof
werden heromschreven », tot een geldboete van 100 frank x 40 of een maand
vervangende gevangenisstraf, en op burgerlijk gebied de debatten heropent, onder verwijzing naar de zitting van 3 september 1987 waar het Hof van Beroep te
Antwerpen in een tussenarrest besliste :
« dat de oorspronkelijke tenlastelegging
heromschreven wordt als volgt , : « hetzij
door de misdaad of het wanbedrijf te
hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de
misdaad of het wanbedrijf zonder zijn
bijstand niet had kunnen worden gepleegd, hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdaad of het wanbedrijf
rechtstreeks te hebben uitgelokt, hetzij
door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door
enigerlei geschrift, drukwerk, prent of
zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of
verkocht, te koop geboden, of openlijk
tentoongesteld, het plegen van het feit
rechtstreeks te hebben uitgelokt, onverminderd de straffen die bij de wet be-
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paald zijn tegen daders van aanzetting
tot misdaden of wanbedrijven, zelfs voor
het geval dat die aanzetting zonder gevolg is gebleven (artikel 66 van het Strafwetboek), op plaats en datum als in de
oorspronkelijke tenlastelegging voorzien,
opzettelijk verwondingen of slagen te
hebben toegebracht aan (eerste verweerder), welke slagen of verwondingen, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
- hetzij een blijvende ongeschiktheid
tot het verrichten van persoonlijke arbeid, - hetzij het volledig verlies van
het gebruik van een orgaan, - hetzij
een zware verminking, ten gevolge hebben gehad » (artikel 400 van het Strafwetboek),
terwijl het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 september 1987 slechts
ondertekend is door de griffier en de
voorzitter van de negende kamer van het
Hof van Beroep te Antwerpen, waaruit
volgt dat het tussenarrest, uitspraak
doende over een tussengeschil, vervat in
dit proces-verbaal, niet ondertekend is
door alle rechters die het hebben uitgesproken,
zodat het arrest van 16 oktober 1987,
dat zelf geen beslissing tot herkwalificatie inhoudt, maar hiervoor slechts verwijst naar de reeds eerder ter zitting van
3 september 1987 genomen beslissing bij
tussenarrest het tussengeschil te beslechten en de oorspronkelijke tenlastelegging te heromschrijven, eiser niet
wettig heeft kunnen veroordelen bij ontbreken van dergelijke geldige beslissing
(schending van de artikelen 130, 182, 199,
200, 202 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering), omdat dit tussenarrest
van 3 september 1987 nietig is nu het
niet is ondertekend door de rechters die
het hebben gewezen zonder vermelding
van enige onmogelijkheid daartoe (schending van de artikelen 195bis, 211 v·an het
Wetboek van Strafvordering, 43, 702, 782,
785, 786 en 862, § 1, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek), welke niet-ondertekening
als substantiiHe formaliteit het niet bestaan van deze beslissing tot heromschrijving meebrengt waardoor eiser
niet weet wie deze beslissing heeft genemen (miskenning van het recht van verdediging en schending van artikel 6 van
het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens), minstens
niet kan nagegaan worden of deze beslissing met de vereiste volstrekte meerderheid der stemmen werd genomen (schending van artikel 193bis van het Wetboek
van Strafvordering), welk verzuim niet
nuttig meer ongedaan kan worden ge-
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maakt naderhand, hetgeen geen rechtsherstel zou verschaffen want geen eerlijk proces meer voorhanden zou zijn
alsdan (miskenning van het recht van
verdediging en miskenning van de artikelen 6 en 50 van het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens):
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gen een ziekte of ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben gehad en eiser in regelmatig genomen appelconclusies opwierp
dat « ••• elke herkwalificatie in graad van
beroep belet (wordt) door artikel 14.5 van
hoger verdrag dat bepaalt dat een ieder
die schuldig verklaard wordt aan een
misdrijf het recht heeft de schuldverklaOverwegende dat het middel hier- ring en de veroordeling te laten onderop stoelt dat ter terrechtzitting van zoeken door een hogere instantie, over3 september 1987 definitief werd be- eenkomstig de wet; welnu, een misdrijf
slist omtrent de kwalificatie van de waarvoor een veroordeling kan uitgesproken worden, is noodzakerlijkerwijze
aan eiser ten laste gelegde feiten;
een misdrijf zoals door de wet gekwalifiDat uit de hoger gegeven beschou- ceerd, waaruit volgt dat niet het feit
wingen omtrent de voorziening in maar wel de wettelijke kwalificatie aan
zoverre deze tegen het proces-ver- dit feit gegeven en waarvoor veroordebaal van de terechtzitting van 3 sep- ling met schuldigverklaring wordt uitgetember 1987 is gericht, blijkt dat het sproken, onderhevig is aan de regel van
de dubbele aanleg, zodat de appelrechter
middel feitelijke grondslag mist;
- ook al zou het feit hetzelfde zijn Over het tweede middel: schending niet kan schuldig verklaren en veroordevan artikel 14, vijfde lid, van het Interna- len wegens een ander misdrijf dan het
tionaal Verdrag betreffende de burger- voor de eerste rechter gekwalificeerde
lijke en politieke rechten, gedaan te New misdrijf op straffe van schending van de
York en goedgekeurd bij wet van 15 mei door bedoeld verdrag toegekende waar1981 en artikel 97 van de Grondwet,
borg van dubbele aanleg voor ieder misdoordat onder verwijzing naar de be- drijf waartoe de beklaagde zou worden
slissing ter kennis gebracht aan eiser op veroordeeld », zodat het arrest van 16 okde zitting van 3 september 1987 dat de tober 1987, ook al moet de appelrechter
oorspronkelijke tenlastelegging herom- aan het tenlastegelegde feit de juiste
schreven wordt als dader/mededader in wettelijke omschrijving geven, door eiser
de zin van artikel 66 van het Strafwet- schuldig te verklaren en te veroordelen
boek, op 11 april 1981 opzettelijk verwon- voor een andere wettelijke omschrijving,
dingen of slagen te hebben toegebracht namelijk als dader/mededader opzetteaan (eerste verweerder), welke een blij- lijk slagen en verwondingen te hebben
vend letsel in de zin van artikel 400 van toegebracht met blijvend letsel tot gehet Strafwetboek tot gevolg hebben ge- volg, zoals omschreven in de artikelen 66
had, het arrest van 16 oktober 1987 het en 400 van het Strafwetboek, dan het
beroepen vonnis tenietdoet, de zaak tot voor de eerste rechter omschreven miszich trekt en, over de grond van de zaak drijf, de gegarandeerde dubbele aanleg
zelf beslissend, eiser veroordeelt hoof- miskent voor de voor het eerst in tweede
weerhouden
nieuwe
dedens het heromschreven misdrif tot een aanleg
geldboete van 100 frank X 40 of een lictomschrijving (schending van artikel
maand vervangende gevangenisstraf en 14, vijfde lid, van het genoemd verdrag)
op burgerlijk gebied de debatten heropent minstens de redenen niet opgeeft met
op grond van het motief : « dat het hof het aangehaalde motief waarom de dubthans geen ander misdrijf onderzoekt bele aanleg dan wei gerespecteerd zou
dan dat wat in de oorspronkelijke dag- zijn (schending van artikel 97 van de
vaarding aan (eiser) werd ten laste ge- Grondwet):
legd; dat het hof het recht en de plicht
heeft, zelfs in tweede aanleg, dit misdrijf
Overwegende, eensdeels, dat het
juist te kwalificeren »,
middel erop neerkomt aan te voeren
terwijl eiser vervolgd werd en door de dat eiser niet het recht heeft het beeerste rechter veroordeeld wegens over- streden arrest en de hem door dit
tredingen van de artikelen 392, 398, eer- arrest opgelegde veroordeling opste lid, en 399, eerste lid, van het Straf- nieuw te doen beoordelen door een
wetboek, namelijk hoofdens te Staden op
11 april 1981 opzettelijk verwondingen of hoger rechtscollege;
Dat het bestreden arrest daaromslagen te hebben toegebracht aan eerste
verweerder, welke slagen of verwondin- trent niets beslist en niets te beslis-
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sen heeft; dat het hof van beroep aldus het in het middel aangehaalde
artikel 14.5 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten van 19 december
1966 niet kon schenden;
Overwegende, anderdeels, dat de
appelrechters, door te wijzen op de
op hen alleszins rustende plicht de
aan hun beoordeling onderworpen
feiten juist te kwalificeren, het door
eiser bedoelde verweer niet nader
hoefden te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheic;l
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B. Wat de voorziening op civielrechtelijk gebied betreft :
Overwegende dat, bij akte neergelegd ter griffie van het Hof op 12 januari 1988, mr. Thomas Delahaye,
advocaat bij het Hof, namens eiser
afstand zonder berusting doet van
de voorziening;

(LEGEIN T. GOEMAN)
ARREST

(A.R. nr. 2157)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
REDENGEVING.

(1) Zie Cass., 10 feb. 1988 en 2 maart 1988,
twee arresten, A.R. nrs. 6385, 6311 en 6388
(A.C., 1987-88, nrs. 356, 402 en 405).
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LID, SV. -

1" en 2" Aan de bijzondere motiveringsplicht van art. 195, tweede lid, Sv.
wordt voldaan door het veroordelend
arrest van het hof van beroep dat, op
grand van welbepaalde gegevens en
door onder meer te verwijzen naar de
redengeving van de eerste rechter, beslist dat de door deze uitgesproken
straf, wat de bestanddelen en de strafmaat betreft, verantwoord is; de overweging betreffende de vervangende gevangenisstraf moet worden gezien in
de algemene context van het arrest (1).

22 november 1988

22 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Delahaye.

1 J STRAti -

CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - REDENGEVING - ART. 195, TWEEDE LID, SV.

Over het tweede middel: schending
van artikel 195 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest er zich toe beperkt
vast te stellen dat de vervangende gevangenisstraf passend werd bepaald
(punt 2.2.2 arrest) terwijl artikel 195, 2e
lid, van het Wetboek van Strafvordering
uitdrukkelijk voorschrijft dat het vonnis
(lees : arrest) nauwkeurig, maar op een
wijze die beknopt mag zijn, de redenen
« vermeldt >> waarom de rechter, als de
wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke straffen of dergelijke
maatregelen uitspreekt. Het rechtvaardigt bovendien de strafmaat voor elke
uitgesproken straf of maatregel, zodat
het arrest artikel 195, 2e lid, van het
Wetboek van Strafvordering schendt
door er zich enkel toe te beperken vast

Om die redenen, verleent akte
van de afstand; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.

2'

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
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te stellen dat de vervangende gevangenisstraf passend werd bepaald :

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN

Overwegende dat het arrest onder
opgave van redenen oordeelt dat
« de door de eerste rechter aan (eiser) opgelegde straf derhalve benevens rechtmatig, in haar gekozen
componenten en in de strafmaat ervan, verantwoord voorkomt »;
Overwegende dat de considerans
dat « de vervangende gevangenisstraf passend werd bepaald » in de
context van het arrest dient gelezen
te worden;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de substanti(He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

CONCLUSIE - STRA.FZAKEN - STRAF - REDENGEVING - ART. 195, TWEEDE LID, SV.

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. P. Van Eeckhaut, Gent.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN -

BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STMFZAKEN - VEROORDELING - VERBEURDVERKLARING - OPGAVE
VAN BEPALING DIE DE STMF VASTSTELT.

1" en 2" Aan de bijzondere motiverings-

plicht van art. 195, tweede lid, Sv.
wordt voldaan door het veroordelend
arrest dat a.m. verwijst naar de feitelijke omstandigheden van het misdrijf
en naar de waarde van het voorwerp
ervan (1).
3" Om naar recht met redenen te zijn

omkleed behoeft het veroordelend arrest dat een verbeurdverklaring uitspreekt, geen melding te maken van
art. 42 Sw. dat die bijkomende straf
oplegt (2).

(ROGIERS, VAN MECHELEN, VANDER BEKEN)
ARREST

(A.R. nr. 2163)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

II. Op de voorziening van Ignace
Vander Beken :
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, laatst gewijzigd bij artikel 2
van de wet van 27 april 1987 in verband
met de motivering van de straffen (Belgisch Staatsblad van 20 mei 1987), en 97
van de Grondwet,

Nr. 173
(1) Zie het vorige arrest (A.C., 1988-89,
nr. 172) en de verwijzingen in de noot.

2'
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1° STRAF LID, SV. -

22 november 1988

ALLERLEI -ART. 195, TWEEDE
REDENGEVING.

(2) Zie Cass., 25 jan. 1954 (A.C., 1954, 364) en
de noot get. R.J.B., 11 sept. 1961 (Bull. en
Pas., 1962, I, 54); 24 juni 1968 (A.C., 1968, 1301)
en 17 nov. 1982, A.R. nr. 2512 (ibid., 1982-83,
nr. 166).
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doordat het hof van beroep de redenen
waarom het de straf heeft uitgesproken,
niet vermeldt,
terwijl het vonnis nauwkeurig de redenen moet vermelden waarom de rechter,
als de wet hem daartoe vrije beoordeling
overlaat, dergelijke straf uitspreekt, en
de eenvoudige verwijzing naar de omstandigheid van de feiten en de waarde
van de voorwerpen aan het wettelijk vereiste van nauwkeurigheid niet beantwoordt. Evenmin kan gesteld worden dat
deze eenvoudige verwijzing aan de ratio
legis,van << bedachtzame straftoemeting »
beantwoordt, als wanneer het hof de
straf verzesvoudigt en men bedenkt dat
het openbaar ministerie zich in eerste
aanleg naar de wijsheid van de rechtbank had gedragen voor wat betreft de
vraag tot opschorting :

Overwegende dat eiser wegens heling veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van zes maanden en
een geldboete van 100 frank en artikel 505 van het Strafwetboek bepaalt dat zij die weggenomen, verduisterde of door middel van misdaad of wanbedrij! verkregen zaken
of een gedeelte ervan helen, gestraft
worden met een gevangenisstraf
van 15 dagen tot 5 jaar en een geldboete van 26 frank tot 500 frank;
Overwegende dat de appelrechters
de strafmat rechtvaardigen met de
consideransen << de door de eerste
rechter tegen eerste, tweede, derde
beklaagden uitgesproken straffen
zijn ontoereikend » en « de straffen
worden bepaald (... ) rekening houdend met de omstandigheid van de
feiten en de waarde van de voorwerpen van het misdrijf »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 173

ingeroepen, en de eerste rechter - die
geen verbeurdverklaring uitspraak - artikel 42 van het Strafwetboek, toepasselijk wetsbepaling, niet heeft vermeld:

Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar het beroepen vonnis, artikel 505 van het Strafwetboek aanduidt en zo de wettelijke
bepaling vermeldt die op het bewezen verklaarde feit een straf stelt;
Overwegende dat, om in rechte
gemotiveerd te zijn, de beslissing
van veroordeling een wetsbepaling
die uitsluitend een bijkomende straf
bepaalt, niet dient aan te duiden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 42, lo,
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het hof (van beroep) de twee
in beslag genomen auto's eigendom van
de beklaagden en gediend hebbende om
de misdrijven te plegen (... ) (stuk 25 van
de strafbundel) verbeurd verklaart,
terwijl: 1o het hof (van beroep) niet
vaststelt dat de voorwaarden waaraan de
wet die straf onderwerpt, vervuld zijn;
2o het arrest evenmin toelaat de voorwerpen te identificeren die het hof (van beroep) heeft willen verbeurd verklaren (de
eenvoudige verwijzing naar stuk 25 van
de strafbundel is ter zake onvoldoende) :

Overwegende dat het arrest met
de considerans: << Verklaart verbeurd de twee in beslag genomen
auto's eigendom van beklaagden en
gediend hebbende om de misdrijven
te plegen; - dit met eenparige
stemmen; (stuk 25 van de strafbundel) » de elementen aanduidt die
dienen voorhanden te zijn om
krachtens artikel 42 van het StrafOver het tweede middel, gesteld als wetboek de bijzondere verbeurdvervolgt: schending van de artikelen 195, klaring mogelijk te maken en de
eerste lid, en 211 van het Wetboek van verwijzing naar een stuk van het
Strafvordering,
dossier toelaat de verbeurd verdoordat het hof (van beroep) verbeurd klaarde zaken te identificeren;
verklaart de twee in beslag genomen auDat het middel niet kan worden
to's eigendom van de beklaagden en gediend hebbende om de misdrijven te ple- aangenomen;
En overwegende dat de substangen, zonder de in dit verband toegepaste
tHHe of op straffe van nietigheid
wetsbepaling te vermelden,
rechtsvormen in
terwijl het hof (vo.n beroep) er zich voorgeschreven
mee vergenoegt te verwijzen naar de acht zijn genomen en de beslissing
wetsbepalingen door de eerste rechter overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
22 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. 0. Cammaert, Gent, en D. Goeminne, Gent.
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I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering tegen verweer~er :
Overwegende dat eiseres, beklaagde, en eiser, burgerlijke partij die
niet in kosten van die vordering is
verwezen, geen hoedanigheid hebben om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;
II. In zoverre de voorziening van
eiseres gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering tegen haar :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschl'even rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - ALLERLEI - OORZAKEL!JK VERBAND TUSSEN FOUT
EN SCHADE - ONTBREKEN VAN DE VASTSTELLING DAT DE SCHADE ZICH OOK ZONDER DE FOUT ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZOALS ZE VEROORZAAKT IS- GEVOLG.

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

(PATTIJN, HERMANS T. STEYAERT)
ARREST

(A.R. nr. 2196)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 december 1987 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
--~~-~------~-----!
(1) Cass., 21 okt. 1987,
(A.C., 1987-88, nr. 103).

A.R.

nr.

5771

III. In zoverre de voorzieningen
gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
verweerder tegen eiseres en van eiser tegen verweerder :
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis, na op strafrechtelijk gebied eiseres te hebben veroordeeld
wegens overtreding van artikel 19.1 van
het Wegverkeersreglement, en op burgerrechtelijk gebied te hebben vastgesteld
dat verweerder een inbreuk heeft gepleegd op artikel 17.2.2", a, van het Wegverkeersreglement, eiseres uitsluitend
aansprakelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van het ongeval, en dienvolgens eiseres veroordeelt tot vergoeding van de volledige door verweerder
geleden schade, enerzijds, en de burgerlijke vordering van eiser tegen verweertder ontvankelijk doch ongegrond verklaart, op grond van onder meer de
volgende overwegingen : « Wat nu de inbreuk op artikel 17.2.2", a, van het Wegverkeersreglement betreft, deze wordt
toegegeven, doch staat buiten oorzakelijk
verband met de aanrijding en de eruit
voortspruitende schade die zich op dezelfde wijze en in gelijke mate zou hebben voorgedaan zonder desbetreffende
fout. In zijn arrest van 27 juni 1978 heeft
het Hof van Cassatie uitdrukkelijk aan'vaard dat het artikel 17.2.2", a, het links
inhalen van een voertuig verbiedt terwijl
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men over een kruispunt rijdt, alwaar de aanrijding kwam met verweerder die,
voorrang van rechts van toepassing is. met overtreding van artikel 17.2.2°, a,
Het arrest specifieert dat dat artikel be- van het Wegverkeersreglement, een intrekking heeft op alle kruispunten waar haalmaneuver uitvoerde, zodat bet voneen dergelijke prioriteit voorhanden is nis de artikelen 1382 en 1383 van het
om het even of de inhalende bestuurder Burgerlijk Wetboek schendt:
er al dan niet voorrang had (Pas., 1978, I,
Wat het tweede onderdeel be1232). Opdat artikel 17.2.2° toepasselijk
zou zijn, dient men te bewijzen dat bet , treft :
inhalen nog niet zou beeindigd zijn v66r
Overwegende dat het vonnis vastbet kruispunt (Cass., 12.10.1970 - Pas.,
1971, blz. 117 - Cass., 11.9.1975 - Pas., stelt dat de aanrijding zich heeft
1976, I, 52). Ter zake gebeurde de aanrij- voorgedaan toen eiseres op het
ding vlak op het kruispunt en Steyaert kruispunt links afsloeg op het ogenWilfried verklaart zelf dat hij bet inhaal- blik dat zij links werd ingehaald
maneuver pas begon ter hoogte van het door het voertuig van verweerder;
kruispunt. Het kan dus nog niet beein- dat het vonnis eiseres veroordeelt
digd zijn v66r het kruispunt. Steyaert wegens overtreding van artikel 19.1
Wilfried is dus schuldig aan inbreuk op van het Wegverkeersreglement ter
artikel 17.2.2°, a, doch deze inbreuk staat
buiten oorzakelijk verband met de aan- zake van als bestuurster die naar
rijding en de eruit voortspruitende scha- links wil afslaan verzuimd te hebde zoals uiteengezet. Steyaert heeft Pat- ben er zich vooraf van te vergewistyn Colette gezien met haar linker sen dat zij dit kon doen zonder gerichtingslichten in werking en maakte vaar voor de andere weggebruikers,
een beoordelingsfout, doch door het niet vooral rekening houdend met de
verder voorbereiden van het links af- vertragingsmogelijkheden van de
slaan vormde zij een niet te voorziene achterliggers; dat het vonnis met de
hindernis door plots van rechts naar
links af te slaan zonder aandacht. Pattyn in het middel weergegeven redenen
kan de onvoorzienbaarheid van Steyaert aangeeft dat verweerder een fout
niet inroepen, omdat zij niet gekeken heeft begaan door met overtreding
heeft. De rijbaan is rechtlijnig en hij van artikel 17.2.2° van het Wegverkeersreglement links te hebben inwas zichtbaar in aantocht »,
terwijl, eerste onderdeel, bet tegen- gehaald op een kruispunt waar de
strijdig is, enerzijds, vast te stellen dat voorrang van rechts geldt;
de aanrijding plaatsvond doordat eiseres
Overwegende dat de appelrechters
links afsloeg op bet kruispunt, met overuit
die vaststellingen niet wettig aftreding van artikel 19.1 van bet Wegverkeersreglement, en zodoende in aanrij- leiden dat de door verweerder begading kwam met het voertuig van ver- ne fout niet in oorzakelijk verband
weerder, die haar aldaar in strijd met staat met de aanrijding en de eruit
artikel 17.2.2°, a, inhaalde en, anderzijds, voortvloeiende schade;
te beslissen dat de aanrijding en de eruit
Dat het onderdeel gegrond is,
voortspruitende schade zich op dezelfde
wijze en in gelijke mate zouden hebben
voorgedaan zonder de door verweerder
begane fout, welke tegenstrijdigheid met
het ontbreken van motieven gelijkstaat,
zodat het vonnis niet gemotiveerd is
Om die redenen, vernietigt het be(schending van artikel 97 van de Grand- streden vonnis in zoverre het uitwet);
spraak doet over de civielrechtelijke
tweede onderdeel, het vonnis niet op vorderingen van verweerder tegen
wettige wijze vermag te beslissen dat de eiseres en van eiser tegen verweerdoor verweerder begane fout, te weten der, behalve in zoverre wordt vasteen inbreuk op artikel 17 .2.2°, a, van het gesteld dat eiseres een fout in oorzaWegverkeersreglement, niet in oorzake- kelijk verband met het ongeval
lijk verband staat met de aanrijding en
de eruit voortvloeiende schade, na te heeft begaan; verwerpt de voorzienebben vastgesteld dat de aanrijding ningen voor het overige; beveelt dat
zich heeft voorgedaan doordat eiseres op van dit arrest melding zal worden
het kruispunt links afsloeg en aldaar in gemaakt op de kant van het gedeel-
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telijk vernietigde vonnis; veroordeelt
de eisers in de helft van de kosten
en verweerder in de andere helft;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
.leper, zitting houdende in hoger beroep.
22 november 1988 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Boon, waarneniend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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I. Op de voorziening van Robert
Matthijs:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
hij op de tegen hem ingestelde strafvordering wordt veroordeeld :
Over het eerste middel, luidende als
volgt : Eiser werd vervolgd wegens overtreding van de artikelen 12.3.2 en 12.4
van het Wegverkeersreglement; terecht
wordt hij vrijgesproken van deze tenlasteleggingen; hij werd niet vervolgd met
betrekking tot de overtreding die de
rechtbank ten slotte tegenover hem
weerhoudt en waarvoor hij wordt veroordeeld; hij werd evenmin ter zitting door
de rechtbank uitgenodigd zich te verde·digen tegenover deze tenlastelegging; eiser meent dat een verdachte niet strafrechtelijk kan veroordeeld worden tot
een straf enkel op grond van een zin in
-de besluiten van een andere partij, verdachte of burgerlijke partij; eiser is van
oordeel dat de pleegvormen niet werden
nageleefd bij het tot stand komen van de
bestreden uitspraak; artikel 1 van het
Wetboek van Strafvordering zegt: « De
rechtsvordering tot toepassing van de
straffen kan niet worden uitgeoefend
dan door de ambtenaren die de wet daarmee belast >>; het is niet via besluiten dat
·een burgerlijke partij of medebeklaagde
tenlasteleggingen kan opleggen op grond
van dewelke eiser kan veroordeeld worden:

In correctionele of politiezaken is niet
onwettig de beslissing, waarbij de beklaagde wordt veroordeeld wegens een
ander misdrijf dan waarvoor hij werd
vervolgd, wanneer de rechter vaststelt
dat de oorspronkelijke en de nieuwe
kwalificatie betrekking hebben op hetzelfde feit en uit de conclusie van de
Overwegende dat eiser werd verbeklaagde blijkt dat hij betreffende de
nieuwe kwalificatie werkelijk verweer volgd wegens overtreding van de artikelen 12.3.2 en 12.4 van het Wegheeft gevoerd (1).

verkeersreglement; dat hij wordt
veroordeeld wegens overtreding van
(MATTHIJS T. VERELST, PIERLOZ; VERELST,
artikel 12.2 van dit reglement;
PIERLOZ T. MATTHIJS)
Overwegende dat die veroordeling
niet
onwettig is, nu, eensdeels, de
ARREST
appelrechters op grond van hun fei(A.R. nr. 2273)
telijke appreciatie vaststellen dat de
« bijkomende omschrijving » hetzelfHET HOF; - Gelet op het bestre- de feit betreft, anderdeels, eiser den vonnis, op 22 januari 1988 in ho- zoals blijkt uit de conclusie (blad 3)
ger beroep gewezen door de Correc- .die hij voor de correctionele rechtbank heeft ingediend - zich op
tionele Rechtbank te Gent;
,grond van de in aanmerking genomen kwalificatie heeft verdedigd;
(1) Zie Cass., 6 dec. 1976 (A.C., 1977, 390); 3
Dat het middel niet kan worden
dec. 1985 (ibid., 1985-86, nr. 225) en noot 2; 6
aangenomen;
jan. 1987, A.R. nr. 538, en 6 rnei 1987, A.R.

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

nr. 5665 (ibid., 1986-87, nrs. 264 en 520).
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Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
22 november 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.

Nr. 176

2'

KAMER -

1° VONNISSEN

22 november 1988
EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING - BEGRIP.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERLENEN VAN
AKTE VAN DE RAMING VAN DE VOLLEDIGE
SCHADE - ACHTERAF INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

1o Een einduitspraak is het arrest dat
aan de burgerlijke partij, gelet op de
verdeling van de aansprakelijkheid, de
helft van het door haar gevorderde
toekent, zonder enig punt aan te houden waarover de strafrechter nag uitspraak zou moeten doen (1), oak al
wordt daarbij aan de burgerlijke partij
akte verleend van haar raming van de
volledige schade (2).
2° Hoewel de beslissing van een strafge-

recht, waarbij definitief uitspraak
wordt gedaan op de rechtsvordering
van de burgerlijke partij, aan laatstgenoemde akte heeft verleend van haar
raming van de volledige schade, is het
strafgerecht niet meer bevoegd om
kennis te nemen van de achteraf door
(1) Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. nr. 9986
(A.C., 1985-86, nr. 649), en 2 sept. 1986, A.R.
nr. 207 (ibid., 1986-87, nr. 1).
(2) Zie Cass., 13 feb.
(A.C., 1979-80, nr. 367).

1980, redengeving:

de burgerlijke partij ingestelde vordering (3). (Art. 4 wet 17 april 1878.)
(CAMPS, SMEYERS T. DE NUTTE)
ARREST

(A.R. nr. 2302)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering en miskenning
van de algemene bevoegdheid van de
strafrechtbank,
doordat het hof van beroep zich bevoegd verklaart om kennis te nemen van
de burgerlijke vordering van verweerster, terwijl de bevoegdheid van de strafrechter in deze reeds was uitgeput door
het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Turnhout van 20 juli 1983 :

Overwegende dat verweerster
voor de eerste rechter vorderde « na
toepassing der Strafwet (ten laste
van de eisers), (de eisers) solidair te
veroordelen aan (verweerster) te
provisionelen titel te betalen het bedrag van 300.000 frank, meer de vergoedende interesten vanaf 13 augustus 1982, de gerechtelijke intresten
en de kosten van de burgerlijke vordering; (verweerster) ervan akte te
verlenen dat zij de totale vordering
schat op 1.999.780 frank »;
Overwegende dat de eerste rechter, bij vonnis van 20 juli 1983, op
grond van de overweging dat « de
eis (van verweerster) ontvankelijk
voorkomt en hie et nunc gegrond
voor de provisionele som van
150.000 frank, met schatting van de
eis op 1.999.780 frank », besliste
« verklaart de eis van (verweerster)
hie et nunc als volgt gegrond : veroordeelt (de eisers) solidair om aan
(verweerster) te betalen de provisionele som van honderdvijftigdui(3) Zie Cass., 10 juni 1986, A.R. nr. 8667
(A.C., 1985-86, nr. 628).
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zend frank, meer de vergoedende in- Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter de wegens een
tresten vanaf dertien augustus 1900
verkeersmisdrijf ingestelde vordering
tweeentachtig, de gerechtelijke invan de burgerlijke partij afwijst op
tresten en de kosten; verleent akte
grand dat een oorzakelijk verband tusaan (verweerster) dat zij de totale
sen het misdrijf en de schade niet bevordering schat op 1.999.780 frank »;
wezen is, wanneer die afwijzing gegrond is op een vergelijking met een
Overwegende dat de correctionele
volkomen verschillende verkeerssiturechtbank, door, eensdeels, de eisers
atie waarin andere regels inzake rijgete veroordelen om aan verweerster
drag golden.
de helft te betalen van het gevraagde voorschot en in de kosten, anderdeels, aan verweerster akte te verle(DECLERCQ, COVEMAECKER T. CRICK)
nen van de schatting van haar
vordering, zoals door haar gevraagd,
ARREST
uitspraak heeft gedaan over alles
wat het voorwerp was van de eis
(A.R. nr. 2479)
van deze burgerlijke partij en haar
rechtsmacht derhalve volledig uitgeRET HOF; - Gelet op het bestreoefend is ten aanzien van deze par- den vonnis, op 30 maart 1988 in hotij; dat de verleende akte van schat- ger beroep gewezen door de Correcting slechts betrekking heeft op het tionele Rechtbank te Brugge;
eventueel instellen van een latere civielrechtelijke vordering voor de bevoegde rechter;
III. Op de voorziening van eiseres
Dat het midel gegrond is;
tegen de beslissing op de door verweerder tegen haar ingestelde civielrechtelijke vordering en op de
voorziening van eiser tegen de beOm die redenen, vernietigt het be- slissing op de door hem tegen verstreden arrest; beveelt dat van dit weerder ingestelde civielrechtelijke
arrest melding zal worden gemaakt vordering:
op de kant van het vernietigde arOver het eerste door de eisers samen
rest; veroordeelt verweerster in de aangevoerde middel: schending van de
kosten; zegt dat er geen grond is tot artikelen 97 van de Grondet, 1382 en
verwijzing.
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
22 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J. Belmans, Turnhout.
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doordat het bestreden vonnis na op
strafrechtelijk gebied eiseres te hebben
veroordeeld wegens overtreding van artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement
en verweerder te hebben veroordeeld wegens overtreding van artikel 17.2.2a van
het Wegverkeersreglement op burgerlijk
gebied eiseres uitsluitend aansprakelijk
verklaart voor de schadelijke gevolgen
van het ongeval, en dienvolgens de aanstelling van eiser tegen verweerder ont'Vankelijk doch ongegrond verklaart, op
grond van onder meer de volgende overwegingen : 2.21. De fout welke begaan
wordt door de autobestuurder die, met
overtreding van artikel 17.7.2a van het
Wegverkeersreglement inhaalt op een
kruispunt waar de voorrang van rechts
geldt, ontslaat de bestuurder die naar
links wil afslaan niet van het nakomen
van de voorschriften van artikel 19.1,
19.3.1 en 19.3.2 van het Wegverkeersre-
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glement (Cass., 9 december 1980, R. W.,
80-81, 1995). 2.22. Het voorschrift van artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement
heeft een algemeen karakter ten aanzien
van de bestuurder die links wil afslaan,
zodat het zelfs dient nageleefd te worden
wanneer een andere bestuurder hem op
onregelmatige wijze inhaalt, met name
op een plaats waar het inhalen verboden
is. 2.23. Er kan trouwens ook niet gesteld
worden dat (verweerder) voor (eiseres)
onvoorzienbaar was. Overwegende dat
een voorzienbare hindernis in de zin van
artikel 10.1.3 van het Wegverkeersreglement deze is die zich voordoet op een afstand die voldoende is opdat de bestuurder zou kunnen stoppen of een uitwijkingsmaneuver uitvoeren, dat geen gevaar oplevert voor hem zelf of voor
derden (Cass., 30 oktober 1961, Pas.,
1962, I, 232; Brussel, 18 februari 1981,
R. W., 1981-82, 1769). Een hindernis is
slechts dan niet te voorzien als een bestuurder ze niet tijdig kan opmerken en
deze onmogelijkheid niet het gevolg is
van zijn eigen fout. Nu uit haar eigen
verklaring blijkt dat (eiseres) op onaandachtige wijze achter zich gekeken heeft
en daarbij de in aantocht zijnde (verweerder) niet heeft opgemerkt, dient
daaruit afgeleid te worden dat zij wegens deze onachtzaamheid of onaandachtigheid het begrip van de onvoorzienbare
hindernis, waarmee het ten andere onverenigbaar is, niet kan inroepen
2.24. Evenmin heeft (verweerder) haar in
haar normale verwachtingen verschalkt.
Overmacht kan slechts voorkomen uit
een van de wil van de mans onafhankelijke omstandigheid welke die wil noch
heeft kunnen voorzien, noch heeft kunnen voorkomen. Zij is onverenigbaar
met een aan de dader te wijten nalatigheid of gebrek aan voorzorg (Cass., 25
juni 1956, Pas., I, 1176; A.C., 1956, 905).
Aldus is een beoordelingsfout, gebrek
een koelbloedigheid, onaandachtigheid
niet te verenigen met het begrip overmacht (Cass., 21 april 1958, Pas., 923; 30
oktober 1961, Pas, 1962, 232). Om dezelfde redenen als uiteengezet in 2.22 kan
overmacht hier niet ingeroepen. (Eiseres) beging een duidelijke beoordelingsfout. 2.25. De rechtbank is dan ook van
oordeel dat de vaststaande inbreuk op
artikel 17.2.2a van het Wegverkeersreglement in hoofde van (verweerder) niet in
oorzakelijk verband staat tot het ongeval
en de eruit voortspruitende schade. Zonder deze inbreuk in hoofde van (verweerder), zou het ongeval zich op dezelfde
wijze, en de schade zich in gelijke mate
.hebben voorgedaan, zoals deze zich
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, thans in concreto heeft voorgedaan.
, Mocht het ongeval zich hebben voorgedaan op een kruispunt waar de voorrang
van rechts niet gold en er alsdan geen
• inhaalverbod bestond, zou het ongeval
i zich ook hebben voorgedaan en wei op
dezelfde wijze en de schade zou zich te1 vens in gelijke mate hebben voorgedaan
zoals thans in concreto het geval was.
2.26. Slechts door de fout in hoofde van
(eiseres) kon het ongeval zich voordoen,
~oals dit zich heeft voorgedaan. (Eiseres)
IS dan ook exclusief verantwoordelijk
voor het ongeval en de eruit voortspruitende schade zoals deze zich thans in
concreto heeft voorgedaan;
terwijl, ...
vierde onderdeel, de oorzakelijkheid
van een foutieve rijwijze met de veroorzaakte schade n!et wegvalt door de vaststelling dat het foutief karakter van die
rijwijze naar omstandigheden ook niet
foutief had kunnen zijn, wanneer die
omstandigheden vereisen dat het ongeval zich op een andere plaats zou hebben
voorgedaan waar andere verkeersregelen
gelden, het causaliteitsprobleem niet
wettig kan opgelost worden door te referen naar een ongeval dat zich in andere
dan de concreet voorhanden zijnde omstandigheden .zou hebben voorgedaan;
derhalve het vonnis, door aan te nemen
dat het ongeval zich ook zou hebben
voorgedaan mocht het voorgevallen zijn
« op een kruispunt waar de voorrang van
rechts niet gold en er alsdan geen inhaalverbod bestond », in werkelijkheid
de cimsaliteit tussen de aangenomen foutieve rijwijze van verweerder en de veroorzaakte schade ontkent door de vergelijking te maken met een ander ongevalsgebeuren dan het concreet ongeval
dat ter beoordeling aan de rechters was
onderworpen, en daardoor het oorzakelijkheidsbegrip miskent, en derhalve de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt:
1

Overwegende dat het middel enkel de beslissing aanvecht waarbij
wordt vastgesteld dat de tegen verweerder bewezen fout niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de door de
appelrechters aangewende redenering
van het rechtmatig alternatief
slechts hanteerbaar is in dezelfde

Nr. 178
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concrete verkeersregeling als deze Nr. 178
waarin het ongeval plaatshad;
Dat de appelrechters ten onrechte
2• KAMER - 22 november 1988
- punt 2.25 van hun redengeving het rechtmatig alternatief inbouwen
« op een kruispunt waar de voor-. CASSATIE - VORDERING TOT VERNIETIrang van rechts niet gold en er alsGING - STRAFZAKEN - ART. 441 SV. - VEROORDELING - VERJAARD MISDRIJF.
dan geen inhaalverbod bestond »;
Dat zij door hun redengeving hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Op het cassatieberoep van de procureurgeneraal, ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hof, zonder
verwijzing, het vonnis houdende veroordeling wegens een verjaard misdrijf (1).

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het eerste, het tweede en het derde onderdeel van het voor de eisers samen
ingediende eerste middel en van het
tweede middel, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist
over de door, eensdeels, verweerder
tegen eiseres, anderdeels, eiser tegen verweerder, ingestelde civielrechtelijke vorderingen en over de
bij die vorderingen behorende kosten, behoudens in zoverre het vaststelt dat eiseres een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het
ongeval en de schadelijke gevolgen
daarvan; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers enerzijds en verweerder anderzijds in de helft van de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Veurne, zitting houdende in hoger
beroep.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE GORISSEN)
ARREST

(A.R. nr. 2679)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, dat
luidt als volgt : Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie. De
ondergetekende procureur-generaal
heeft de eer hierbij kenbaar te rnaken dat, bij een brief van 13 juni
1988, Bestuur Burgerlijke en Crimi··
nele Zaken, nr. 7/SDP/130836/
595/AP/CIC LD/MV, de minister
van Justitie hem gelast heeft bij het
Hof, overeenkomstig artikel 441 van
het Wetboek van Strafvordering,
aangifte te doen van het in kracht
van gewijsde gegane vonnis, op 19
september 1986 uitgesproken door
de Correctionele Rechtbank te Brugge en waarbij Dirk, Johan, Marc Gorissen, bediende, geboren te RoUegem op 29 juni 1944 en wonende te
22 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzit- Damme (Sijsele), Burg. Capellelaan 44, wordt veroordeeld ter zake
ter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie (1) van de h. van te Brugge, op 5 januari 1985,
Advo- overtreding van artikel 34/1° van de
Declercq, advocaat-generaal caat: mr. R. Sierens, Brugge.
Wegverkeerswet en artikel 12/4 van
het Wegverkeersreglement. Voor de-

-----------------1
Nota arrest nr. 177:

(1) Ret O.M. had tot cassatie geconcludeerd,
doch op grond van andere onderdelen van het
cassatiemiddel.

Nota arrest nr. 178 :
(1) Cass., 20 nov. 1984,
(A.C., 1984-85, nr. 179).

A.R.

nr.

9031
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ze misdrijven werd de verjaring van
de strafvordering een laatste maal
gestuit op 22 augustus 1985, toen het
openbaar ministerie een uittreksel
uit het centraal strafregister vroeg.
De verjaring werd geschorst van 25
april tot 2 mei 1986 gedurende de
buitengewone termijn voor verzet
tegen het in eerste aanleg gewezen
verstekvonnis. De verjaring van de
strafvordering was dus bereikt alvorens het aangegeven vonnis werd
geveld. Het schendt de artikelen 68
van de Wegverkeerswet en 22 tot 25
van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,

Nr. 179

Nr. 179

1•

KAMER -

24 november 1988

OVEREENKOMST 1157 B.W. -

UITLEGGING DRAAGWIJDTE.

ART.

De bepalingen van art. 1157 B. W. betekenen niet dat een bepaling van een
overeenkomst steeds moet worden opgevat in die zin dat zij enig gevolg kan
hebben en evenmin dat, wanneer zij
voor tweeerlei uitlegging vatbaar is, de
rechter ze altijd derwijze moet uitleggen dat zij een recht toekent of een
verbintenis oplegt (1).
(DE STOOP T. DESRUMAUX E.A.)

(A.R. nr. 8080)

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat · 24 november 1988 - 1• kamer- Voorhet aan het Hof moge behagen het zitter : de h. Sace, waarnemend voorzitaangegeven vonnis te vernietigen; te ter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
bevelen dat van zijn arrest melding advocaat-generaal
- Advocaten : mrs.
zal worden gemaakt op de kant van Bayart, Draps en Nelissen
Grade.
de vernietigde beslissing en te zeggen dat er geen grond is tot verwijzing.
Brussel, 5 juli 1988,
Nr. 180

Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) R. Declercq.

1•

KAMER -

24 november 1988

Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, met over- 1° GRONDWET- ARTIKEL 107- TOEZICHT
VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN OP DE
neming van de beweegredenen van
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDEhet vorenstaande verzoekschrift,
NINGEN.
vernietigt het aangegeven vonnis, '
gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge op 19 septem- 2° CASSATIEMIDDELEN - GEEN VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE
ber 1986; beveelt dat van dit arrest
BEPALING - GEEN BEROEP OP SCHENDING
melding zal worden gemaakt op de
VAN ART. 107 GW. - ONTVANKELIJKHEID.
kant van het vernietigde vonnis;
zegt dat er geen grond is tot verwij- 1o Art. 107 Gw., krachtens hetwelk de
hoven en rechtbanken de besluiten en
zing.
1

22 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

verordeningen aileen toepassen in zover zij met de wetten overeenstemmen, maakt geen onderscheid tussen
de erin bedoelde besluiten; die bepa-

(1) Cass., 25 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 71).
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ling is toepasselijk zelfs op de niet verordenende beslissingen van het bestuur
en op de administratieve handelingen,
ook al zijn deze van individuele aard
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nen, antwoordt : « dat, indien moet worden aangenomen dat een wet vereist is
en dat de minister van Financien niet
bevoegd was om (de concessie te verlenen), daaruit niet noodzakelijk valt af te
(1).
leiden (... ) dat het gesloten administratief
2° Niet ontvankelijk is het middel waar- contract een huurovereenkomst is; dat a
in wordt aangevoerd dat een overeen- priori niet kan worden uitgesloten dat
komst inzake een concessie op het het hier gaat om een wellicht onregelmaopenbaar domein aan een onregelma- tige concessie; dat men zich in dat geval
tigheid van openbare orde leed, op kan afvragen of zodanige onregelmatiggrand dat de minister van Financien heid nietigheid van de handeling tot gezijn bevoegdheden had overschreden volg heeft; dat die vaststelling voor het
door de concessie te verlenen en dat hof van (beroep) niet ter sprake is gekode feitenrechter derhalve zelfs ambts- men zodat dit hof daarover geen uithalve had moeten weigeren aan de spraak behoefde te doen >>,
overeenkomst gevolg toe te kennen,
terwijl, eerste onderdeel, de goederen
als dat middel geen schending aan- van het openbaar domein door particulievoert van art. 107 Gw. (Art. 1080 ren enkel kunnen worden gebruikt in
Ger.W.)
het kader van een concessie van een
openbare dienst of van een domaniale
concessie; de concessies op het openbaar
(BELGIAN SHELL N.V. T. CENTRUM 58)
domein van de Staat tot de bevoegdheid
van de wetgever behoren, die deze beARREST ( vertaJing)
voegdheid hetzij rechtstreeks, hetzij door
overdracht van bevoegdheid aan de uit(A.R. nr. 8242)
voerende macht uitoefent; niet wordt betwist dat te dezen geen wet is goedgeHET HOF; - Gelet op het bestre- keurd om aan verweerster het recht te
de litigieuze parkeergarage te
den arrest, op 24 maart 1987 op ver- verlenen
exploiteren of de minister van Financien
wijzing door het Hof van Beroep te daartoe te machtigen; de ministers, overBergen gewezen;
eenkomstig de artikelen 25, 26 en 29 van
Gelet op het arrest van het Hof de Grondwet, geen eigen bevoegdheid
van de Grondwet hebben verkregen, zovan 2 september 1982 (2);
dat zij enkel kunnen handelen krachtens
een hun door een grondwettelijke overOver het vierde middel : schending van heid verleende delegatie; de minister van
de artikelen 25, 26, 29 van de Grondwet, Financien derhalve zijn bevoegdheden
6, 1101, 1108, 1126, 1127, 1128 en 1134 van heeft overschreden door aan verweerster
het Burgerlijk Wetboek, alsmede het al- de litigieuze concessie te verlenen; de
gemeen beginsel inzake de regelmatig- grondwettelijke verdeling van de machheid en continui:teit van de openbare ten de openbare orde raakt; het arrest de
tussen de Staat en verweerster gesloten
diensten,
overeenkomst als een concessie bestemdoordat het arrest, na te hebben be- pelt, dus krachtens artikel 6 van het Burslist dat de betrekkingen tussen de Staat gerlijk Wetboek elk gevolg aan die overen verweerster neerkwamen op een eenkomst diende te ontzeggen, wegens
« concessie », en na te hebben vastge- de onregelmatigheid van openbare orde
steld dat die concessie door het Ministe- waardoor zij was aangetast; het hof van
rie van Financien, Bestuur der Domei- beroep, in strijd met wat het arrest zegt,
nen, was verleend, op het middel waarin ambtshalve diende te beslissen over de
eiseres aanvoerde dat de minister van vraag of de tussen de Staat en verweerFinancien niet bevoegd was om een con- ster tot stand gekomen concessie nietig
cessie op het openbaar domein te verle- moest worden verklaard, aangezien de
----------~---~---1 onregelmatigheid die tot nietigheid heeft
geleid, de openbare orde raakte; het ar(1) Zie Cass., 10 juni 1926 (Bull. en
Pas., 1927, I, 12) (impliciet) en 21 april 1988,
rest derhalve de artikelen 25, 26 en 29
A.R. nr. 7535 (A.C., 1987-88, nr. 504) (implici~t) van de Grondwet, alsmede artikel 6 van
met cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1988, I, nr. het Burgerlijk Wetboek schendt;
504.
tweede onderdeel, de goederen van het
(2) A.R. nr. 6565 (A.C., 1982-83, nr. 1).
openbaar domein door particulieren en-
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kel kunnen worden gebruikt in het kader van een concessie van een openbare
dienst of van een domaniale concessie;
de aan verweerster verleende concessie
volstrekt nietig was, daar de litigieuze
parkeergarage, waarvan het arrest beslist dat ze tot het openbaar domein van
de Staat behoort, niet door verweerster
wettig kon worden geexploiteerd; uit de
vaststellingen van het arrest blijkt dat
de litigieuze overeenkomst tussen eiseres en verweerster tot de gemeenschappelijke exploitatie van de litigieuze parkeergarage strekte; daaruit volgt dat die
overeenkomst een ongeoorloofd voorwerp heeft, dat in strijd is met de openbare orde, aangezien zij betrekking heeft
op een goed dat niet in de handel is;
daaruit volgt dat het arrest, door eiseres
te veroordelen tot uitvoering van de met
verweerster gesloten litigieuze overeenkomst, die door een nietigheid van openbare orde is aangetast, een schending inhoudt van de artikelen 6, 1101, 1108,
1126, 1127 en 1128 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende de geldigheidsvoorwaarden van de overeenkomsten, en
daaruit volgt dat een met de openbare
orde strijdige overeenkomst, namelijk
omdat zij betrekking heeft op een voorwerp dat niet in de handel is, nietig is;
derde onderdeel, eiseres in haar regelmatige appelconclusie aanvoerde dat,
volgens de tekst van de overeenkomst
tussen de Staat en verweerster, deze het
recht doch niet de verplichting had de litigieuze parkeergarage te exploiteren; eiseres daaruit afleidde dat die overeenkomst geen concessie kon zijn; het
arrest evenwel die overeenkomst als
« concessie >> bestempelt; het wezenlijke
bestanddeel van een concessie hierin bestaat dat de concessiehouder een taak in
het kader van een openbare dienst vervult, die hij moet uitvoeren met inachtneming van het algemeen belang en van
het algemeen beginsel inzake de regelmatigheid en de continui:teit van de
openbare diensten; het feit dat verweerster niet verplicht was de litigieuze parkeergarage te exploiteren, niet verenigbaar is met het begrip « concessie van
een openbare dienst >>; waaruit volgt dat
het arrest, dat beslist dat de overeenkomst tussen de Staat en verweerster
een concessie is, zonder voormeld middel
van eiseres te beantwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet); en
het arrest, door die overeenkomst aldus
te bestempelen, zonder na te gaan, zoals
eiseres zulks in haar conclusie vroeg, of

Nr. 180

verweerster het recht had de litigieuze
parkeergarage te exploiteren, zonder
daartoe verplicht te zijn, artikel1134 van
het Burgerlijk Wetboek schendt, daar
het aan de tussen de Staat en verweerster gesloten overeenkomst niet de gevolgen wil toekennen die zij wettelijk
tussen partijen heeft, en het algemeen
beginsel inzake de regelmatigheid en
continui:teit van de openbare diensten
miskent:

Wat het eerste en tweede onderdeel betreft :
Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hierin bestaande dat in
die onderdelen het middel, dat betoogt dat de feitenrechter de nietigheid van het op 6 mei 1960 tussen
partijen gesloten contract ambtshalve had moeten opwerpen wegens
machtsoverschrijding door de uitvoerende macht, schending van artikel 107 van de Grondwet had moeten aanvoeren, dit is de enige bepaling waarin aan de hoven en rechtbanken bevoegdheid wordt toegekend om toepassing van een individuele administratieve handeling wegens machtsoverschrijding uit te
sluiten:
Overwegende dat artikel 107 van
de Grondwet, volgens hetwelk de
hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten
en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de wetten
overeenstemmen, geen onderscheid
maakt tussen de handelingen die
het beoogt; dat het toepasselijk is op
de zelfs niet reglementaire beslissingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, ook al zijn
ze van individuele aard;
Overwegende dat het middel, in
die beide onderdelen, doet gelden
dat de tussen de Belgische Staat en
verweerster gesloten overeenkomst
die het bestreden arrest als een concessie op het openbaar domein bestempelt, leed aan een onregelmatigheid van openbare orde omdat de
minister van Financien zijn macht
had overschreden door zodanige
concessie te verlenen, en het hof
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van beroep zelfs ambtshalve had
moeten weigeren aan die overeenkomst gevolg toe te kennen;
Dat, ter voldoening aan artikel
1080 van het Gerechtelijk Wetboek,
het middel, in die onderdelen,
schending van voormeld artikel 107
had moeten aanvoeren;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
In zoverre het middel, in dit onderdeel, schending van artikel 97
van de Grondwet aanvoert :
Overwegende dat, in zoverre het
middel, in dit onderdeel, aan het bestreden arrest verwijt dat het niet
antwoordt op het verweer van eiseres, dat zij hieruit afleidde dat verweerster volgens de tekst van de litigieuze overeenkomst het recht,
doch niet de verplichting had om de
parkeergarage te exploiteren, uit het
antwoord op het eerste en vierde onderdeel van het eerste middel blijkt
dat het hof van beroep, wegens zijn
vaststellingen over het kenmerk van
openbaar domein van de parkeergarage van de « Kunstberg », niet behoefde na te gaan of de verwerende
vennootschap het recht dan wel de
verplichting had om de litigieuze
parkeergarage te exploiteren;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, in
zoverre het in dit onderdeel aan de
bestreden beslissing verwijt dat het
die overeenkomst als een concessie
bestempelt, zonder op de desbetreffende conclusie van eiseres te antwoorden, evenmin kan worden aangenomen;
Dat het arrest immers in verband
met de benaming van die overeenkomst zegt « dat (eiseres), aangezien
een concessie noodzakelijk door de
wet moet worden goedgekeurd en
de minister van Financien in dit geval die goedkeuring niet had verleend, eruit afleidt dat de exploitatie
van de parkeergarage geen concessie kan zijn, maar wel een verhuring van het privaat domein, dat een
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van de door (verweerster) geraadpleegde professoren verklaart dat
het beginsel volgens hetwelk de concessie door de wet moet worden toegestaan, niet met de administratieve
praktijk overeenstemt, wanneer het
gaat om de organisatie van een bestaande openbare dienst, dat het hof
(van beroep) zulks niet kan nagaan,
maar dat, volgens de rechtsleer, het
Bestuur van de Domeinen de concessiecontracten medeopmaakt, (... )
dat, indien moet worden aangenomen dat een wet vereist is en dat de
minister van FinancH~n niet bevoegd
was, daaruit niet noodzakelijk valt
af te leiden, zoal.s (eiseres) beweert,
dat het gesloten administratief contract een huurovereenkomst is, dat
a priori niet kan worden uitgesloten
dat het hier gaat om een wellicht
onregelmatige concessie »;
In zoverre het middel, in dit derde
onderdeel, aan het hof van beroep
verwijt dat het niet heeft nagegaan,
zoals eiseres in haar conclusie daarom verzocht, of verweerster het
recht had de parkeergarage te exploiteren:
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste en vierde onderdeel van het eerste middel blijkt,
het hof van beroep, gelet op hetgeen
het zegt in verband met de vraag of
de parkeergarage van de Kunstberg
tot het openbaar domein van de
Staat behoort, niet behoefde na te
gaan of de verwerende vennootschap, volgens de tekst van de litigieuze overeenkomst, het recht dan
wel de verplichting had om die parkeergarage te exploiteren;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
In zoverre het middel, in dat onderdeel, aan de bestreden beslissing
verwijt dat zij artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek schendt, daar
zij niet heeft nagegaan of verweerster het recht had de parkeergarage
te exploiteren zonder daartoe verplicht te zijn :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgewor-
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pen en hierin bestaande dat het
middel, in dit onderdeel, in zoverre
onduidelijk is :
Overwegende dat men niet inziet
in welk opzicht het hof van beroep,
als het niet heeft nagegaan of verweerster, volgens de tekst van de litigieuze overeenkomst het recht had
de parkeergarage te exploiteren zonder daartoe verplicht te zijn, zou
hebben geweigerd aan die overeenkomst de gevolgen toe te kennen
welke zij wettelijk tussen partijen
he eft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
In zoverre het middel, in dat onderdeel, is afgeleid uit schending
van het algemeen rechtsbeginsel inzake de regelmatigheid en continu'iteit van de openbare diensten :
Overwegende dat het middel, in
dit onderdeel, niet zegt in welk opzicht het bestreden arrest dat algemeen rechtsbeginsel zou hebben geschonden; dat het in zoverre niet
ontvankelijk is;

nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
- Advocaten: mrs. De Gryse en Kirkpatrick.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT VERSCHEIDENE DADERS - HOOFDELIJKHEID
-ART. 50 SW.

Alle personen die wegens een zelfde misdrijf zijn veroordeeld, zijn hoofdelijk
tot schadevergoeding gehouden, ook al
gaat het om een onopzettelijk misdrijf
en zijn de bestanddelen van de fout
voor ieder van hen verschillend (1).
(Art. 50 Sw.)
(THOREZ, « LES ASSURANCES NATIONALES »
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ NAAR FRANS
RECHT, HET BELGISCH BUREAU DER AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. T. DECARNE, LAMAIRE EN
ZONEN P.V.B.A. - TRANS LAMAIRE N.V.)

De

h.

advocaat-generaal

Declercq

Om die redenen, vernietigt het be- heeft in substantie het volgende gezegd,
streden arrest, alleen in zoverre het wat betreft het eerste onderdeel van het
eiseres veroordeelt om aan verweer- eerste middel:
Door de strafrechter werden Thorez en
ster op het hoofdbedrag van
42.014.296 frank de interest te beta- Decarne veroordeeld als aansprakelijk
len tegen de verschillende wettelijke voor een ongeval van 13 december 1974.
Ten opzichte van mekaar worden ze elk
rentevoeten op elk van de driemaan- voor
1/2 aansprakelijk geacht. T.o.v. de
delijkse bedragen vanaf hun verval- andere burgerlijke partijen worden ze aldag; verwerpt de voorziening voor lebei veroordeeld.
het overige; beveelt dat van dit arDe Caisse primaire d'Assurance Malarest melding zal worden gemaakt op die stelt op 20 september 1978 een verde kant van het gedeeltelijk vernie- haalsvordering in tegen Decarne en de
tigde arrest; veroordeelt eiseres in P.V.B.A. Lamaire, die zelf, in 1980, een
drie vierde van de kosten van haar vordering tot tussenkomst en vrijwaring
voorziening; houdt het overige van richten tegen Thorez en dezes verzekedie kosten aan en laat de beslissing raar Les Assurances nationales.
Het bestreden arrest onderzoekt het
dienaangaande aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte probleem van de tegen Thorez gerichte
Het besluit dat de vordering,
zaak naar het Hof van Beroep te vordering.
hoewel meer dan 5 jaar na de feiten inLuik.
gesteld, toch niet verjaard is, want, zegt
24 november 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, waar-

1----------------{1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
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het hof van beroep, de vordering tegen
Decarne was tijdig ingesteld (in 1978) en
tussen Decarne en Thorez bestaat er
hoofdelijkheid, zodanig dat, volgens artikel 1206 B.W. de dagvaarding van Decarne ook de verjaring t.o.v. Thorez stuit.
In het eerste onderdeel van het eerste
middel betwisten de eisers dat het hier
zou gaan om een echte solidariteit tussen schuldenaars. Volgens de eisers
werd verkeerdelijk toepassing gemaakt
van artikel 50 van het Strafwetboek, valgens hetwelk er solidariteit bestaat tussen twee beklaagden die « wegens een
zelfde misdrijf veroordeeld >> werden. Eisers laten gelden dat ze niet dezelfde onvoorzichtigheid begingen en dat er dus
tussen hen geen hoofdelijkheid bestaat.
In werkelijkheid werden de twee bestuurders veroordeeld wegens onopzettelijke slagen en verwondingen aan mekaar en bovendien aan verschillende
andere personen.
Ze waren ook elk vervolgd voor verkeersovertredingen die blijkbaar de door
elk begane onvoorzichtigheid preciseerden maar daarover kwam, wegens verjaring van de strafvordering, geen uitspraak.
De oplossing van het nu gestelde probleem vergt een analyse van de juiste
draagwijdte van artikel 50 van het Strafwetboek. De vraag is niet of ze een gemeenschappelijke fout begingen. Het
gaat er aileen om te weten of men staat
voor personen die, volgens de bewoordingen van artikel 50, « wegens een zelfde
misdrijf veroordeeld >> werden.
De vraag of er wellicht verschillende
misdrijven maar toch een gemeenschappelijke fout bestaat, is niet aan de orde.
Het opzoeken van een eventuele « faute
commune >> (DE PAGE, d. II, 1964', nr.
1032, blz. 1079) kan van belang zijn voor
het opsporen van een conventionele
hoofdelijkheid. Ze verliest aile belang als
men zich bevindt voor een zelfde misdrijf zoals bepaald in artikel 50.
Hoewel artikel 50 spreekt van « een
zelfde misdrijf >>, « une meme infraction >>, wordt het niet betwist dat de wetgever bedoelt « een enkel strafbaar
feit >>.
Dat twee personen een feit pleegden
dat door dezelfde wetsbepaling strafbaar
gesteld wordt, heeft geen belang. Om tot
hoofdelijkheid te besluiten is het ook
niet voldoende dat het door twee personen gepleegde misdrijf met een identieke kwalificatie wordt aangewezen. Niet
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het gemeenschappelijke etiket heeft belang, wel de eenheid van feit.
Zo is het best mogelijk dat door de
kwalificaties « diefstal >> en << heling >> in
werkelijkheid een enkel feit, een enkele
materHHe gedraging bedoeld wordt, zodat
die verschillende betiteling geen reden is
om tot afwezigheid van hoofdelijkheid te
besluiten (noot R.D., onder Cass.; 5 okt.
1982, A.C., 1982-83, nr. 85). Een andere
vraag, die buiten de toepassing van artikel 50 valt, is of diefstal en heling, in de
onderstelling dat het verschillende feiten
zou betreffen, toch een gemeenschappelijke fout zouden kunnen aantonen waardoor niet artikel 50 maar toch solidariteit
zou toepasselijk zijn (Cass., 28 april 1941,
Pas., 1941, I, 162, en noot R.H.; Cass., 18
nov. 1987, A.R. nr. 5932, A.C., 1987-88, nr.
165).

Voor de toepassing van artikel 50
denkt men op de eerste plaats aan personen die, in de zin van artikelen 66 en 67
van het Strafwetboek, aan een en hetzelfde misdrijf deelnemen.
Voor de interpretatie en de toepassing
van deze bepalingen betreffende de
strafbare deelneming moet men voorzichtig zijn. De bepalingen van artikel 66
hebben geen enkele betekenis en geen
enkel belang in zoverre verschillende
personen aan de uitvoering van een misdaad of wanbedrijf zelf hebben medegewerkt. Zij zijn allen daders, zonder meer;
het zijn << medeplegers >> in Nederland;
het begrip mededaderschap is hier niet
vereist (Cass., 2 april 1917, Pas., 1917, I,
239, en de noot 2; Cass., 16 nov. 1959,
Pas., 1960, I, 322; J. D'HAENENS, << Strafbare deelneming >>, in A.P.R., 1959, nrs.
54-60 en 206-214; C.J. VAN HouDT-W.
CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, II, 176',
nr. 1204, blz. 594; J. VAN HALEWIJN, << Bijdrage tot de studie van de strafbare deelneming in Belgisch Strafrecht >>, in
Rechtsk. Weekb., 1961-62, kol 1525; J.
CONSTANT, Traite, blz. 347, noot 1).
Bovendien kent het Strafwetboek niet
het begrip mededaders en zijn al degenen die een noodzakelijke hulp bieden of
in bepaalde voorwaarden het misdrijf
uitlokken als daders strafbaar (Cass., 16
okt. 1986, A.C., 1986-87, nr. 90).
De reele draagwijdte van de artikelen
66 en 67 dient aldus gerelativeerd te worden.
Niettemin vertonen sommige auteurs
een neiging om de toepassing van de
door artikel 50 bepaalde hoofdelijkheid
te beperken tot de strafbare deelneming
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van verschillende personen aan een misdrijf.
Vandaar komen zij ertoe de toepassing
van artikel 50 te beperken door als essentii:He voorwaarde te stellen dat de beklaagden « wetens » en « in samenwerking ''• in de voorwaarden van artikel 66,
tot het plegen van het misdrijf zouden
hebben bijgedragen (conclusie van advocaat-generaal F. Dumon v66r Cass., 15
feb. 1974, A.C., 1974, 661). Ook prof. Van
Ommeslaghe (« Examen de jurisprudence 1974 (a 1982), Les obligations », in
R.C.J.B., 1988, nr. 180), vereist voor het
toepassen van de solidariteit « un element intentionnel »; daarbuiten zou de
veroordeling aileen in solidum zijn.
Die zienswijze voegt echter iets toe
aan de bepaling van artikel 50. Het vereisen van een intentioneel element is
correct voor de toepassing van artikel 66,
niet voor artikel 50.
Ook wordt die stelling verworpen door
uw arrest van 22 december 1947 (Pas.,
1947, I, 555) waarin duidelijk gezegd
wordt dat de personen die wegens een
misdrijf veroordeeld worden, solidair tot
schadevergoeding gehouden zijn, al bestand er tussen hen geen voorafgaand
otrerleg en geen eenheid van handeling
(<< la loi n'exige ni !'existence d'un concert prealable ni l'unite d'action mais
seulement unite d'infraction »).
Dat is de zuivere interpretatie van artikel 50. Deze strikte opvatting wordt
overigens door de rechtsleer gewoonlijk
gevolgd (P.E. Trousse, « Les principes generaux du droit penal belge », in Les Novelles, Droit penal, dl. I, I, nr. 1504; A
Lorent, « Les frais de justice repressive "• in R.D.P., 1983, biz. 641, nr. 44).
In dezelfde gedachtengang neemt men
dan ook aan dat de regel van artikel 50
van toepassing is ook als het niet-opzettelijke misdrijven betreft, b.v. onopzettelijk doden of onopzettelijke slagen of
verwondingen (P.E. Trousse, nr. 1503; J.
Constant, Traite, d. II, 1965, nr. 868).
De Page, (Traite, d. II, 1964', blz. 1078,
voetnoot 3) aanvaardt dit niet. Voor hem
pleegden twee bestuurders die veroordeeld zijn voor onopzettelijk doden van
een persoon, twee verschillende misdrijven. Maar zijn mening wordt in het geheel niet gevolgd. Trouwens met uw arrest van 9 oktober 1933 (Pas., 1934, I, 18)
beslist U zeer duidelijk dat er tussen de
twee bestuurders solidaire aansprakelijkheid bestaat, ook al zijn de bestanddelen
van ieders fout verschillend. Dat wordt
£3volgd door de rechtsleer (Rep. prat. du

droit beige, V Obligations, nr. 454; R.O.
Dalcq, « Traite de la responsabilite civile », in Les Novelles, Droit civil, d. V, II,
1962, nr. 2623).
Het geval van artikel 419 van het
Strafwetboek is eenvoudig. Al wie, door
welk gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg ook, er toe bijdraagt de dood van
een persoon te veroorzaken, pleegt noodzakelijk hetzelfde misdrijf. Waarin de
fout eigenlijk bestaat is van secundair
belang voor de constructie van het misdrijf. Essentieel is dat een bepaald gevolg veroorzaakt wordt door een gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg. Dat gevolg is uniek. Het is het formeel hestanddee! van het wanbedrijf. De verjaring
van de strafvordering loopt niet vanaf de
onvoorzichtigheid, maar vanaf het overlijden van het slachtoffer.
Veroordeling van twee beklaagden wegens onopzettelijk doden van een persoon leidt noodzakelijk tot solidariteit in
de volle zin van het woord, wat de veroordeling tot schadevergoeding betreft.
Niet zo eenvoudig is het voor onopzettelijke slagen of verwondingen. Hier is
het best mogelijk dat een zelfde telastlegging, wat plaats, datum en wettelijke
kwalificatie betreft, in werkelijkheid een
gans andere realiteit dekt. Het is denkbaar dat twee ongevallen zich voordeden,
het ene kort na het andere, zodat eenzelfde misdrijf twee gans afzonderlijke
feiten betreft. In dat geval is er natuurlijk geen spraak van hoofdelijkheid. Dat
blijft, alles samen, uitzonderlijk.
Maar als het om een enkel strafbaar
feit gaat, namelijk een lichamelijk letsel
veroorzaakt door de samenlopende fouten van twee personen, al zijn die fouten
van verschillende aard, moet artikel 50
worden toegepast.
Dat het in ons geval om dezelfde letsels gaat, veroorzaakt door de onvoorzichtigheden van twee personen, blijkt
voldoende uit de tekst van het bestreden
arrest, waarin uitsluitend spraak is van
een enkel ongeval.
Anders is het gesteld met verkeersongevallen zonder lichamelijk letsel. De
verkeersovertredingen bestaan, volgens
hun wettelijke kwalificatie, niet in het
veroorzaken van een gevolg. Het betreft
dus in de regel verschillende « misdrijven ». l-Iier zal eventueel gezocht worden
naar een « gemeenschappelijke fout »,
een « faute commune » die o.m. volgens
uw arrest van 18 november 1987
(A.C., 1987-88, nr. 165) toch tot solidariteit zou kunnen aanleiding geven. Maar
0
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dit is dan niet meer artikel 50 van het
Strafwetboek en het is zonder belang
voor de oplossing van de huidige zaak.
Ik besluit dus dat het bestreden arrest
wettig beslist dat eiser en verweerder
zich aan een zelfde misdrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen hebben
schuldig gemaakt en dat zij, op grand
van artikel 50 van het Strafwetboek,
hoofdelijk tot schadevergoeding gehouden zijn.
De tegen eisers gerichte vordering was
dus niet verjaard.

Besluit: Het eerste onderdeel van het
eerste middel kan dus niet worden aangenomen.

ARREST

(A.R. nr. 5707)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 50 van het Strafwetboek, 26
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, 1206, 1213, 1214,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde erga
omnes in strafzaken,
doordat het bestreden arrest, in navolging van het beroepen vonnis, na de verhaalsvordering van de Caisse primaire
d'Assurances Maladie no 59 tegen de verweerders te hebben ingewilligd, rechtdoende op de vordering in tussenkomst
en vrijwaring, door de verweerders tegen
de eisers gericht, deze toelaatbaar verklaart en gegrond ten belope van de tegenwaarde van 8.323,81 FF, meer de vergoedende interest tussen 13 december
1974 en 19 september 1978 en de gerechtelijke interest vanaf 20 september 1979,
en de eisers veroordeelt tot vier vijfde
van de kosten in beide aanleggen verbonden aan de vordering tot vrijwaring,
na te hebben vastgesteld dat de strafbare feiten zich hebben voorgedaan op 13
december 1974, datum van de aanrijding,
en na te hebben vastgesteld dat de verweerders de eisers in tussenkomst en
vrijwaring hebben gedagvaard bij ex-
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ploot van 23 december 1980, hetzij meer
dan vijf jaar na de datum der strafbare
feiten, en doordat het arrest de exceptie
van verjaring van de eisers afwijst om
volgende redenen : « Krachtens art. 50
S.W. zijn alle wegens een zelfde misdrijf
veroordeelde personen hoofdelijk gehouden tot teruggave en schadevergoeding.
(Eiser) en (verweerder) zijn tegenover de
slachtoffers (... ) hoofdelijk tot schadeloosstelling gehouden omdat zij wegens een
zelfde misdrijf (hen onopzettelijke slagen
of verwondingen te hebben toegebracht),
werden veroordeeld. Voor zover (verweerder), als hoofdelijke schuldenaar, de
gehele schuld zou betaald hebben, kan
hij van (eiser) diens aandeel in die
schuld terugvorderen. Deze vordering
vindt niet haar oorsprong in een misdrijf, maar wel in artt. 1213 en 1214 B.W.
die aan de betalende hoofdelijke schuldenaar een dergelijk terugvorderingsrecht
toekennen. Dergelijke terugvordering
heeft geen speciale verjaringstermijn, zodat die vordering tot bijdrage in de hoofdelijke schuld niet is onderworpen aan
de verjaring die in art. 26 V.T.Sv. is bepaald. Het is niet betwist dat de hoofdvordering in betaling, die wel een burgerlijke rechtsvordering is volgend uit
een misdrijf, tijdig is ingesteld. Art. 1206
B.W. bepaalt dat vervolgingen tegen een
van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuiten ten aanzien van allen.
Door dagvaarding van 20 september 1978
werd derhalve ook t.a.v. (eiser), die soliclaire medeschuldenaar is, de verjaring
van de vordering van de slachtoffers en
de in hun rechten gesubrogeerde verzekeraar gestuit. De vordering m.b.t. de
hoofdschuld was derhalve nag niet verjaard t.a.v. (eiser), zodat, wanneer de
hoofdelijke medeschuldenaar de niet uitgedoofde schuld betaalt, hij van (eiser)
terugbetaling van diens aandeel in die
schuld kan vorderen »,

terwijl, eerste onderdeel, artikel 50 van
het Strafwetboek bepaalt dat ten aanzien
van de slachoffers van een misdrijf,
krachtens de wet hoofdelijk zijn gehouden tot teruggave en schadevergoeding,
alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen, en het begrip (( een
zelfde misdrijf » in de zin van artikel 50
van het Strafwetboek niet aileen impliceert dat twee of meer personen worden
gesanctioneerd op basis van dezelfde
wettelijke bepaling, maar vooral dat ze
met hetzelfde misdadig opzet een en hetzelfde strafbare feit hebben gepleegd;
eensdeels, eiser bij correctioneel vonnis
van 24 juni 1976 van de Rechtbank van
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Eerste Aanleg te leper veroordeeld is geworden tot een geldboete van 100 frank,
voor de hem ten laste gelegde feiten A,
C en D samen, met andere woorden,
voor het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen aan de inzittenden
van zijn voertuig, voor het voeren van
een niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid (artikel 27-1 van het koninklijk besluit van 14 maart 1968) en
voor het rijden aan een hogere dan de
wettelijk toegelaten snelheid (artikelen 1
en 5 van het koninklijk besluit van 8 november 1974); anderdeels, verweerder bij
datzelfde vonnis veroordeeld is geworden
tot een geldboete van 100 frank voor de
hem ten laste gelegde feiten A, B en E
samen, met andere woorden, voor het
onvrijwillig toebrengen van slagen en
verwondingen aan de inzittenden van
het voertuig van eiser, en aan eiser zelf
(telastlegging E), en wegens het hinderen van het tegemoetkomende verkeer
bij het veranderen van rijrichting (artikel 25/3 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968); de appelrechters niet
vaststellen, en niet hebben kunnen vaststellen dat de voorwaarden vervuld waren om te beschouwen dat eiser en verweerder door de strafrechter voor (( een
zelfde misdrijf » veroordeeld zijn geworden; de strafbare feiten en gedragingen
waarvoor de toenmalige beklaagden respectievelijk veroordeeld zijn geworden,
verschillend zijn nu onder meer de weerhouden onvoorzichtigheid verschillend is;
zodat het bestreden arrest, op grond alleen van de vaststelling dat eiser en verweerder beiden veroordeeld zijn geworden wegens het toedienen van onvrijwillige slagen en verwondingen aan de
inzittenden van het voertuig van eiser,
niet wettig heeft kunnen beslissen dat
eiser en verweerder voor een zelfde misdrijf veroordeeld zijn geworden en daarom solidair zijn gehouden ten aanzien
van de slachtoffers van de op 14 december 1974 gebeurde aanrijding (schending
van artikel 50 van het Strafwetboek), en
zodat het bestreden arrest eveneens ten
onrechte beslist dat de vordering, door
de verweerders tegen de eisers ingesteld
meer dan vijf jaar na de strafbare feiten,
niet was verjaard nu zowel de toepassing
van de artikelen 1213 en 1214, als van artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek
het bestaan veronderstelt van hoofdelijk
gehouden schuldenaars (schending van
de artikelen 1206, 1213, 1214 van het Burgerlijk Wetboek en 26 van de wet van 17
april 1878);
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W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 50 van het Strafwetboek, alle
wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot vergoeding van de schade die door het misdrijf aan de
benadeelden is veroorzaakt, welke
ook de graad van deelneming van
ieder van hen aan het gemeenschappelijk misdrijf zij, en al was er tussen de veroordeelden noch voorafgaande afspraak, noch eenheid van
optreden;
Overwegende dat zulks ook geldt
ingeval, zoals te dezen, twee personen wegens overtreding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek zijn veroordeeld, omdat zij
door hun samenlopende fouten slagen of verwondingen hebben toegebracht aan dezelfde derden, ook al
zijn de bestanddelen van hun fouten, die het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg uitmaken, verschillend;
Overwegende dat het bestreden
arrest derhalve, met verwijzing naar
het arrest van 10 januari 1978, wettig beslist dat eiser en verweerder,
met betrekking tot de door hen aan
de getroffenen Chantal Remy, Paulette Depuydt en Annie Dehouck bij
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg toegebrachte slagen of verwondingen, wegens een zelfde misdrijf
veroordeeld zijn en dat zij dientengevolge, krachtens artikel 50 van
het Strafwetboek, « tegenover (die)
slachtoffers hoofdelijk tot schadeloosstelling gehouden zijn >>;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Over het tweede middel,

In zoverre het middel uitgaat van
tweede eiser :
Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat « de tekst van de polis " in elk geval " niet een dergelijke uitsluiting bevat », de bewijskracht ervan miskent;
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Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot
tussenkomst en vrijwaring van de
verweerders tegen de eisers en de
kosten met betrekking tot die verdering, behalve : a) voor zover het beslist dat de eisers gehouden zijn tot
terugbetaling aan de verweerders
van de helft van de uitgaven die de
Caisse primaire d'Assurance Maladie no 59 voor haar verzekerden Paulette Depuydt en Chantal Remy
heeft gedaan; b) voor zover tegenover eerste en derde eiser wordt beslist dat « de tekst van de polis in
elk geval niet een dergelijke uitsluiting bevat »; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
25 november 1988 - 1' kamer- Voor··
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs -Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Bruyn en Btitzler.
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VERBINTENIS -

POTESTATIEVE YOORWAARDE WAARDOOR EE:'-1 VERBI:'>JTEl\:IS NIETIG IS - BEGRIP.
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De potestatieve voorwaarde waaronder
een verbintenis is aangegaan en die
deze nietig maakt, is de zuiver potestatieve voorwaarde, dit wil zeggen de
voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend afhangt van degene die zich
verbindt (1). (Artt. 1170, 1171 en 1174
B.W.)
(DENDRIA BROVWERIJEN N.V. T. VAN LOOCK F.,
VAN LOOCK S.)
ARREST

(A.R. nr. 6062)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 september 1986 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1134, 1170 en 1174 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat de rechtbank van eerste aanleg beslist dat eiseres artikel 3 van de
handelshuurovereenkomst niet kon inroepen om de overeenkomst op te zeggen, op grand : « dat onafgezien van het
belang van zulk beding, (eiseres) zich er
niet kon op beroepen vermits het te haren opzichte een !outer potestatieve voorwaarde inhoudt; dat er weliswaar omstandigheden kunnen zijn waar de brouwerij ondanks alle inspanningen geen
onderhuurder kan vinden - hetgeen in
casu ook het geval schijnt geweest te
zijn - maar dit niet wegneemt dat de
brouwerij door haar eigen huurdersverplichtingen gebonden blijft ten aanzien
van de verhuurder-eigenaar en zij derhalve gehouden is de huurovereenkomst
verder te zetten en onder meer de huur
te betalen; dat het anderzijds evengoed
mogelijk is dat de brouwerij !outer zou
verklaren dat zij geen onderhuurder kan
(1) Cass., 16 dec. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I,
421), 18 juni 1970 (A.C., 1970, 81) en 13 old.
1983, A.R. nr. 6893 (ibid., 1983-84, nr. 85); DE
PAGE, dee] I, druk 1962, nr. 155bis; KRUITHOF,
MOONS en PAULUS, << Overzicht van rechtspraak
(1965-1973) - Verbintenissen >> in Tijdschr. mor
Privaatrecht, 1975, blz. 439 tot 542 en 715 tot
784, inz. nr. 163; VANDEPL'TI'E, De O!·ereenkomst, druk 1977, biz. 145-146; VAN 0EVELEN en
DIRIX, << Kroniek van het Verbintenissenrecht
(1981-1984) » in Rechtsk. Weekblad, 1985-1986,
kol. 1 tot 28, 81 tot 108 en 145 tot 176, inz. nr.
88, kol 172 en 173.
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vinden om aldus de leegstand en derhal- schade die zou kunnen voortvloeien
ve de voorwaarde te vervullen onder de- uit het niet bewonen van het cafe
welke zij " verbreking " zou kunnen kan de brouwerij nadat de herberg
doen; dat de louter potestatieve voorwaarde van de zijde van diegene die zich een maand onuitgebaat is deze
verbindt, de verbintenis nietig maakt "• huurovereenkomst verbreken met
een maand vooropzeg »;
terwijl, eerste onderdeel, de potestatieOverwegende dat het bestreden
ve voorwaarde waaronder een verbintenis is aangegaan, deze slechts nietig vonnis eensdeels oordeelt « dat er
maakt voor zover zij zuiver potestatief is weliswaar omstandigheden kunnen
en met name haar vervulling uitsluitend zijn waar de brouwerij ondanks alle
afhangt van de wil van de partij die zich inspanningen geen onderhuurder
verbindt, zodat de rechtbank, na te heb- kan vinden - hetgeen in casu ook
ben vastgesteld dat er weliswaar omstandigheden kunnen zijn waar de brouwerij het geval schijnt geweest te zijn »;
ondanks alle inspanningen geen onderDat de voorwaarde derhalve niet
huurder kan vinden, « hetgeen in casu louter potestatief kan zijn;
ook het geval schijnt geweest te zijn "•
Dat het middel gegrond is;
enkel op grond « dat het anderzijds
evengoed mogelijk is dat de brouwerij
louter zou verklaren dat zij geen onderhuurder kan vinden om aldus de leegstand en derhalve de voorwaarde te vervullen onder welke zij " verbreking " zou
Om die redenen, vernietigt het bekunnen doen "• niet wettig beslist dat de streden vonnis; beveelt dat van dit
vervulling van bedoelde voorwaarde ten arrest melding zal worden gemaakt
dezen uitsluitend afhing van de wil van op de kant van het vernietigde voneiseres en dat deze zich op het beding
niet kon beroepen (schending van de ar- nis; houdt de kosten aan en laat de
tikelen 1170 en 1174 van het Burgerlijk beslissing daaromtrent aan de feiWetboek) en, bijgevolg, niet wettig wei- tenrechter over; verwijst de zaak
gert aan de tussen partijen gesloten naar de Rechtbank van Eerste Aanovereenkomst het gevolg te verlenen dat leg te Brussel, zitting houdend in
deze wettelijk heeft (schending van arti- hoger beroep.
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);
25 november 1988 - 1• kamer - Voortweede onderdeel, een ontbindende
voorwaarde, waardoor een partij bij een zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitovereenkomst, bij de vervulling ervan, ter - Verslaggever : de h. Matthijs het recht verwerft de overeenkomst op Gelijkluidende conclusie van de h. Tillete zeggen, zelfs al is ze zuiver potesta- kaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
tief, geenszins de nietigheid van de ver- mr. Hutzler.
bintenis tot gevolg heeft, zodat de rechtbank niet wettig beslist dat artikel 3 van
de handelshuurovereenkomst, waarbij
aan eiseres het recht werd verleend,
« nadat de herberg een maand onuitgebaat is, deze huurovereenkomst (te) ver- Nr. 183
breken met een maand vooropzeg "• nietig is om reden dat het een louter
potestatieve voorwaarde inhoudt (scherr2" KAMER - 29 november 1988
ding van de artikelen 1170 en 1174 van
het Burgerlijk Wetboek) en, bijgevolg,
niet wettig weigert aan deze overeen- 1° VERZET- STRAFZAKEN- STRAFVORDEkomst het gevolg te verlenen dat deze
RING BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS
wettelijk tussen partijen heeft (scherrWAARTEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk
NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN - VERWetboek):
ZET VAN DE BEKLAAGDE- VONNIS OP HET
Overwegende dat de rechtbank
vaststelt dat artikel 3 van de huurovereenkomst bepaalt: « ten einde
de eigenaar te vrijwaren tegen de

VERZET- HOGER BEROEP VAN DE BEKL'\AGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VONNIS OP VERZET- VERZWARDIG
VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF
- WETTIGHEID.

Nr. 184
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2° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - GEVOLGEN - BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET
OPENBAAR MINISTERIE NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP HET VERZET - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VONNIS OP VERZET- VERZWARING VAN DE BIJ
VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - WETTIGHEID.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE IN CASSATIE - ONWETTIGE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - OMVANG
VAN VERNIETIGING EN VERWIJZING.

1° en 2° Wanneer het openbaar ministerie

tegen een veroordelend verstekvonnis
geen hager beroep heeft ingesteld,
mag de appelrechter, bij zijn uitspraak
op het hager beroep van de beklaagde
en van het openbaar ministerie tegen
het vonnis op verzet, de bij verstek opgelegde straf niet verzwaren (1). (Artt.
187, 188, 202 en 203 Sv.)
3° Wanneer

een veroordelend arrest
wordt vernietigd omdat de rechter een
onwettige vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken, zijn vernietiging en verwijzing tot dat punt van
het beschikkende gedeelte beperkt (2).

(CLAEYS, MAURETUS N.V. T. DANCKAERT)
ARREST

(A.R. nr. 2184)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Cyriel
Claeys:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het door eiser aangevoerde middel ...
-----------~-~---1
(1) en (2) Cass., 23 april 1985, A.R. nr. 9265
(A.C., 1984-85, nr. 593).
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 187,
1988, 202 en 203 van het Wetboek van
Strafvordering :

Overwegende dat eiser ter zake
bij vonnis van 13 januari 1987 van
de Correctionele rechtbank te Gent
bij verstek werd veroordeeld wegens
de telastleggingen A, C en D samen
tot onder meer een geldboete van
tweehonderd frank met een vervangende gevangenisstraf van veertien
dagen; dat, op het door hem tegen
dat verstekvonnis gedane verzet, het
beroepen vonnis van 5 mei 1987 van
dezelfde rechtbank vaststelt dat de
strafvordering wegens de telastleggingen C en D door verjaring vervallen is en eiser wegens de telastlegging A veroordeelt tot een geldboete van honderd frank met een
vervangende gevangenisstraf van
acht dagen; dat tegen de laatstvermelde beslissing door eiser en door
het openbaar ministerie hoger beroep werd ingesteld; dat die hogere
beroepen door het bestreden arrest
ontvankelijk worden verklaard, de
wegens de telastlegging A aan eiser
opgelegde geldboete wordt bevestigd, waarbij evenwel met eenparige
stemmen van de appelrechters de
vervangende gevangenisstraf voor
die geldboete van acht dagen op een
maand wordt gebracht;
Overwegende dat, nu het openbaar ministerie geen hager beroep
had ingesteld tegen het verstekvonnis
van 13 januari 1987, het hof van beroep de toestand van eiser niet
mocht verzwaren door hem een
zwaardere vervangende gevangenisstraf op te leggen dan die welke bij
genoemd verstekvonnis was uitgesproken;
En overwegende dat voor het overige de substanW~le of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :

Overwegende dat het arrest aan
verweerder een voorschot toekent
en de zaak terugwijst naar de eerste
rechter voor afhandeling van de burgerlijke belangen;
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;
II. Op de voorziening van de N.V.
Mauretus:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, werd betekend aan verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Nr. 184

29 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Raes, Gent, en Van Crombrugge,
Gent.

Nr. 184
2'

KA:IIER -

29 november 1988

VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEX - PLAr\TSOPXE:IIIXG - OPEXBAARHEID YAX DE TERECHTZITTIXG XIET \'ER:IIELD - GEYOLG.

Wanneer de correctionele rechtbank een
plaatsopneming heeft gedaan maar
noch het proces-verbaal betreffende
die onderzoeksmaatregel noch het
daarop gegronde vonnis vaststellen dat
de regels inzake de openbaarheid van
de terechtzittingen daarbij in acht zijn
genomen en evenmin wordt geconstateerd dat wettig is bevolen de zaak
niet openbaar te behandelen, is dat
vonnis nietig (1). (Art. 96 Gw.)
(DE :\!EYER T. LA:\DSBO:\D DER CHRISTELIJKE
:IIL1TALITEITE:\, WILLE:IIS)

ARREST
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het voor de eiseres N.V.
(A.R. nr. 2287)
Mauretus ingediende verzoekschrift
dat niet de ontvankelijkheid van
HET HOF; - Gelet op het bestrehaar voorziening betreft, vernietigt den arrest, op 1 februari 1988 door
het bestreden arrest in zoverre het, het Hof van Beroep te Gent geweuitspraak doende over de strafvorde- zen;
ring, eiser tot een vervangende gevangenisstraf veroordeelt; verwerpt
I. In zoverre de voorziening gede voorziening van eiser voor het richt is tegen de beslissing op de
overige; verwerpt de voorziening strafvordering tegen eiser :
van eiseres; beveelt dat van dit arOver het ambtshalve aangevoerde midrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernie- del: schending van de artikelen 96, 97
tigde arrest; veroordeelt eiser in vier 1 - - - - - - - - - - - - - - - - vijfde van de kosten van zijn voor(1) Cass., 2 okt. 1984, A.R. nr. 8064
ziening; laat het overige vijfde ten (A.C., 1984-85, nr. 81); 1 dec. 1987, A.R. nr. 1354
1987-88, nr. 199, en Rechtk. Weekbl.,
laste van de Staat; veroordeelt eise- (ibid.,
1987-1988, biz. 1027, en de noot Dirk Merckx);
res in de kosten van haar voorzie- z1e PAT.:L DE STEXHE, " L'instruction criminelle
ning;· verwijst de aldus beperkte en mouvement ''• in Journ. des Trib., 1982, biz.
281, en DECLERCQ, Strafv01·dering, dl. II, 8e
zaak naar het Hof van Beroep te druk,
1987, blz. 34 en 35, en de noot 1 op
Antwerpen.
biz. 35.

Nr. 185
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van de Grondwet, 190 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering:

377

staande eisers afstand die geen berusting inhoudt;

Overwegende dat de correctionele
rechtbank, bij tussenvonnis van 25
oktober 1985, een plaatsopneming
Om die redenen, ongeacht eisers
heeft bevolen die op 27 november
middel dat niet tot cassatie zonder
1985 plaatshad;
Overwegende dat << het proces-ver- verwijzing kan leiden, vernietigt het
baal van persoonlijk verschijning en bestreden arrest; beveelt dat van dit
onderzoek ter plaatse >>, eensdeels, arrest melding zal worden gemaakt
vermeldt dat de rechtbank zich op de kant van het vernietigde arheeft begeven naar Eeklo, op het rest; laat de kosten ten laste van de
kruispunt Vrombautstraat met Roze, Staat; verwijst de zaak naar het Hof
dit is de plaats van het ongeval dat van Beroep te Antwerpen.
het voorwerp uitmaakt van de zaak,
29 november 1988 - 2• kamer - Vooranderdeels, de verklaringen van de zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitgetuigen ter plaatse weergeeft met ter - Verslaggever: de h. De Baets de vermelding dat deze verklaringen Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
in het openbaar werden afgelegd;
mr. Houtekier.
Overwegende dat uit geen enkel
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat, behalve wat de afgelegde verklaringen betreft, de regels betreffende de openbaarheid Nr. 185
der terechtzittingen in acht zijn genomen voor de verrichtingen waar2• KA~IER - 29 november 1988
toe op 27 november 1985 werd overgegaan;
Overwegende dat het niet-vervul- 1° VEROORDELING MET UITSTEL EN
len van dit substantieel vormvereisOPSCHORTING VAN DE VEROORte de nietigheid tot gevolg heeft van
DELING - PROBAT!Ee!TSTEL - \'ERBI:'-1het bestreden arrest dat het beroeTENIS \'AN DE VEROORDEELDE OThl DE POLIpen vonnis bevestigt en zijn beslisTIEVOORWAARDE:'-1 NA TE LEVEN - \\'EZENsing mede laat steunen op vaststelLIJKE VOORWAARDE.
lingen die de correctionele rechtbank bij de plaatsopneming heeft 2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG
gedaan;
- STRAFZAKEN - STRAF\'ORDERING - CASII. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :

SATIEBEROEP VAN DE BEKLVI.GDE - ARREST WAARBIJ PROBAT!Ee!TSTEL \'OOR DE
TENU!TVOERLEGGING VAN DE STRAF WORDT
VERLEEND - VERNIETIGI:'-/G OP GROND DAT
ElSER NIET VOORAF ZIJN TOESTE~I~IING
HEEFT GEGEVEN- OMVANG VAN DE VERNIETIGING.

Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging, op de niet be- 1o De verbintenis van de veroordeelde
perkte voorziening van eiser, beom de door het gerecht bepaalde proklaagde, van de beslissing op de tebatievoorwaarden na te leven, is een
wezenlijke voorwaarde om wettig het
gen hem ingestelde strafvordering
probatieuitstel te kunnen gelasten (1).
de vernietiging meebrengt van de
(Artt. 1 en 8 wet 29 juni 1964.)
niet definitieve beslissingen op de
tegen hem ingestelde civielrechte(1) Cass., 7 jan. 1974 (AC., 1974, 502); zie,
lijke vorderingen die het gevolg zijn
de opschorting van de uitspraak van de
van de eerstvermelde beslissingen, wat
veroordeling betreft, Cass., 20 juli 1966 (Bull.
oak al wordt de vernietiging ambts- en Pas., 1966, I, 1411) en 9 nov. 1987
halve uitgesproken en niettegen- (A.C., 1978, 299).

l----------------
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2" Wanneer een arrest waarbij probatie-

en de probatie, onder de voorwaarden bepaald in § 1 van dit artikel,
probatieuitstel kan gelasten « mits
de veroordeelde zich verbindt tot naleving van de probatievoorwaarden
die het gerecht bepaalt »;
Overwegende dat de verbintenis
van de beldaagde essentieel is opdat
de rechter wettig probatieuitstel kan
gelasten; dat uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres zich vooraf tot naleving van de door het hof van beroep bepaalde probatievoorwaarden
heeft verbonden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het probatieuitstel een bestanddeel is van de
hoofdstraf, zodat de onwettigheid
van de beslissing in verband met
het probatieuitstel de vernietiging
van de gehele veroordeling tot gevolg heeft;

uitstel van de tenuitvoerlegging van de
straf wordt verleend, vernietigd wordt
op grand dat de veroordeelde zich niet
vooraf heeft verbonden de probatievoorwaarden na te ]even, slaat de vernietiging op de gehele veroordeling (2).
(MEURISSE)
ARREST

(A.R. nr. 2309)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 1 en 8 van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt, mits deze wijzigingen genomen met eenparige stemmen : dat de
door de rechtbank verleende gunst van
het gewoon uitstel wat de hoofdgevangenisstraf betreft gedurende een termijn
van drie jaar, gekoppeld wordt aan volOm die redenen, vernietigt het begende voorwaarden: - dat (eiseres) zich streden arrest; beveelt dat van dit
verder laat verzorgen door de genees- I arrest melding zal worden gemaakt
heer-psychiater van haar keus, dokter
op de kant van het vernietigde arLodewyck; - dat zij zich eveneens laat
rest; laat de kosten ten laste van de
bijstaan door de hulp van de probatieassistent en probatiecommissie en loyaal Staat; verwijst de zaak naar het Hof
met hen medewerkt om hun raadgevin- van Beroep te Brussel.
gen en richtlijnen op te volgen; - dat zij
29 november 1988 - 2' kamer - Voorvan algemeen goed gedrag is,
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitterwijl noch uit de procedurestukken ter - Verslaggever : de h. Holsters noch uit de vermeldingen van het arrest Gelijkluidende conclusie van de h. Tilleblijkt dat eiseres zich voorafgaandelijk kaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
verbonden heeft tot naleving van de pro- . mr. Delaey, Kortrijk.
batievoorwaarden die het gerecht bepaalt en artikel 8, § 2, van de hoger aangehaalde wet de toekenning van het
probatieuitstel ondergeschikt maakt aan
de verbintenis van de veroordeelde tot
naleving van de probatievoorwaarden die
het gerecht bepaalt :

P.l

1

1

Overwegende dat het hof van be- Nr. 186
roep met toepassing van artikel 8, ,
§ 2, van de wet van 29 juni 1964 be- !
2' KAMER
treffende de opschorting, het uitstel I

-

29 november 1988

(2) Cass., 7 jan. 1974, vermeld in de noot 1 · VOOR
hiervoren; zie, wat de opschorting van de uitZIENING IN CASSATIE - STRAFspraak van de veroordeling l:)etreft, Cass., 20
ZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
juli 1966, vermeld in de noot 1 hiervoren.
EN VAN BETEKENING BURGERLIJKE

Nr. 187
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RECHTSVORDERING - BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERLIJKE PARTIJ EN WAARTEGEN DIE PARTIJ VERZET KAN
DOEN- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE V66R HET VERSTR!JKEN VAN DE VERZETTERMIJN - ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer tegen een t.a. v. de burgerlijke
partij bij verstek gewezen beslissing
door die partij verzet kan worden gedaan, is niet ontvankelijk het cassatieberoep dat de beklaagde tegen die burgerlijke partij tijdens de verzettermijn
heeft ingesteld (1). (Art. 413 Sv.)

Nr. 187
2•

KAMER -

30 november 1988

1° BEWIJS -

STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING MISKENNING - BEGRIP.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

AFWIJZING VAN HET VERZET VAN DE BURGERLUKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN
BU!TENVERVOLGINGSTELLING - VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING - BEGRIP.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -

(BRIERS E.A. T. VLAAMSE GEWEST)

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING AFWIJZING VAN HET VERZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING
VAN BU!TENVERVOLGINGSTELLING - VEROORDELING TOT SCHADEVERGOEDING - BEGRIP.

ARREST

(A.R. nr. 2704)

HET HOF; - Gelet op het bestre- 1° De vaststelling door de feitenrechter
den arrest, op 8 juni 1988 door het
dat de afschriften van een aide met
Hof van Beroep te Antwerpen gewehet origineel overeenstemmen, ofzen;
schoon op slechts sommige daarvan de
vermelding « voor eensluidend afOverwegende dat het arrest ten
schrift » met de handtekening van de
aanzien van de verweerder het
deurwaarder voorkomt, kan niet als
Vlaamse Gewest, burgerlijke partij,
een miskenning van bewijskracht van
bij verstek is gewezen en vatbaar is
die akte worden aangemerkt.
voor verzet door laatstgenoemde;
dat de voorziening, nu ze is inge- 2° en 3° Wanneer de burgerlijke paz·tij op
steld op 21 juni 1988, dus gedurende
haar verzet tegen een beschikking van
buitenvervolgingstelling van de raadde gewone verzettermijn, voorbarig
kamer in het ongelijk wordt gesteld,
en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de voor de eisers ingediende memorie, die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
de eisers in de kosten.

moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar, zelfs ambtshalve, veroordelen tot schadevergoeding jegens de
verdachte, ook al heeft deze die veroordeling niet gevraagd of daarvan atstand gedaan (1). (Art. 136 Sv.)
(QUERU T. MONTANARI E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6677)
29 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitHET HOF; - Gelet op het bestreter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Tille- den arrest, op 11 februari 1988 gekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse, M. Mondelaers, Hasselt,
Nota arrest nr. 187 :
en L. Savelkoul, Hasselt.
Nota arrest nr. 186 :
(1) Cass., 21 okt. 1986,
(A.C., 1986-87, nr. 106).

A.R.

nr.

411

(1) Cass., 30 nov. 1903 (Bull. en Pas., 1904, I,
62) met de verwijzingen in noot 1; 23 juli 1934
((ibid., 1934, I, 368); 25 nov. 1968 (A.C., 1969,
310); 7 april 1981, A.R. nr. 6170 (ibid., 1980-81,
nr. 450); 22 feb. 1984, A.R. nr. 3311
(ibid., 1983-84, nr. 352).
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Nr. 187

wezen door het Hof van Beroep te blz. 2 >> met de opschriften « Meubilair
Brussel, kamer van inbeschuldiging-1 Dreve des Rhododendrons, 5 (vervolg) >>
e~ « 6 >>, noch de vermelding « Voor kostelling;

ple conform >> noch de handtekening van
de gerechtsdeurwaarder De Valek draA. In zoverre de voorziening ge- gen terwijl daarentegen de vermelding
richt is tegen de buitenvervolging- « Voor kopie conform >> en de handtekestelling en tegen de veroordeling in ning van de gerechtsdeurwaarder De
Valek wel voorkomen op dezelfde exemde kosten:
plaren van die twee, door eiseres overgeOver het eerste middel: schending van legde bladen die de (groene) bladen A en
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het A1, respectievelijk het achtste en negende blad van stuk 11 uit het dossier van
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest het hager beroep de rechtspleging voor het hof van beroep
(lees : het verzet) van eiseres ongegrond vormen, en aldus vaststaat dat de door
verklaart, de beschikking waartegen ver- eiseres en de door de verweerders overzet bevestigt en verklaart dat er geen · gelegde stukken niet met elkaar overgrand is tot vervolging op grand dat : « ... eenkomen; dat verschil ligt in de vermelhet onderzoek geen enkel gegeven aan ding « Voor kopie conform ,, en de
het licht heeft gebracht waaruit, zoals de handtekening van deurwaarder de Valek
burgerlijke partij verklaart, zou kunnen die vermelding en die handtekening d~
worden afgeleid dat de inventaris die is vervalsing opleveren die werd aangeopgenomen in bijlage 2, blz. 1 en 2 van voerd door eiseres die betoogde dat de
het proces-verbaal betreffende de terug- gerechtsdeurwaarder De Valek niet in
neming van roerende voorwerpen, dat op het bezit was van het origineel van de
24 september 1981 door (de derde ver- stukken waarvan de afschriften door
weerder) is opgemaakt ter uitvoering hem gewaarmerkt waren en dat het stuk
van een op 7 juli 1981 gewezen beschik- met de litigieuze vermelding en handteking van de voorzitter van de Rechtbank kening, die niet op het exploot zelf doch
van Eerste Aanleg te Brussel, geheel of op een bijlage ervan betrekking h~dden
ten dele zou zijn vervalst door de ver- vervolgens in rechte was overgelegd e:r::
dachten of door andere personen; dat er aangevoerd als bewijs dat eiseres in het
evenmin redenen zijn om te veronder- bezit was van de in die bijlage beschrestellen dat de in de klacht bedoelde bijla- ven voorwerpen; daaruit volgt dat het arge door het een of ander stuk zou zijn rest door te vermelden dat de verschilvervangen bij de overlegging ervan in lende afschriften van de betwiste akte
rechte; dat dus niet kan worden staande uit het dossier van het onderzoek gegehouden dat er bij die gelegenheid van trouw schijnen overeen te komen met de
originele akte en de bijlagen ervan in de
vals~ stukken gebruik zou zijn gemaakt;
dat 1mmers de verschillende afschriften vorm waarin die akte is neergelegd op
van de betwiste akte in het dossier van de terechtzitting van 14 januari 1988 van
het onderzoek getrouw schijnen overeen het hof van beroep, de bewijskracht van
te komen met de originele alde en de de bovengenoemde stukken inzonderbijlagen ervan in de vorm waarin die ak- heid van het achtste en negende blad
te is neergelegd op de terechtzitting van van stuk 11 van het dossier van de
14 januari 1988 van het hof van beroep, re~htspleging voor het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling; (... ) m1skent (schending van de artikelen
dat bij ontstentenis van ook maar de ge- 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
ringste aanwijzing van het bestaan van Wetboek):
het door de burgerlijke partij bij de burgerlijke partijstelling aangeklaagde misOverwegende dat de feitenrechter
drijf, er geen gronden zijn om aanvullen- in feite oordeelt of afschriften van
de onderzoeksverrichtingen te gelasten », een akte conform zijn met het origiterwijl het op de terechtzitting van 14 neel; dat voor het overige de door
januari 1988 van het hof van beroep · het hof van beroep gedane vaststelneergelegde stuk, dat het stuk 14 is van ling dat de afschriften conform zijn
het dossier van de rechtspleging voor dat
hof, alsook het exemplaar van hetzelfde met het origineel, ofschoon bepaalde
stuk, dat het stuk 38 vormt in het dos- afschriften de vermelding « voor kosier van de rechtspleging voor de raad- pie conform >> en de handtekening
kamer, onderaan het blad « Bijlage 2, van de deurwaarder dragen en anblz. 1 >> en onderaan het blad << Bijlage 2, dere niet, niet als een schending
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van de bewijskracht van die akten
kan worden beschouwd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
schadevergoeding wordt toegekend
aan de verweerders Robert De
Valek, Raymond Vander Elst, Jean
Mesot en Hippolyte Wouters:
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 136 van het Wetboek
van Strafvordering en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest aan de derde, vierde, vijfde en zesde verweerder, ieder afzonderlijk, een schadeloosstelling van
50.000 frank toekent op grand dat zij « •••
geen enkele vergoeding vorderen; dat
nochtans, gelet op het kennelijk misbruik dat de burgerlijke partij heeft gemaakt van het hager beroep en van de
aldus opnieuw op gang gebrachte strafrechtspleging waardoor bovendien de beroepseer van die verdachten voor het hof
(van beroep) in opspraak werd gebracht,
zonder dat ze enigerlei gegeven had aangevoerd waardoor de geuite beschuldigingen zelfs maar aannemelijk konden
worden gemaakt, het hof (van beroep)
(... ) oordeelt dater gronden zijn om haar
jegens ieder van die verdachten te veroordelen tot betaling van een schadeloosstelling van 50.000 frank wegens het
door haar gedane verzet »,
terwijl, eerste onderdeel, de derde,
vierde, vijfde en zesde verweerders in
hun regelmatig aan het hof van beroep
voorgelegde conclusie, ieder afzonderlijk,
hadden gevraagd dat hun akte zou worden verleend van het feit dat zij uit hoofde van hun beroep « geen enkele schadeloosstelling , vorderden van eiseres;
hoewel artikel 136 van het Wetboek van
Strafvordering naar luid waarvan de burgerlijke partij die op haar verzet in het
ongelijk wordt gesteld tot schadevergoeding wordt veroordeeld jegens de verdachte, van dwingend recht is zodanig
dat rechtsgeldige afstand ervan niet mogelijk is v66rdat het geschil ontstaat, de
toepassing van die bepaling die enkel
strekt tot bescherming van particuliere
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belangen nochtans rechtsgeldig kan verzaakt worden eenmaal het geschil is ontstaan; het arrest bijgevolg, door schadeloosstelling toe te kennen aan de derde,
vierde, vijfde en zesde verweerder, ofschoon zij uitdrukkelijk verklaard hadden daar niet om te vragen en dus daarvan afstand hadden gedaan, uitspraak
doet over niet gevorderde zaken (schending van artikel 138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek} en aan die verweerders
een schadevergoeding toekent waarop zij
geen aanspraak maakten (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); daaruit volgt dat het
arrest bovendien, nu het artikel 136 van
het Wetboek van Strafvordering toepast
ofschoon dezelfcle verweerders de toepassing ervan in hun conclusie hadden verzaakt, ten onrechte toepassing maakt
van die bepaling en haar schendt;
tweede onderdeel, artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden bepe.alt dat een ieder bij het
vaststellen van zijn burgerlijke rechten
en verplichtingen recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; eiseres ten deze tot schadeloosstelling is veroordeeld naar aanleiding van een geschil over burgerlijke
verplichtingen; derhalve als een schending van artikel 6.1 van voormeld verdrag, meer bepaald van de vereisten van
eerlijkheid en onpartijdigheid bedoeld in
dat artikel, lmn worden aangemerkt het
feit dat een partij tot schadeloosstelling
wordt veroordeeld wegens het aanwenden van een bij de wet ingesteld rechtsmiddel, wanneer de partij aan wie die
schadeloosstelling wordt toegekend deze
uitdrukkelijk verzaakt heeft voor het
met de kennisneming van het geschil belaste rechtscollege; het arrest bijgevolg,
nu het eiseres in die omstandigheden tot
schadeloosstelling veroordeelt, artikel 6.1
, van bovengenoemd verdrag schendt:

i

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de dwingende
bepaling van artikel 136 van het
· Wetboek van Strafvordering afwijkt
van de gewone rechtsregels, nu ze
de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe verplicht de burgerlijke
partij die op haar verzet in het ongelijk wordt gesteld te veroordelen
tot schadevergoeding jegens de beklaagde, zelfs als de beklaagde die
veroordeling niet heeft gevraagd of
•
'
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daarvan afstand heeft gedaan; dat
die veroordeling het noodzakelijk
gevolg is van de afwijzing van het
verzet en ambtshalve moet worden
uitgesproken in het belang van de
openbare orde; dat aldus het arrest
de in het middel aangevoerde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
en het Burgerlijk Wetboek niet
schendt doch de veroordeling van eiseres tot schadevergoeding naar
recht verantwoordt;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel van het middel blijkt dat de rechter, door de op
haar verzet tegen een beschikking
van buitenvervolgingstelling in het
ongelijk gestelde burgerlijke partij
te veroordelen tot schadevergoeding
jegens de verdachte, geen uitspraak
doet over een geschil over de burgerlijke verplichtingen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
30 november 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Draps.
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KAMER -

30 november 1988

VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN PROCES-VERBAAL VAN DE TERZCHTZITTING DAT TWEE HANDTEKENINGEN
DRAAGT - HANDTEKENINGEN VERMOED VAN
DE VOORZITTER EN DE GRIFFIER TE ZIJN.

Wanneer het proces-ve1·baal van een terechtzitting in strafzaken twee handtekeningen draagt, worden die handtekeningen, zolang het tegendeel niet is
bewezen, vermoed die te zijn van de
voorzitter en de griffier wier naam en
hoedanigheid bovenaan het proces-verbaal vermeld worden bij de opgave
van de samenstelling van het rechtscollege (1).
(WITVROUW T. YERNAUX, GROEP DROUOT N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 6800)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste n1iddel: schending van
de artikelen 154, 155, 156, 189, 211 van
het Wetboek van Strafvordering, 10 van
de wet van 1 mei 1849 op de politie- en
de correctionele rechtbanken, 170 en 779
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de telastlegging van onopzettelijk doden van Michel
Jacquemain niet bewezen verklaart ten
laste van verweerder en het hof van beroep onbevoegd verklaart om uitspraak
te doen over de burgerlijke rechtsvordering van eiseres, en doordat het de beslissing bindend verklaart voor verweerster en eiseres in de appelkosten van
haar rechtsvordering veroordeelt op
grond « dat (verweerder) geen enkele
fout in oorzakelijk verband met het ongeval kan worden verweten; dat de eerste rechter een passende oplossing die
het hof (van beroep) overneemt, heeft gegeven aan het geschil; dat uit het onderzoek van de dossiergegevens blijkt dat
de telastlegging (van onopzettelijk doden) niet bewezen is gebleven »; dat de
appelrechter zijn beslissing met name
grondt op de verklaringen die verweerder en de getuige T.C., schoonzuster van
verweerder, voor de correctionele rechtbank ter zitting hebben afgelegd, alsook
op de verklaringen van de getuige B. die
zowel op de terechtzitting van de correctionele rechtbank als ten tijde van het
opsporingsonderzoek werd gehoord,
(1) Cass., 2 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I,
132).
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terwijl het proces-verbaal van de op 11
februari 1987 door de Correctionele
Rechtbank te Verviers gehouden terechtzitting waarop de debatten plaatsvonden,
en waarop onder meer verweerder en de
getuigen T.C. en B. werden ondervraagd,
niet is ondertekend door de voorzitter en
de griffier, doch enkel hun paraaf bevat;
artikel 10 van de wet van 1 mei 1849 bepaalt dat de door de artikelen 155 en 189
van het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven aantekeningen zowel
door de voorzitter als de griffier moeten
worden ondertekend; die rechtsvorm,
welke bedoeld is om authenticiteit te verlenen aan het proces-verbaal van de terechtzitting, substantieel is; dat procesverbaal, bij ontstentenis van de handtekening van de voorzitter of de griffier,
geen authentieke akte is en dus niet het
bewijs oplevert dat de erin vermelde
rechtsvormen in acht genomen zijn; noch
het beroepen vonnis noch enig ander
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan alle voor het bewijs van de regelmatigheid van de rechtspleging vereiste
vaststellingen bevat; het met name niet
mogelijk is aan de hand van die stukken
na te gaan of het rechtscollege regelmatig was samengesteld op de bovengenoemde terechtzitting (artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek), of de rechters
die het vonnis hebben uitgesproken dezelfden waren als degenen die de terechtzitting hadden bijgewoond (zelfde
artikel) of er een griffier tegenwoordig
was, wie hij was (artikel 170 van het Gerechtelijk Wetboek), wie de getuigen waren en of zij, inzonderheid de getuige
T.C., schoonzuster van verweerder, regelmatig zijn verhoord (artikelen 155 en 156
van het Wetboek van Strafvordering);
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 11 februari 1987 bovendien door zijn
gebrek aan authenticiteit niet het bewijs
oplevert dat de weergave van de verklaringen van beklaagde en van de getuigen
strookt met de werkelijk afgelegde verklaringen; het beroepen vonnis bijgevolg,
nu niet is vastgesteld dat de substantHHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen,
nietig is (schending van de artikelen 154,
155, 156, 189 van het Wetboek van Strafvordering, 10 van de wet van 1 mei 1849,
170 en 779 van het Gerechtelijk Wethoek); het arrest die nietigheid heeft
overgenomen door zich aan te sluiten bij
de « passende oplossing » die de eerste
rechter aan het geschil heeft gegeven en
door het beroepen vonnis, onder meer op
basis van de dossiergegevens, te bevestigen; het arrest, nu het de op de terecht-
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zitting van 11 februari 1987 verkregen
gegevens niet terzijde schuift maar daartegen de beslisslng expliciet grondt op
« de dossiergegevens » zonder meer en
met name op de door verweerder en de
getuige T.C. op bovengenoemde terechtzitting afgelegde verklaringen, tevens
aangetast is door de nietigheid van het
ter zitting van 11 februari 1987 gedane
onderzoek (schending van de artikelen
154, 155, 156, 189, 211 van het Wetboek
van Strafvordering, 10 van de wet van 1
mei 1849, 170 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek); het hof ten slotte, door
zijn overtuiging te gronden op verklaringen waarvan het de overeenstemming
met de werkelijk afgelegde verklaringen
wegens het gebrek aan authenticiteit
van het proces-verbaal van de terechtzitting van 11 februari 1987 niet kon nagaan, de regels inzake het bewijs in strafzaken schendt (schending van de artikelen 154, 155, 189, 211 van het Wetboek
van Strafvordering en 10 van de wet van
1 mei 1849):
Overwegende dat, enerzijds, het
proces-verbaal van de door de Correctionele Rechtbank te Verviers op
11 februari 1987 gehouden terechtzitting vermeldt dat met name tegenwoordig waren « J.P. Aerts A.R.
(lees : alleenrechtsprekende rechter)
Voorzitter ... en P. George Griffier »,
en eindigt met pennetrekken waarrond de vvoorden « De griffier ...
George » en « de A.R. die de kamer
voorzit ... Aerts » geschreven staan,
en, anderzijds, het middel toegeeft
dat die pennetrekken « hun parafen
zijn » (van de voorzitter en de griffier};
Overwegende dat de met de pen
aangebrachte tekens in het procesverbaal geen loutere parafen maar
handtekeningen zijn;
Overwegende dat, zolang het tegendeel niet is bewezen, die handtekeningen vermoed worden die te
zijn van de voorzitter en de griffier
wier namen en hoedanigheden voorkomen bovenaan dat proces-verbaal
bij de vermelding van de samenstelling van de correctionele rechtbank
en op het einde van hetzelfde stuk;
Dat het middel niet kan wordei-:;
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
30 november 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Dassesse.

(LEIDGENS}
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6937)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het eerste middel: schending van
artikel 71 van het Strafwetboek,
doordat het vonnis van 27 januari
1988, waarvan de nietigheid door het bestreden arrest overgenomen wordt, het
middel van eiser ten betoge dat de tegen
hem ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk waren omdat « aile voorgebrachte
Nr. 189
bewijzen verkregen zijn door een op zich
onwettige daad, namelijk de schending
van het beroepsgeheim waartoe dokter
2' KAMER - 30 november 1!J88
Verlaine uit hoofde van zijn beroep gehouden was », van de hand wijst op
grand dat dokter Verlaine, die op ver1° CASSATIEMIDDELEN - GEEN BE- zqek van eiser bij misdadigers geroepen
TREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING was, heeft vastgesteld dat de verwondinSTRAFZAKEN - MIDDEL GERICHT TEGEN DE
gen van die misdadigers « reeel waren
GRONDEN VAN DE EERSTE RECHTER.
maar dat de heling ervan zijn bevoegdheid te hoven ging; dat hij de aanwezig2° VERBERGING VAN MISDADIGERS heid van verschillende vuurwapens in de
flat heeft vastgesteld en de vastberaden- ART. 339 SW. - VERBERGING - BEGRIP.
heid heeft gadegeslagen van de misdadigers van wie een niet gewond was en op
lo Niet ontvankelijk is het middel dat uitkijk stand; dat dokter Verlaine meenenkel kritiek oefent op de g.ronden van de dat, zo hij die gekwetsten de gelegende eerste rechter, ofschoon de bestre- heid gaf aan de strafvervolging te ontkoden beslissing die gronden niet heeft men, de zieken, eenmaal genezen, zouovergenomen (1).
den doorgaan met het plegen van hun
misdrijven met het gevaar dat zij door
2o Naar recht verantwoord is de beslis- van hun wapens gebruik te maken een
sing waarbij de beklaagde wegens ver- aanslag zouden plegen op het leven van
berging van misdadigers veroordeeld anderen; dat de arts, door te kiezen voor
wordt, wanneer llet arrest vaststelt dat de bescherming van onschuldigen die
de beklaagde door zijn daden aan per- het eventuele slachtoffer konden worden
sonen van wie hij wist dat ze wegens van de kogels van misdadigers, zonder
een misdaad vervolgd of veroordeeld enige twijfel het geheim dat men van
waren, verder onderdak is blijven ver- hem verwachtte, opofferde; dat, gelet op
schaffen ten einde hen te onttrekken de omstandigheden die reeds zijn vastgeaan de opsporingen van het gerecht steld in verband met gewapende perso(2).
nen die vastbesloten waren zich te ver----------~--------1 weren, die keuze ingegeven was door de
(1) Zie Cass., 31 okt. 1984, A.R. nr. 3954 wil een rechtstreeks bedreigd hager belang te vrijwaren; dat dus moet worden
(A.C., 1984-85, nr. 152).
aangenomen dat dokter Verlaine ten de(2) Zie: NYPELS, Commentaiz·e du Code penal, Expose des motifs par Haus, I, biz. 158,
nrs. 375 tot 380; CHAUVEAU en HELIE, Theorie
du Code penal, I, nr. 2179; NYPELS, Code penal,
art. 339, nr. 3, biz. 390; RIGAUX en TROUSSE, Les
cl"imes et les delits du Code penal, V, biz. 64;
CONSTANT, Manuel de droit penal, II, nr. 762;
MARCHAL en JASPAR, Droit crimine], III, 3e
uitg., nrs. 3587 tot 3602, biz. 207 e.v.; Novelles,

Droit penal, Les infractions, III, 5715 e.v.;
R.P.D.B., « Infractions et repression en general "• nrs. 547 tot 562; GAR<;ON, Code penal annote, I, biz. 187; DALLOZ, Repertoire, dmit penal et procedure penale, trefw. Recel de
malfaiteurs, nr. 20 e.v.; Cass. fr. crim., 31 okt.
1896, Bull. crim., 1896, nr. 309, en 6 jan. 1897,
ibid., 1897, nr. 155.
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ze gehandeld heeft in een noodtoestand
en dat de onthulling van bepaalde gegevens betreffende de door hem bezochte
zieken gerechtvaardigd was door de gevaren die zij vormden of konden vormen
voor anderen »,
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Dat het middel, nu het uitsluitend
betrekking heeft op die redengeving,
geen verband houdt met de bestreden beslissing en dus niet ontvankelijk is;

Over het tweede middel : schending
van artikel 339 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest het aan
eiser ten laste gelegde feit D (verbergen
of doen verbergen van personen van wie
hij wist dat ze wegens een of meer misdaden vervolgd werden) tegen hem bewezen verklaart op grand « dat, welke
voorbeelden ook gegeven werden bij de
voorbereiding van de wet, welke voorbereiding niet de kracht van wet bezit, en
ongeacht de definities die werden gegeven door de weliswaar eminente doch
niet door juridische overwegingen geleide makers van woordenboeken, het wanbedrijf heling van misdadigers ... iedere
positieve daad omvat, zelfs als de materii:!le uitvoering ervan overgelaten wordt
aan een derde die aan de misdadiger een
zodanige bijstand verstrekt dat hij zich
kan onttrekken aan de tegen hem ingestelde opsporingen; dat ten deze blijkt
dat beklaagde, door hun medische bijstand te verstrekken die buiten zijn eigen bevoegdheid viel en door zijn actieve
medewerldng, de gewonde misdadigers
in staat gesteld heeft om te blijven in
hun voor de overheid geheime schuilplaats en aldus te ontkomen aan de opsporingen van het gerecht, hetgeen in de
regel het desbetreffende wanbedrijf oplevert >>,
terwijl artikel 339 van het Strafwetboek correctioneel straffen oplegt aan
« hij die personen verbergt of doet verbergen van wie hij weet dat zij wegens
een misdaad vervolgd worden of veroordeeld zijn >>; dat misdrijf veronderstelt
Overwegende dat uit de stukken dat de dader aan een persoon die gezocht wordt wegens een misdaad onderwaarop het Hof vermag acht te dak
verleent in zijn eigen waning of die
slaan, niet blijkt dat eiser het door van een ander met de bedoeling hem
hem voor de eerste rechter aange- aan het gerecht te onttrekken; met andevoerde verweermiddel waarin de re woorden het verschaffen van een
ontvankelijkheid van de vervolgin- schuilplaats een van de bestanddelen
gen werd betwist, opnieuw heeft van het misdrijf is, bij ontstentenis
voorgedragen voor het hof van be- waarvan de bijstand en met name het
verstrekken van geneeskundige zorgen
roep;
aan een vervolgde misda.diger niet als
Overwegende dat het arrest, nu een misdrijf wordt aangemerkt, zelfs als
.
die, bijstand de misdadiger in staat stelt
h~t op grond van een e1g~n reden~e- uit de handen van het gerecht te blijven;
vmg het beroep~n von~ns beveshgt daaruit volgt dat de beslissing waarbij
met de verbetermgen d1e het nauw- ~- eiser veroordeeld wordt wegens overtrekeurig aangeeft, de redengeving van ding van artikel 339 van het Strafwetde eerste rechter niet overneemt;
boek niet naar recht verantwoord wordt
terwijl de noodtoestand die krachtens
artikel 71 van het Strafwetboek een
rechtvaardigingsgrond oplevert, veronderstelt dat de door de strafwet als een
misdrijf omschreven handeling voor de
dader de enige mogelijkheid was ter bescherming van de belangen die hij verplicht of gerechtigd was voor aile ax:dere
te vrijwaren en die door een ernshg en
dreigend kwaad werden bedreigd; ten deze uit de hierboven weergegeven redengeving niet blijkt dat de belangen die
dokter Verlaine verplicht of gerechtigd
was voor aile andere te vrijwaren (valgens het vonnis, « de bescherming van
onschuldigen die eventueel het slachtoffer konden worden van de kogels van de
misdadigers ») aan een dreigend gevas.r
blootstonden; het vonnis daarentegen expliciet vaststelt dat het erom ging de gevaren af te wenden waarin de gewonde
misdadigers « eventuele » slachtoffers
<< brachten of konden brengen »; het vonnis van 27 januari 1988 bijgevolg niet
wettig uit de hierboven weergegeven
vaststellingen heeft kunnen afleiden dat
de objectieve schending van het beroepsgeheim door dokter Verlaine gerechtvaardigd was door « noodtoestand »
en derhalve niet langer als een misdrijf
kon worden aangemerkt; de verwerping
van het middel van eiser volgens hetwelk de tegen hem ingestelde vervolgingen ab initio onwettig waren bijgevolg
niet naar recht wordt verantwoord door
de vaststellingen van het vonnis :
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door de hierboven weergegeven vaststellingen van het arrest :

Overwegende dat het arrest, door
te vermelden dat eiser door zijn optreden « de gekwetste misdadigers
in staat gesteld heeft te blijven in
hun voor de overheid geheime
schuilplaats en aldus te ontkomen
aan de opsporingen van het gerecht », vaststelt dat eiser verder onderdak is blijven verschaffen aan
personen van wie hij wist dat zij
wegens een misdaad werden vervolgd of veroordeeld, met de bedoeling hen te onttrekken aan de opsporingen van het gerecht;
Dat het aldus zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En ovenvegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

2° RECHTEN VAN DE MENS -

E.V.R.M.,
ART. 6.1 - RECHT OF EEN EERLIJK PROCES BEG RIP.

3° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - VERZOEK OM HEROPENING
VAN DE DEBATTEN - AFWIJZING DOOR DE
RECHTER.

4° CASSATIEMIDDELEN -

MIDDELEN
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE AAN ElSER VERWETEN FElTEN NIET ONDER ART. 12.4 MAAR ONDER ART. 19.3.3" WEGVERKEERSREGLEMENT
STRAF NAAR RECHT VERANTVIELEN WOORD ZELFS ALS HET MIDDEL GEGROND IS
- ONTVANKELIJKHEID.

5° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT 1975, ARTT. 12.4 EN 19.3.3° - MIDDEL
TEN BETOGE DAT DE AAN ElSER VERWETEN
FElTEN N!ET ONDER ART. 12.4 MAAR ONDER
ART. 19.3.3" WEGVERKEERSREGLEMENT VIELEN - STRAF NA.P.R RECHT VERANTWOORD
ZELFS ALS RET MIDDEL GEGROND IS - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1• De feitenrechter beoordeelt in feite de

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser- in de
kosten.
30 november 1988 - z• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van de
h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Kirkpatrick.
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1° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HEROPEXING VAN DE DEBATTEN - ONAANTASTBAF.E BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER.

wenselijkheid van de door een van de
partijen gevraagde heropening van de
debatten (1).

z• en 3•

Uit de enkele omstandigheid dat
de feitenrechter beslist heeft dat de
door een van de partijen gevraagde
heropening van de debatten niet nodig
was, valt geen schending van art. 6.1
E. V.R.M. of van het algemeen beginsel
inzake het recht van verdediging af te
leiden.

4• en 5• Niet ontvankelijk is het middel
van beklaagde ten betoge dat de feiten
waarvoor hij is veroordeeld niet onder
toepassing vielen van al't. 12.4 maar
van art. 19.3.3" Wegverkeersreglement,
wanneer de straf naar recht verantwoord blijft, zelfs als het middel gegrond is; dit middel zou niet tot cassatie kunnen leiden (2).
(1) Cass., 8 sept. 1987,
(A.C., 1987-88, nr. 14).

A.R.

nr.

1703

(2) Zie Cass., 2 okt. 1979 (A.C., 1979-80,
nr. 74).
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HOF VAN CASSATIE
(FRANCOIS T. PINNOY)
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alsnog bij het dossier van de rechtbank
te voegen of te doen voegen :

ARREST ( vertaling)

Overwegende dat uit de gedingstukken
blijk dat eiser, die bij het
(A.R. nr. 6962)
op tegenspraak gewezen vonnis van
16 mei 1988 was aangezocht om
HET HOF; - Gelet op het bestre- verweer te voeren over de nieuwe
den vonnis, op 20 juni 1986 in hoger omschrijving van de ten laste gelegberoep gewezen door de Correctio- de feiten, samen met zijn raadsman
nele Rechtbank te Dinant;
in zijn middelen is gehoord op de terechtzitting van 13 juni 1988, dag
I. Op de voorziening van eiser, be- waarop de debatten gesloten werden, en dat niet blijkt dat eiser de
klaagde:
verdaging heeft aangevraagd om
A. In zoverre de voorziening ge- een conclusie te nemen;
Overwegende dat de rechter de
richt is tegen de beslissingen op de
opportuniteit van de door een der
strafvordering,
partijen gevraagde heropening van
1o ten laste van verweerder, be- de debatten beoordeelt in feite; dat
geen schending van artikel 6 van
klaagde:
het Verdrag tot Bescherming van de
Overwegende dat eiser geen hoe- Rechten van de Mens en de Fundadanigheid heeft om zich tegen die mentele Vrijheden of van het algebeslissing in cassatie te voorzien;
meen beginsel van het recht van
Dat de voorziening niet ontvanke- verdediging valt af te leiden uit de
lijk is;
enkele omstandigheid dat de appelrechters hebben beslist dat de door
2° ten laste van hem :
eiser gevraagde heropening van de
Over het eerste middel : schending van debatten niet nodig was;
artikel 6 van het Verdrag tot BescherDat het middel niet kan worden
ming van de Rechten van de Mens en de
aangenomen;
Fundamentele Vrijheden, en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis niet ingaat op het verzoek tot heropening van
de debatten dat eiser op 14 juni 1988 had
gedaan ten einde de conclusie die zijn
raadsman naar de griffie van de correctionele rechtbank had gezonden bij een
schrijven van 10 juni dat pas op 14 juni,
dus na de sluiting van de debatten, op de
griffie was ingekomen, officieel te kunnen neerleggen,
terwijl uit de in het middel vermelde
bepaling blijkt dat een ieder die wegens
een strafbaar feit wordt vervolgd, het
recht heeft te beschikken over voldoende
tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor ·
de voorbereiding van zijn verdediging;
die faciliteiten alsmede het algemeen beginsel van het recht van verdediging impliceren dat hij de mogelijkheid moet
hebben om een door zijn raadsman genomen conclusie die ten gevolge van een
samenloop van omstandigheden volledig
buiten haar wil om niet v66r de sluiting
van de debatten kon worden neergelegd,

Over l1et tweede middel : schending
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt ter zake van het feit dat hij als
bestuurder op de openbare weg, die een
maneuver wilde uitvoeren zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan
oversteken, een parkeerplaats verlaten
of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden,
zijn voertuig opnieuw in beweging brengen, geen voorrang heeft verleend aan
de overige weggebruikers,
terwijl het ongeval zich heeft voorgedaan op een kruispunt waar eiser naar
links afsloeg om de door hem gevolgde
rijbaan te ve:rlaten; dat m~neuver on~er
de toepassing valt van artrkel 19 en met
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement, ook al is de eiser gestopt op het
kruispunt alvorens zijn voertuig opnieuw
in beweging te brengen :

Overwegende dat eiser voor de
eerste rechter is gedagvaard uit
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hoofde van het feit dat hij artikel
19.3.3° van het Wegverkeersreglement heeft overtreden, nu hij als
linksafslaande bestuurder op de
openbare weg geen voorrang heeft
verleend aan de tegenliggers op de
rijbaan die hij ging verlaten;
Dat de appelrechter bij vonnis
van 16 mei 1988 w<wxtegen geen
voorziening is ingesteld, de heropening van de debatten heeft bevofen
ten einde eiser de gelegenheid te geven zijn verweer te baseren op de in
artikel 12.4 van het reglement omschreven overtreding op grond dat
eiser « het voornemen om naar links
af te slaan naar de Nieuwstraat te
kennen had gegeven, gestopt was in
het midden van de rijbaan en zich
naar links aan het begeven was
toen hij door (verweerder) werd
aangereden », dat « (hij) moet worden aangezocht verweer te voeren
over de in artikel 12.4 van het
Wegverkeersreglement omschreven
overtreding », « dat immers het misdrijf bedoeld in artikel 19.3.3° enkel
betrekking heeft op de bestuurdsr
die zonder te wachten, naar links af~
slaat "• « dat ten deze (eiser) gestopt
is tijdens het naar links afslaan, zodat de tweede fase van die beweging als een maneuver moet worden
beschouwd »;
Dat het bestreden vonnis vaststelt
dat « ( eiser) op het ogenblik dat hij
zijn voertuig opnieuw in beweging
bracht (verweerder) », die het vrijspreekt, << had moeten zien aankomen »;
Dat aldus uit de door de feitenrechter vastgestelde en in het middel niet bekdtiseerde feiten blijkt
dat eiser die op een kruispunt naar
links afsloeg om de door hem gevolgde rijbaan te verlaten, geen
voorrang heeft ve:rleend aan Vei"weerder ofschoon eiser verweerder
kon zien nade:ren uit de tegenovergestelde richting op de rijbaa:n die
hij ging verlaten;
Dat het bestreden vonnis eiser
veroordeelt tot een geldboete van
vijftig franl<: of een vervangende gevangenisstraf van acht dagen;
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Overwegende dat de uitgesproken
straf naar recht verantwoord zou
blijven indien de aan eiser verweten
feiten onder de toepassing van artikel 19.3.3° in plaats van onder de
toepassing van artikel 12.4 van het
Wegverkeersreglement zouden vallen, zodat het middel niet kan leiden
tot cassatie en derhalve bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
H. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van
verweerd~r tegen eiser, beklaagde,
en van e1ser, burgerlijke partij tegen verweerder, bek!aagde :

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

III. In zoverre de voorziening van
eiser, burge:rlijke partij, ge:richt is
tegen de beslissing op de tegen verweerder, beklaagde, ingestelde strafvordering:
Overwegende dat eiser, burgerlijke partij, die niet in de kosten
van de strafvorde:ring is veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om
zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; verwijst eiser in de kosten.
30 november 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J .M.
Dermagne, Dinant.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen een
fout, het ongeval en de schadelijke gevolgen
ervan.
12

Aanspralwlijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout
en schade - Ingrijpen van een verplichting
uit een wet of een reglement - Gevolg.
23

Aansprakelijkheid huiten overeenkomst
Oorzaak - Beoordeling door de rechter Aapkoop door een bestuurder van een
vennootschap na de staking van betalingen
van die vennootschap - Koper niet op de
hoogte van die staking - Gevolg.
91

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Materieel en bewust overtreden
van een wettelijke of verordenende bepaling
- Fout.
94

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout
en schade - Eigen statuut van de schadelijcler - Gevolg.
132

Aansprakeli.ikheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout
en schade - Ontbreken van dat verband Redengeving.
244

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband.

361

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst

Herstelplicht - Meesters - Aangestelden Aansprakelijkheid enkel ten gunste van de
derden die slachtoffer zijn van de door de
aangestelde in zijn bediening veroorzaakte
schade - Verhaalsvordering van de aangestelde tegen zijn aansteller op grond aileen
van diens hoedanigheid.
57

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Art. 1384, eerste lid,
122
B.W. - Gebrek van de zaak - Begrip.

, Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Art. 1384, eerste lid,
122
B.W. - Gebrek van de zaak - Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Dieren - Aansprakelijkheid
voor een dier - Uitsluiting van aansprakelijkheid - Bewijslast.
62

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Raming.

69

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - MateriEHe schade - Bestanddelen
en omvang - Beschadigd voertuig - B.T.W.
69

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade - Schade die
voor een verzekeringsinstelling voortvloeit uit
de onverschuldigde betaling van prestaties
van de verzekering voor geneeskundige
verzorging of van de uitkeringsverzekering Begrip. ,
113

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

He rstelpli cht Verscheidene daders Schade - Allerlei - Oorzakelijk verband
Schade veroorzaakt door de samenlopende
tussen fout en schade - Ontbreken van de
fouten van de beklaagde en van degene voor
vaststelling dat de schade zich ook zonder de
wie de burgerlijke partij burgerrechtelijk ; fout zou hebben voorgedaan zoals ze verooraansprakelijk is Verplichting van de
zaakt is - Gevolg.
357
beklaagde jegens die burgerlijke partij.
80

Aansprakelijlrheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Verscheidene daders - Hoofdelijkheid -Art. 50 Sw.
368

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Allerlei - Verbintenis uit een misdrijf of uit
een oneigenlijk misdrijf - Artt. 1153 en 1154
238
B.W. - Toepasselijkheid.

Advocaat

Arbeidsongeval

Tuchtzaken - Tuchtprocedure - Beslissing
van de tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten - Rechtscollege dat wegens zijn
samenstelling niet voldoet aan het vereiste
van een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
267

Vergoeding - Cumulatie en verbod- Verbod
tot cumulatie van de krachtens het gemeen
recht verschuldigde schadeloosstelling en de
forfaitaire vergoedingen - Draagwijdte. 109

Arbeidsongeval
Vergoeding - Allerlei - Arbeidsongevallenwet 1971 - Bepalingen betreffende de aan
de getroffene verschuldigde schadeloosstelling - Aard.
183

Advocaat
Darling - Bijzondere volmacht.

341

Afstand van recht
Afstand van het middel van verjaring
96
Vermoeden van afstand.

Arbeidsongeval
Verzekering - Verzekeringsinstellingen Art. 51bis Arbeidsongevallenwet 1971
Verplichting van de verzekeraar - Starting
van het rentekapitaal - Schuld tegenover het
Fonds voor Arbeidsongevallen - Betaling Overlijden van de getroffene - Gevolg.
179

Afstand van recht
Begrip.

96

Afstand van recht
Vaststellingen van omstandigheden en
gevolgtrekkingen van de feitenrechter
Toetsing door het Hof.
96

Arbeidsongeval

Arbeid
Gezondheid en veiligheid - Geneeskundig
onderzoek - Beslissing van de arbeidsgeneesheer - Beroep.
100

II

Verzekering - Verzekeringsinstellingen Art. 51bis Arbeidsongevallenwet 1971
Verplichting van de verzekeraar - Starting
van het rentekapitaal - Schuld tegenover het
Fonds voor Arbeidsongevallen - Bestaan van
de schuld- Vereisten.
179

. Arbeidsongeval

Rechtspleging - Rechtsvordering tot herziening - Termijn van drie jaar - Aanvang. 183
Algemene begrippen - Bepalingen waarin de
bestaansvereisten van een arbeidsongeval
Arbeidsongeval
worden vastgesteld - Aard.
129
Rechtspleging - Arbeidsongevallenwet 1971
- Bepalingen betreffende de verjaring Arbeidsongeval
Aard.
183
Algemene begrippen - Erkenning door de

Arbeidsongeval

arbeidsongevallenverzekeraar van een feitelijk gegeven - Gevolg.
271

Arbeidsongeval

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Kostenj - Geschil tussen
het Fonds voor Arbeidsongevallen en een
verzekeraar - Terugbetaling van vergoedingen.
346

Toepassingssfeer
Ongeval overkomen
tijdens een rusttijd - Vrijheid van de getroffene om over zijn tijd te beschikken Arbeidsongeval
Gevolg.
129
Allerlei - Bijzondere regelingen - Oorlogsrisico - Oorlogstuig - Begrip.
346

Arbeidsongevai

Begrip - Ongeval gebeurd tijdens de uitvoe- Arbeidsongeval
Allerlei - Bijzondere regelingen - Oorlogsriring van de arbeidsovereenkomst - Uitvoe346
sico - Oorlog - Begrip.
ring buiten het bedrijf - Terugkeer naar huis
- Onderbreking.
102

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsongeval
Bestanddelen - Ongeval overkomen « tijdens
en door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst >> - Begrip.
185

Arbeidsongeval
Weg naar en yan het werk- Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Aanrijding.
218

Arbeidsongeval
Vergoeding - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Kapitaal gestort wegens een blijvende
arbeidsongeschiktheid
Schade vergoed
door het kapitaal.
109

Einde -

Allerle~Ontslag

- Begrip.

47

Arbeidsovereenkomst
Einde - Allerlei - Ontslag- Herroeping. 47

Arbeidsovereenkomst
Allerlei - Nietig beding - Eenzijdige wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst - Wijziging als tuchtstraf.
153

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Betaling van voordelen bedoeld in
art. 2 wet 30 juni 1967 - Interest - Aanvang
- Verzoek tot betaling.
223
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B
Belastin.g op spelen en weddenschappen
Loterij - Kansspel - Begrippen.

127

Benelux
Verdrag Benelux-Gerechtshof, art. 3 - Prejudi~ieel geschil - Vraag om uitlegging van een
voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel die als
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 van
dat verdrag - Vraag opgeworpen in een bij
het Hof van Cassatie aanhangige zaak
Verplichting van het Hof van Cassatie.
28

Benelux
Verdrag Berielux-Gerechtshof W.A.M.verzekering - W.A.M.-wet, art. 3, eerste lid Voor -Belgie, Luxemburg en Nederland
gell)eenschappelijke rechtsregel.
28

Benelux

Gemeenschappelijke Bepalingen behorende
bij het Benelux-Verdrag betrEiffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, art. 11, eerste lid Nietigheid, exceptie, verval - Tegenwerpelijkheid - Exceptie voortvloeiende uit de
verzekeringsovereenkomst - Begrip.
305

Berusting
Burgerlijke zaken - Beslissing gegrond op
een wettelijke bepaling van openbare orde.
183

Berusting
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting
in een rechterlijke beslissing - Begrip Verzoekt tot schrapping op de rol.
287

Beslag
Bewarend beslag - Derdenverzet - Toetsingsbevoegdheid van de beslagrechter.
150

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed Toewijzing - Rangregeling - Rechten van
de ingeschreven schuldeisers op de prijs Prijs - Begrip.
208

Verdrag Benelux-Gerechtshof, art. 6 - Prejudicieel geschil - Vraag om uitlegging van een
voor Belgie, Luxemburg en Nederland Beslag
gemeenschappelijke rechtsregel, als dusdanig
Uitvoerend beslag op roerend goed - Verzet
aangewezen krachtens art. 1 van het Verdrag ; - Bewijs van het eigendomsrecht van een
- Vraag opgeworpen in een voor het Hof van
echtgenoot.
264
Cassatie aanhangige zaak - Gevolg.
64

Benelux

Beslag

Uitvoerend beslag onder derden- Verzet van
Benelux-Overeenkomst
betreffende
de
de beslagen schuldenaar .- Termijn.
293
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen - Bijlage van die overBetekening en kennisgeving
eenkomst - Protocol van ondertekening bij
Exploot van betekening - Datum - Onvolledie overeenkomst - Gemeenschappelijke
44
rechtsregels voor Belgie, Luxemburg en ' dige vermelding.
. Nederland voor de toepassing van de hoofdBevoegdheid en aanleg
stukken II( IV en V van het Verdrag BeneluxBurgerlijke zaken
Bevoegdheid
Gerechtshof - Begrip.
64
Volstrekte bevoegdheid - Voorzitter van de
rechtbank rechtsprekend in kart geding
Benelux
Beoordeling - Tijdstip.
40
Verdrag Benelux-Gerechtshof
W.A.M.verzekering - W.A.M.-wet, art. 4,' § 1, 2 Voor Belgie, Luxemburg en Nederland Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken
Bevoegdheid
gemeenschappelijke rechtsregel.
64
Volstrekte bevoegdheid (ratione materiae) Benelux
Pensioen- Lid van de Kamer van VolksverFabrieks- en handelsmerken - Benelux173
tegenwoordigers.
Merkenwet - Overeenstemming - Begrip.
119 Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken
Bevoegdheid
.
Benelux
Volstrekte bevoegdheid (ratione materiae) Verdrag Benelux-Gerechtshof, art. 6 - PrejuArt. 660 Ger.W. - Beslissing inzake bevoegddiciele vraag - Vraag om uitlegging van een
heid - Begrip.
173
voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel die als Bevoegdheid en aanleg
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 van
Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdhet Verdrag - Vraag opgeworpen in de bij
heid - Gewijzigde vordering na beperkte
het Hof van Cassatie aanhangige zaak cassatie - Bevoegdheid van de rechter op
187
Verplichting van het Hof van Cassatie.
157
verwijzing.

-4Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid
Voorlopige
hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek- Naar het hof van assisen verwezen
beschuldigde.
55

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Vonnisgerecht
waarbij door afzonderlijke beschikkingen
feiten waarvoor het wei en feiten waarvoor
het niet bevoegd is, aanhangig zijn gemaakt
- Onbevoegdverklaring wegens samenhang
- Onwettigheid.
85

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht van de akten - Verzekeringspolis die
bepaalt dat
arbeidsongeschiktheid
ten
gevolge van een ongeval wordt vergoed Beslissing dat de gevolgen van een heelkundig ingrijpen een ongeval uitmaken
Bewijskracht van de polis.
68

Bewijs
Burgerlijke zaken - Vermoedens - Vermoedens afgeleid uit feiten waarvan het bestaan
niet vaststaat.
335

Bewijs
Bevoegdheid en aanleg
Nieuwe middelen - Strafzaken - Middel
betreffende de toewijzing van een zaak aan
een kamer van de correctionele rechtbank
met slechts een rechter of aan een kamer van
dezelfde rechtbank met drie rechters Middel dat niet de bevoegdheid betreft.
108

Bevoegdheid en aanieg
Strafzaken - Bevoegdheid - Beschikking
van de raadkamer tot contraventionalisering
van een wanbedrijf - Omstandigheid die
achteraf aan het Iicht is gekomen en waardoor op het feit een zwaardere straf komt te
staan.
260

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Beschikking van de raadkamer - Correctionalisering van een wanbedrijf bij vergissing
- Onbevoegdverklaring van het vonnisgerecht, hierop gegrond dat bet feit een misdaad
oplevert- Waarde van de beschikking van de
raadkamer t.a.v. de correctionalisering van de
misdaad.
280

Burgerlijke
bekentenis
aanvaard.

zaken
Buitengerechtelijke
Vereisten om te worden
129

Bewijs
Strafzaken - Verbruikersprijs van rund- en
varkensvlees - Aanvoering van omstandigheden waardoor de toepassing van een reglementaire bepaling is uitgesloten- Beslissing
dat de beklaagde tot staving van zijn
aanspraak geen enkel gegeven aanvoert om
ze geloofwaardig te maken- Wettigheid. 298

Bewijs
Strafzaken - Wettelijke bewijswaarde van
een proces-verbaal - Tegenbewijs - Onaantastbare beoordeling ervan.
136

Bewijs
Processen311

Strafzaken Geschriften
verbaal van de terechtzitting.

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht
van de akten - Burgerlijke rechtsvordering
- Miskenning - Begrip.
379

Bewijs
Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Verlenen van akte van de raming van
de volledige schade - Achteraf ingestelde
burgerlijke rechtsvordering.
360

Bewijs

Strafzaken het Hof.

Vermoedens -

Toetsing door
231

Bloedproef
Verplichte bloedproef- Vereisten.

74

Burgerlijke rechtsvordering
Ontvankelijkheid - Voorwaarde .

80

_ ___,B"'u, rgerlijke zaken - Bewijslast - Aansp...r.akelijkheid buiten overeenkomst - Aansprakelijkheid voor een dier - Uitsluiting van
aansprakelijkheid.
62

Bewijs

c

· Burgerlijke zaken - Onteigening ten algemenen nutte - Art. 16 Onteigeningswet 26
juli 1962 - Herzieningsprocedure - Deskundigenonderzoek -Art. 962 Ger.W.
263

Bewij,
Burgerlijke zaken - Geschriften - Authentieke akte - Notariele akte - Bijvoegsels Authenticiteitsvereisten.
331

Cassatie
Bevoegdheid - Algemeen - Burgerlijke
zaken - Toezicht van het Hof - Arbeidsovereenkomst voor bedienden
Hoofdzakelijk hoofdarbeid.
269

5Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken
Rechtvaardigingsgrond
Onoverkomelijke dwaling - Toetsing door
het Hof.
306

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken
- Cassatieberoep van de procureur-generaal
- Art. 441 Sv. - Vonnis houdende veroordeling van een beklaagde die reeds vroeger
wegens hetzelfde feit is veroordeeld.
19

Cassatie
Vordering tot vernietiging - Strafzaken Sv., art. 441 - Beschikking van de raadkamer
tot verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank
Geen geschil
inzake bevoegdheid van het onderzoeksgerecht - Verzet van de verdachte - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
het verzet ontvankelijk verklaart - Vernietiging zonder verwijzing.
82

Cassatie
Vordering tot vernietiging - Strafzaken Art. 441 Sv. - Arrest van het hof van beroep
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld Onregelmatige aanhangigmaking- Vernietiging zonder verwijzing.
202

Cassatie
Vordering tot vernietiging - Strafzaken Art. 441 Sv. - Onwettige straf - Opdeciemen.
202

Cassatie
Vordering tot vernietiging - Strafzaken Art. 441 Sv. - Veroordeling - Verjaard
misdrijf.
363

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken
- Vonnissen die op dezelfde onwettigheid
gegrond zijn.
341

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Vernietiging van de op de strafvordering
gewezen beslissing - Vernietiging van de
eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvordering- Voorwaarden.
71

Cassatie
Vernietiging - Strafzaken - Verval van het
recht tot sturen- Wettigheid- Omvang van
de cassatie.
280

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken
Strafvordering - Beklaagde in cassatie
Onwettige vervangende gevangenisstraf
Omvang van vernietiging en verwijzing. 374

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering Cassatieberoep van de
beklaagde - Arrest waarbij probatieuitstel
voor de tenuitvoerlegging van de straf wordt
verleend - Vernietiging op grond dat eiser
niet vooraf zijn toestemming heeft gegeven Omvang van de vernietiging.
377

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
- Voorziening van de beklaagde en de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
Vernietiging van de beslissing waarbij de
beklaagde veroordeeld wordt - Vernietiging
van de beslissing betreffende de burgerrechtelijk aansprakelijke partij- Voorwaarden.
71

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van een burgerlijke partij tegen de
verzekeraar - Vernietiging van de niet definitieve beslissing op de rechtsvordering van
die burgerlijke partij en van een andere
burgerlijke partij tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
187

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Vernietiging
van de beslissingen op de rechtsvorderingen
van de burgerlijke partij tegen de verzekeraar
en tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Grenzen.
187

Cassatie
Vernietiging van de beslissing - Omvang Strafzaken - Vernietiging van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering - Gevolg.
258

Cassatie
Rechtspleging - Burgerlijke zaken - Oproeping tot bindendverklaring van een arrest
door de verweerder in cassatie - Oproeping
tot bindendverklaring van een partij die de
verweerder in cassatie v66r de feitenrechter
tot vrijwaring had opgeroepen en tegen wie
de voorziening niet is gericht.
11

Cassatie
Bindendverklaring - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Betekening van de
voorziening.
194

Cassatiemiddelen
Aard - Strafzaken - Middel betreffende de
toewijzing van een zaak aan een kamer van
de correctionele rechtbank met slechts een
rechter of aan een kamer van dezelfde rechtbank met drie rechters - Middel dat niet de
bevoegdheid betreft.
108

-6Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen

Inleiding - Aard van het cassatiemiddel Middel - Begrip.
175

Cassatiemiddelen
Aard van het cassatiemiddel - Strafzaken _Ontvankelijkheid - Middel waarin enkel
kritiek wordt geoefend op een feitelijke
beoordeling van de feitenrechter.
262

Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang.voor eiser - Strafzaken - Mid del ten
betoge dat de aan eiser verweten feiten niet
onder art. 12.4 maar onder art. 19.3.3" Wegverkeersreglement vielen - Straf naar recht
verantwoord zelfs als het middel gegrond is Ontvankelijkheid.
386

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen
Middel niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid - Strafzaken - Begrip.
262

Cassatiemiddelen
Onduidelijk middel - Burgerlijke zaken Middel met beroep op een rechtsspreuk Ontvankelijkheid- Vereiste.
283

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Belastingzaken Overmacht door de verzoeker aangevoerd ter
verantwoording van de te late indiening van
zijn beroep bij het hof van beroep - Arrest
volgens hetwelk het beroep niet ontvankelijk
is - Middel ten betoge dat art. 280 W.I.B. is
geschonden - Gevolg.
255

Middel zonder invloed op de wettigheid van
de bestreden beslissirig - Burgerlijke zaken.
321

Cassatiemiddelen
Middelen zonder betrekking op de bestreden
beslissing- Strafzaken- Voorziening tegen
een bes!issing waarbij een verzet ongedaan
wordt verklaard - Mid del gericht . tegen de
bes!issing waartegen verzet.
198

Cassatiemiddelen
Geen betrekking op de bestreden bes!issing
- Strafzaken - Middel gericht tegen de
gronden van de eerste rechter.
384

Cassatiemiddelen
Geen vermelding van de geschonden wettelijke bepaling - Geen beroep op schending
van art. 107 Gw. - Ontvankelijkheid.
364

D

Cassatiemiddelen
Gemis aan feitelijke grondslag - Burgerlijke
zaken - Middel dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust. 321

Dading

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Dwingende wetsbepaling - Dwingend ten voordele
van de tegenpartij.
44

Cassatiemiddelen
Nieuwe middelen - Strafzaken - Middel
betreffende de toewijzing van een zaak aan
een kamer van de correctionele rechtbank
met slechts een rechter of aan een kamer van
dezelfde rechtbank met drie rechters Middel dat niet voor het eerst voor het Hof
van Cassatie kan worden voorgedragen.
lOB

Cassatiemiddelen

Dienstplicht
Uitstel en vrijlating van dienst op, morele
grond - Studies - Hoger onderwijs
Studiecyclus van ten minste zes jaar
Begrip.
50

Dienstplicht
Militierechtscolleges
Militieraad en Hoge
Militieraad - Bevoegdheid - Dienstplichtige
betwist zijn indeling bij een lichting.
11

Dienstplicht

Nieuwe middelen - Strafzaken ~ Voorlopige
hechtenis - Middel ten betoge dat de redelijke termijn is overschreden - Middel dat
niet voor de feitenrechter is aangevoerd 319
Gevolg.

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser
zaken - Begrip.

Dading aangegaan door een advocaat voor
rekening van zijn client- Vereisten.
341

Burgerlijke
321

Cassatiemiddelen
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang voor eiser - Strafzaken - Burgerlijke
rechtsvordering.
200

Militierechtscolleges
Samenstelling
Herkeuringsraad - Gewijzigd'e samenstelling
na inobservatiestelling.
349

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Vorm van de beslissingen Herkeuringsraad
Handtekeningen.
349

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Vorm van de beslissingen - Herkeuringsraad - Vermeldingen
- Uitspraak bij meerderheid van stemmen.
349

-7
Dwangsom
Verbod van oplegging bij hoofdveroordeling
tot betaling van een geldsom - Draagwijdte.
26

F

Dwangsom
Toepasselijkheid - Onteigening ten algemenen nutte - Rechtspleging bij hoogdrin26
gende omstandigheden.

Dwangsom
Bevestiging door de appelrechter van een
beslissing waarbij een dwangsom wordt opgelegd - Toepassing van art. 1385quinquies
242
Ger.W.

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en verbintenissen Aankoop door een bestuurder van een
vennootschap na de staking van betalingen
van die vennootschap - Koper niet op de
hoogte van die staking- Gevolg.
91

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Allerlei - Vonnis houdende ambtshalve faillietverklaring - Rechterlijke handeling. 321

E

G
Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gronden - Zware belediging
van nakomelingschap.

Weigering
151

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Rechtspleging - Door onderlinge toestemming · - Voorafgaande regeling van rechten
- Vergelijk - Begrip.
43

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Rechtspleging Voorlopige maatregelen
t .a.v. kinderen - Bevoegdheid - Voorzitter
van de rechtbank rechtsprekend in kort
geding - Beoordeling - Tijdstip.
40

Eigenlijke rechtspraak
Vonnis houdende ambtshalve faillietverkla321
ring - Rechterlijke handeling.

Europese Gemeenschappen
Verdragsbepalingen E.E.G.-Verdrag
Gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector varkensvlees en gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
rundvlees Nationale regeling van de
verbruikersprijs van rund- en varkensvlees Eenzijdige vaststelling van een maximum
handelsmarge - Verenigbaarheid met de
bepalingen van het gemeenschapsrecht Vereisten - Toepassing op het M.B. 27 maart
1975 houdende bep~ling van de verbruikersprijs van rund- en varkensvlees.
298

Exploot van gerechtsdeurwaarder
Exploot van betekening - Datum - Onvolle44
dige vermelding.

Gemeente
Afstand tussen twee gemeenten - Begrip.
217

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Gemeentebelastingen Belasting op de
agentschappen voor weddenschappen op de
paardenwedrennen - Decreet van 29 juni
1985 van de Waalse Gewestraad - Art. 74bis
W.I.G.B. - Gewestraad door het Arbitragehof
onbevoegd verklaard - Gevolg.
166

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Plaatselijke belastingen - Procedure - Wet
van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van provinciale en
plaatselijke heffinge n - Toepassing in de
tijd.
296

Geneeslmnde
Geneesmiddelen - Verdovende middelen Misdrijven - Handel in slaapverwekkende
en verdovende middelen - Invoer van verdovende middelen- Moree! bestanddeel.
142

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vonnis
van de arbeidsrechtbank over het bezwaar
van een gerechtlgde tegen de door de Rijksdienst voor Ziekte- en lnvaliditeitsverzekering jegens hem genomen beslissing - Hoger
beroep van het openbaar ministerie -

-8Gegrondverklaring van het hoger beroep door
Arbeidshof - Veroordeling van de Belgische
Staat in de kosten - Wettigheid.
254

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Arbeidsongeval - Geschil tussen het Fonds
voor Arbeidsongevallen en een verzekeraar Terugbetaling van vergoedingen.
346

Gerechtskosten
Strafzaken - Verzet - Door het verzet
veroorzaakte kosten, ten laste gelaten van de
eiser in verzet - Vereiste.
197

Grondwet
Art. 6 - Gelijkheid voor de Belgen voor de
wet - Schending - Begrip.
321

Hof van assisen
Behandeling ter zitting - Processen-verbaal
van de terechtzitting - Voeging bij het
dossier van het geding - Termijn.
311

Hof van assisen
Behandeling ter zitting - Processen-verbaal
van de terechtzitting - Wettelijke bewijswaarde.
311

Hof van assisen
Behandeling ter zitting
Mondeling
karakter van de debatten - Onmogelijkheid
voor een getuige om te verschijnen - Weergave van de getuigenverklaring door de
onderzoeksrechter of de voorzitter - Wettigheid - Voorwaarden.
311

Hoger beroep

Grondwet
Artikel 107 - Toezicht van de hoven en rechtbanken op de wettigheid van besluiten en
verordeningen.
364

Belastingzaken - Beroep van de echtgenote
van een belastingschuldige tegen de beslissing van de directeur - Bezwaar door een
gevolmachtigde van de echtgenoot, buiten
toedoen van diens echtgenote ingediend 255
Gevolg.

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep Vorm - Vermelding van de rechter in hoger
beroep.
89

H

Hoger beroep
Strafzaken kelijkheid.

Ontvan226

Hoger beroep

Heling
Zelfstandig misdrijf - Gevolg.

Incidenteel beroep -

228

Hof van assisen
Arrest van verwijzing van de kamer van
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van
de beschuldigde binnen vijftien vrije dagen
na de betekening van het arrest en binnen de
termijn van vijftien dagen na de ondervraging
door de voorzitter van het hof van assisen Toetsingsbevoegdheid van het Hof.
1

Hof van assisen
Samenstelling van de jury - Lijst van de
gezworenen - Onderzoek betreffende de
gezworenen - Artt. 223 en 241 Ger.W.
Stukken van het onderzoek - Voeging bij het
dossier - Verzuim of onregelmatigheid Sanctie.
311

Hof van assisen
Samenstelling van de jury - Lijst van de
gezworenen - Kennisgeving aan de beschuldigde - Art. 241 Ger.W. - Doe! van de
rechtsvorm - Aard.
311

Hof van assisen
Behandeling ter zitting - Niet verschijnende
getuige - Art. 354 Sv. - Verwijzing van de
zaak naar een volgende zitting - Rechten
van de partijen.
311

Strafzaken - Strafvordering - Gevolgen Bij verstek gewezen vonnis waartegen het
openbaar ministerie niet in hoger beroep is
gekomen - Verzet van de beklaagde Vonnis op het verzet- Hoger beroep van de
beklaagde en van het openbaar ministerie
tegen het vonnis op verzet- Verzwaring van
de bij verstek uitgesproken straf - Wettigheid.
374

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Hoger beroep tegen vonnissen gewezen
door de politierechtbanken - Samenstelling
van het rechtscollege.
108

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Strafvordering - Eenstemmigheid - Een
enkele straf, door de eerste rechter uitgesproken wegens twee misdrijven - Appelgerecht dat slechts een van die misdrijven
bewezen verklaart - Handhaving van de
door de eerste rechter uitgesproken straf Geen eenstemmigheid vereist.
207

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en

-9andere bepalingen, art. 29 - Koninklijk
besluit 18 december 1986, art. 58 - Veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf - Verplichting om een bedrag van vijf
frank, vermeerderd met opdeciemen, te
betalen - Verplichting voor het eerst opgelegd in hoger beroep.
228

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hoger beroep
- Burgerlijke rechtsvordering - Verslag. 350

Huur van goederen
Pacht - Verplichtingen van partijen Pachtprijs- Herziening - Begrip.
126

Hum: van goederen
Handelshuur - Herziening van de huur
Uitspraak naar billijkheid- Vereiste.
34

Hum: van goederen
Tijdelijke huurregeling - Toepasselijkheid
- Hande lshuur - Driejaarlijke huurprijsherziening - In 1980 aangevraagde herziening
- Uitwerking.
34

Huur van goederen
Handelshuur - Herziening van de huur
Indexcijferclausule - Wijziging.
34

Huwelijksvermogensstelsels
Allerlei - Uitvoerend beslag op goederen van
de huwelijksgemeenschap - Verzet door een
echtgenoot - Bewijs van diens eigendomsrecht.
264

Inlwmstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn Aanvangspunt - Kennisgeving van een betalingsbevel.
333

Inkomstenbelastingen
Beroep bij het hof·van beroep - Beroep van
de echtgenote van een belastingschuldige
tegen de beslissing van de directeur ten name
van bet gezinshoofd - Bezwaar tegen die
beslissing door een gevolmachtigde van het
gezinshoofd, buiten toedoen van diens echtgenote ingediend - Gevolg.
255

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Gronden van nietontvankelijkheid - Ambtshalve opwerping
door het openbaar ministerie - Ambtshalve
toetsing door het Hof.
42

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Vormen.

42

Inlmmstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Vorm- Ontvankelijkheid - Cassatieverzoekschrift - Neerlegging ter griffie van het hof van beroep Geen volmacht.
170

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie Middelen Vereiste vermeldingen - Overmacht door de
verzoeker aangevoerd ter verantwoording van
de te late indiening van zijn beroep bij het hof
van beroep - Arrest volgens hetwelk het
beroep niet ontvankelijk is - Middel ten
betoge dat art. 280 W.I.B. is geschonden Gevolg.
255

Interest
Moratoire interest - Aanmaning tot betaling
- Begrip - Sluiting van ondernemingen Betaling door het Sluitingsfonds van voordelen bepaald in art. 2 wet 30 juni 1967 Verzoek tot betaling.
223

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Winsten en baten - Vroeger uitgeoefende
zelfstandige beroepswerkzaamheid
Tijde246
lijke vrijstelling- Vereisten.

Internationale verdragen
Art. 14.5 I.V.B.P.R. instanties - Begrip.

Rechtspraak in twee
351

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het totaal belastbaar netto-inkomen - Meerwaarden - Vrijstelling - Begrip.
248

Inl{omstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen
Rechtsvordering waarbij gebleken is dat
belastbare inkomsten niet zijn aangegeven.
250

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn Aanvangspunt- Verzending van het aanslagbilj et.
333

K
Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd - Art. 3bis, tweede lid, wet 27 juli 1961,
ingevoegd door art. 4 wet 12 april 1971 Werking in de tijd.
214

Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Artt. 22, 55 en 61
Handelspraktijkenwet- Verkoop met verlies
- Kwade trouw - Begrip.
231

-10Koophandel, koopman
Handelsvestiging - Voorwaarden.

Misdrijf
236

Kort geding
Art 584 Ger.W. - Bevoegdheid van de rechter
in kort geding - Spoedeisende maatregel Bevestiging van een feit dat reeds werd vastgesteld door een gerechtelijke of scheidsrech2
. terlijke beslissing.

Kort geding
Echtscheiding- Rechtspleging- Voorlopige
maatregelen t.a.v. kinderen - Bevoegdheid
- Voorzitter van de rechtbank rechtsprekend
in kort geding - Beoordeling - Tijdstip. 40

Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke
dwaling - Toetsing door het Hof.
306

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond
dwaling - Begrip.

Onoverkomelijke
306

Misdrijf
Rechtvaardigingsgrond
Onoverkomelijke
dating - Begrip - Instructies van bepaalde
politiediensten m .b.t. verkoop onder bepaalde
voorwaarden van videocassettes die met de
goede zeden strijdige afbeeldingen bevatten.
306

Misdrijf
Verzwarende omstandigheden - Objectieve
verzwarende omstandigheid - Gevolgen. 205

Misdrijf

L

Deelneming
Objectieve
omstandigheid - Gevolgen.

verzwarende
205

Levensonderhoud
Uitkering tot levensonderhoud - Art. 209
B.W. - Ontheffing of vermindering van uitkering tot levensonderhoud - Aanvangspunt. 4

N

Loon
Bescherming - Aard van de wetsbepaling Art. 10 Wet Bescherming Loon.
44

Loon
Bescherming - Begrip - Opzeggingsvergoeding en uitwinningsvergoeding.
44

Notaris
Authentieke akte - Bijvoegsel - Authenticiteitsvereisten.
331

Loterij
Be grip.

127

Luchtvaart
Vervoer van goederen per vliegtuig - Luchtvrachtbrief - Bewijswaarde.
124

M
Merken
Beri"elux~Overeenkomst inzake warenmerken
en diensten
Benelux-Merkenwet
Overeenstemming - Begrip.
119

Milieu
Besmetting of toevallige vervuiling - Kosten
veroorzaakt aan de Staat en de gemeenten Verhalen van die kosten ten taste van de eigenaars van de gewraakte produkten
Gewraakte produkten - Begrip.
22

Misdrijf
Algemene begrippen - Moree! bestanddeel
- Algemeen opzet - Drijfveer - Begrippen.
142

0
Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Afstand van recht - Afstand van het middel
van verjaring - Beoordeling voor de feitenrec_hter - Toetsing do_or ll_et H_of._ _
96

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Strafzaken - Proces-verbaal met wettelijke
bewijswaarde tot op het bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs - Onaantastbare beoordeling van de bewijswaarde van het tegenbewijs .
136

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Strafzaken - Art. 452, Sw. - Woorden
gesproken voor de rechtbank- Verband met
de zaak of de partijen.
200

-11Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Oorlog

Burgerlijke zaken - Noodzaak of wenselijkheid van een onderzoeksmaatregel - Onaantastbare beoordeling.
321

Oorlog

Oorlogstuig - Begrip.

Onderzoek in strafzaken

Onderzoek in strafzaken
Behandeling ter zitting - Processen-verbaal
van de terechtzitting - Wettelijke bewijswaarde.
311

Onderzoek in strafzaken
Kamer van inbeschuldigingstelling - Afwijzing van het verzet van de burgerlijke partij
tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling- Veroordeling tot schadevergoeding
- Begrip.
379

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzet
van de verdachte tegen de beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank Ontvankelijkheid - Grenzen.
82

Strafzaken - Vonnis - Proces-verbaal van
de terechtzitting - Tegenstrijdige vermeldingen met betrekking tot de aanwezigheid
van het openbaar ministerie.
18

Openbaar ministerie
Strafzaken - Vonnis van de correctionele
rechtbank - Tegenwoordigheid van een
magistraat van het openbaar ministerie Tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen
van het vonnis en van het proces-verbaal van
de terechtzitting - Gevolg.
234

Openbare orde
Bepalingen waarin de bestaansvereisten van
een arbeidsongeval worden vastgesteld.
129

Openbare orde
Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenwet 1971
183
- Bepalingen betreffende de verjaring.

Openbare orde

Ondei'zoeksgerechten
Afwijzing van het verzet van de burgerlijke
partij tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding - Begrip.
379

Onroerend en roerend goed
60

Onteigening ten algemenen nutte
Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden ·- Starting van de ·voorlopige vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas
· Oplegging van e.e n dwangsom.
26
Onteigen~ng

346

Openbaar ministerie

Behandeling ter zitting - Processen-verbaal
van de terechtzitting - Voeging bij het
. dossier van het geding - Termijn.
311

Onroerend goed uit zijn aard- Begrip.

Begrip.

346

ten algemenen nutte

Rechtspleging bij hoogdringende omstandig'heden - Dwangsom - Toepasselijkheid. 26

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Verbod rekening te houden
met de waardevermeerdering of -verminde. ring die voortvloeit uit de voorschriften van
'e en streek, gewest- of gemeentelijk plan van
aanleg- Uitzondering.
145

Onteigening ten algemenen nutte
«Billijke » vergoeding verschuldigd aan de
onteigende - Raming - Vermindering van
de koopkracht van het geld of stijging van de
. vastgoedmarkt - Gevallen waarin de rechter
. .daarmee rekening moet houden.
211

Onteigening ten algemenen nutte
Art. 16 Onteigeningswet 26 juli 1962
Herzieningsprocedure - Deskundigenonder· ~ZDE;k- Verplichtingen van de rechter.
263

Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenwet 1971
- Bepalingen betreffende de aan de getroffene verschuldigde schadeloosstelling.
183

Openbare orde
Openbare instelling - Rijksinstituut voor
Ziekteen
Invaliditeitsverzekering
Bevoegdheid van een orgaan.
274

Openbare schennis van de goede zeden
Art. 383, eerste lid, Sw. - Zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken - Bijzondere
verbeurdverklaring.
135

Overeenkomst
Uitlegging Begrip.

Art. 1162 B.W. -

Twijfel 175

Overeenkomst
Uitlegging o.g.v. de manier waarop partijen
de overeenkomst hebben uitgevoerd
Wettigheid.
287

Overeenkomst
Uitlegging - Art. 1157 B.W. - Draagwijdte.
364

Overeenkomst
Verbindende kracht - Huur van goederen Handelshuur - Herziening van de huur Indexcijferclausule - Wijziging.
34

Overeenkomst
Niet-uitvoering - Niet-nakoming door beide
partijen van hun verbintenissen
Schadevergoeding - Omvang.
269

-12Rechten van de Mens

Overeenkomst
Ver bindende kracht- Miskenning- Begrip.
338

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, art. 14.7 - Tweede
veroordeling wegens hetzelfde feit.
19

Rechten van de Mens
I.V.B.P.R., art. 9.3 Begrip.

R

Redelijke termijn

Art. 14.5 I.V.B.P.R. instanties - Begrip.

Raad van State
Vernietiging van een verordeningsbepalingGevolg.
56

Rechtbanken
Burgerlijke zaken
Algemene regels Taak van de rechte r - Aanvulling van rechtsgronden- Vereiste.
33

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Motivering - Algemeen
bekend feit- Begrip.
217

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels Rechtsmacht- Taak van de rechter -Vaststelling van de toepasselijke rechtsregel. 238

Rechtbanken
. . Burgerlijke zaken - Geschil waarvan het
· akkoord van partijen het bestaan uitsluit Begrip.
287

Rechtbanken
Burgerlijke zaken- Vonnis houdende ambtshalve faillietverklaring - Rechterlijke handeling.
321

Rechtbanlten
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
wegens een ander misdrijf dan waarvoor de
beklaagde werd vervolgd
Wettigheid Voorwaarden.
359

Rechten va n de Mens
E.V.R.M ., art. 5.3 Begrip.

Redelijke termijn
20

Rechten van de Mens
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art.
6.1 Tuchtzaken Rechtscollege datwegens zijn samenstelling niet voldoet aan
het vereiste van een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
267

Rechten v~n de Mens

Rechtspraak in twee
351

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Miskenning - Stukken
regelmatig aan de rechter overgelegd Stukken in een andere dan de proceduretaal
- Stukken niet in aanmerking genomen. 25

Recht van verdediging
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Appelrechter die de burgerlijke rechtsvordering toewijst op grond van een fout die
bestaat in een ander misdrijf dan waarover de
eerste rechter uitspraak gedaan heeft
Schending- Voorwaarden.
83

Recht van verdediging
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Goedkeuring van een niet aan tegenspraak
van de partijen onderworpen deskundigenverslag door de appelrechter - Schending .
258

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Schending - Afwijzing
van een bewijsaanbod.
321

Recht van verdediging
Strafzaken- Verzoek om heropening van de
debatten- Afwijzing door de rechter.
386

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beslissing t .a.v. een vervolgde minderjarige- Geen
gezag van gewijsde ten aanzien van een
beklaagde die afzonderlijk als mededader of
medeplichtige wordt vervolgd.
54

Rechterlijke organisatie
Algemene begrippen - Samenstelling van
het rechtscollege - Rechtbank van eerste
aanleg waarDIJ liogere beroepen aanhangig
zijn tegen vonnissen van een vrederechter Art. 91 Ger.W., gew. bij wet van 25 juli 1985 Draagwijdte.
240

Rechterlijke organisatie

Art. 5.3 E.V.R.M. - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Middel ten betoge dat de
redelijke termijn overschreden is - Middel
dat niet voor de feitenrechter is aangevoerd
- Gevolg.
319

Rechten van de Mens
E.V.R.M., art. 6.1 proces - Begrip.

20

Rechten van de Mens

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Beslissing waarbij de heropening van het debat wordt bevolen over een
onderwerp dat de rechter vaststelt - Latere
bes!issing over de vordering zelf.
171

Rechterlijke organisatie
Recht op een eerlijk
386

Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Beslissing alvorens recht te

-13do en
zelf.

Latere beslissing over de vordering
171

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Rechtbank van eerste
aanleg waarbij het hoger beroep tegen een
vonnis van een vrederechter aanhangig is Kamer met een of met drie rechters Ger.W., art. 91, gew. bij wet van 25 juli 1985 Toepassing.
285

Strafzaken - Strafvordering en civielrechtelijke vordering - Tegenstrijdigheid tussen de
beslissing op de strafvordering en de beslissing op de civielrechtelijke vordering Schending van art. 97 Gw.
15

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Begrip.

Uitlegging -

Reden
175

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zalren - Samenstelling van het
rechtscollege ~ Beslissing alvorens recht te
doen - Latere ·l ieslissing over de gegrondheid
van de vordering.
329

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zai{en. - Samenstelling van het
rechtscollege - Beslissing van heropening
van de debatten over een onderwerp dat zij
vaststelt - Latere beslissing die uitspraak
doet over de vordering zelf - Vereiste t.a.v.
de uitspraak van evengenoemde beslissing.
329

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Vonnis - Proces-verbaal van
de terechtzitting - Tegenstrijdige vermeldingen met betrekking tot de aanwezigheid
van het openbaar ministerie.
18

Rechterlijke organisatie
Strafzaken
college.

Redenen van de vonnissen en arresten

Samenstelling van het rechts71

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van het vonnis en van het procesverbaal van de terechtzitting.
76

Algemene begrippen - Opgave van de wettelijke bepalingen inzake rechtspleging en
rechtsmacht - Strafzaken - Strafvordering.
225

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Burgerlijke
zaken - Vordering tot schadeloosstelling Ontbreken van oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade - Redengeving.
244

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Toepassing
van de algemene regels - Strafzaken Beslissing van de appelrechter gegrond op
een eigen redengeving en op de daarmee niet
in strijd zijnde redengeving van de eerste
rechter - Draagwijdte van de bewoordingen.
112

Redenen van de vonnissen en arresten
Toepassing van de regels bij afwezigheid van
conclusie - Strafzaken - Straf - Keuze van
de straf - Redengeving - Art. 195, tweede
lid, Sv.
140

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Redengeving - Art. 195, tweede
lid, Sv.
354

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Hoger beroep tegen vonnissen
gewezen door de politierechtbanken
Samenstelling van het rechtscollege.
108

Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Veroordeling - Verbeurdverklaring Opgave van bepaling die de straf vaststelt. 355

Redenen van de vonnissen en arresten
Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Correctionele rechtbank Magistraat van het openbaar ministerie Tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen
van het vonnis en van het proces-verbaal van
de terechtzitting - Gevolg.
234

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op een onafhankelijke en onpartijdige
rechter - Begrip.
267

Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsspreuk - Schending - Gevolgen.

283

Rechtsbeginselen (Algemene)
Gelijkheid voor de openbare lasten - Schending - Begrip.
321

Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Redengeving - Art. 195, tweede
lid, Sv.
355

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Straf - Strafmaat - Verval
van het recht tot het besturen van een motorvoertuig - Redengeving - Appelrechter die
het door de eerste rechter opgelegde verval
bevestigt - Bevestiging op grond van de overweging dat dit verval terecht werd uitgesproken - Draagwijdte.
308

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen raadkamer en correctionele rechtbank - Beschikking tot verwijzing
wegens een wanbedrijf - Onbevoegdverkla-

ring op grond dat het feit een misdaad is Vernietiging van de beschikking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstel79
ling.

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer
- Correctionalisering van een wanbedrijf bij
vergissing - Onbevoegdverklaring van het
vonnisgerecht, hierop gegrond dat het feit een
misdaad oplevert - Waarde van de beschikking van de raadkamer t.a.v. de correctionalisering van de misdaad.
280

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Vonnisgerecht waarbij door
afzonderlijke beschikkingen wanbedrijven
naar gemeen recht waarvoor het bevoegd is,
en politieke misdaden en wanbedrijven waarvoor het niet bevoegd is, aanhangig zijn
gemaakt - Arrest waarbij het vonnisgerecht
zich wegens het bestaan van samenhang
onbevoegd verklaart wat de wanbedrijven
naar gemeen recht betreft - Gedeeltelijke
vernietiging van het arrest - Verwijzing naar
hetzelfde, doch ander samengestelde hof van
beroep.
85

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank wegens politieke
misdaden en wanbedrijven en wegens
daarmee samenhangende misdrijven
Onbevoegdverklaring van het hof van beroep
- Vernietiging van de beschikking en verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
85

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Beschikking van de raadkamer
tot verwijzing van een verdachte naar de
correctionele rechtbank, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, wegens een
misdaad die door het onderzoeksgerecht niet
kan worden gecorrectionaliseercl, wegens een
misdaad die door dat gerecht we! kan worden
gecorrectionaliseerd en wegens een wanberijf - Onbevoegaverklaring van l:let vonnisgerecht Beslissingen met kracht van
gewijsde- Toetsing door het Hof- Vernietiging van de beschikking - Verwijzing naar
de kamer van inbeschuldigingstelling.
118

s
Samenhang
Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak
bij de rechter - Verscheidene akten van

14
aanhangigmaking - Bevoegdheid van de
rechter om uitspraak te doen over de feiten
aanhangig gemaakt door een van de akten Onbevoegdheid voor de feiten van de andere
akten - Gevolg.
85

Slagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Verzwarende omstandigheid bepaald bij art. 400 Sw. - Begrip.
205

Sociale zekerheid
Werlmemers
Toepassingsgebied
Personen die arbeid verrichten onder gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst- Vervoerders van goederen.
159

Sociale zel{erheid
Sociaal staat van de zelfstandigen - Bijdrage
Algemeen voorrecht op de roerende
goederen van de schuldenaar - Omvang. 252

Sociale zekerheid
Sociaa l statuut van de zelfstandigen Bijdrageplicht - Vrijstelling - Uitoefening
van een andere beroepsbezigheid in een LidStaat van de E.E.G.
343

Sociale zekerheid
Bijdragen - Uitvoering van werken door een
niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid
de bijdrage-opslagen en verwijlinterest~~
verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid - Regel niet toepasselijk op de
verbouwing van een bestaande individuele
woongelegenheid - Verbouwingswerken aan
een gebouw dat deels voor beroepsdoeleinden
en deels als woongelegenheid voor de
opdrachtgever is bestemd.
8

Spelen en weddenschappen
Kansspel - Begrip.

127

Spelen en weddenschappen
Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op de paardenwedrennen
Decreet van 29 juni 1985 -van de Waalse
Gewestraad- Art. 74bisW.I.G .B .
166

Stedebouw
Ruimtelijke ordening
Onteigening Vergoeding - Verbod rekening te houden
met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van
een streek, gewest- of gemeente lijk plan van
aanleg- Vereisten.
145

Stedebouw
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art.
44, § 1, 1 - Bouwen of plaatsen van een vaste
inrichting - Begrip.
278

-15Straf
Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid- Vernietiging- Omvang.
280

Terugvordering van bet onverscbuldigd
betaalde
Onverschuldigd betaalde bedrag - Begrip.
179

Straf
Verval van het recht tot sturen
Art. 195,
tweede en derde lid, Sv. - Redengeving. 280

Straf
Verbeurdverklaring - Voorwaarden.

78

Straf
Verbeurdverkla'ring - Zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken - Met de
goede zeden strijdige voorwerpen die tentoongesteld, verkocht of verspreid worden.
135

Straf
Verbeurdverklaring - Vaststelling van de
wettelijke voonyaarden.
135

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. van de straf - Redengeving.

Keuze
140

Terugvordering van bet onverscbuldigd
betaalde
Betaling van een bestaande schuld - Betaling v66r de datum waarop de schuld opeisbaar is geworden - Nieuwe omstandigheid Omstandigheid zonder verband met het
bestaan van de schuld - Gevolg.
179

Tussenkomst
Burgerlijke zaken
Cassatiegeding
Oproeping tot bindendverklaring van een
arrest door de verweerder in cassatie Oproeping tot bindendverklaring van een
partij die de verweerder in cassatie v66r de
feitenrechter tot vrijwaring had opgeroepen
en tegen wie de voorziening niet is gericht Vorm.
11

Tussenkomst

Straf
Allerlei - Wet 1 augustus 1985 houdende
fiscale en andere bepalingen, art. 29 Koninklijk besluit 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.
228

Burgerlijke zaken - Vordering tot bindendverklaring van het vonnis of van het arrest 212
Doel.

v

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. - Reden354
geving.

Valsbeid en gebruik van valse stukken
Bestanddelen.

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. - Redengeving.
355

105

Valsbeid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte - Valsheid in een
bouwplan dat moet gevoegd worden bij de
bouwaanvraag.
105

Valsbeid en gebruik van valse stukken
Valsheid in facturen- Begrip.

T

226

Verberging van misdadigers
Art. 339 Sw. - Verberging - Begrip.

384

Verbintenis
Potestatieve voorwaarde waardoor
verbintenis nietig is - Begrip.

Taalgebruik
Gerechtszaken - In eerste aanleg - Strafzaken - Beslissing waarbij de onderzoeksrechter een verzoek tot wijziging van de taal
van de rechtspleging afwijst - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep door de
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Termijn.
204

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In
cassatie - Dienstplichtzaken- Volmacht.
104

een
373

Verjaring
Algemene begrippen - Afstand van het
middel van verjaring - Beoordeling voor de
feitenrechter.
96

Verjaring
Afstand van het middel van verjaring
Vermoeden van afstand.
96

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen - Eenjarige
verjaring - Rechtsvordering van kooplieden
99
- Schuldbekentenis.

-16
Verjaring
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Termijn- Verjaring van de strafvorderingGevolgen voor de tijdig ingestelde burgerlijke
rechtsvordering.
77

Verjaring
Strafzaken
Termijn - Gezondheid en
Veiligheidswet - Overtreding - Driejarige
verjaring.
281

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Probatieuitstel - Verbintenis van de veroordeelde om de politievoorwaarden na te Ieven
377
- Wezenlijke voorwaarde.

Verwijzing na cassllltie
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Naar
het hof van assisen verwezen beschuldigde Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Wet Voorlopige Hechtenis, art. 7 - Zitting
houdend hof van assisen - Verzoek gericht
aan het hof van assisen - Beslissing waarbij
het hof van assisen verklaart zonder rechtsmacht te zijn- Vernietiging.
55

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Aanduiding van het rechtscollege waarnaar de zaak wordt verwezen
Keuze door het Hof - Redengeving.
55

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Voorzitter van de rechtbank, vader van een
der betrokken partijen.
295

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken Gewettigde verdenking Verzoek van een burgerlijke partij - Ontvankelijkheid - Vereiste.
233

Verwijzing van een rechtbank naat· een
andere
Strafzaken Gewettigde verdenking Verzoek tot onttrekking - Ontvankelijkheid
- Verzoek gegrond op feiten aangevoerd
tegen bepaalde magistraten van een rechtbank.
_ _ _320

Verzekering
W.A.M.-verzekering
W.A.M.-wet, ·art. 3,
eerste lid - Voor Belgie, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
28

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Dekking door het
Gemeenschappelijk Motonvaarborgfonds
Voorwaarden - Toevallig feit- Begrip.
50

Verzekering
W.A.M.-verzekermg - Dekking door het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds -

Vergoeding van de materiele schade - Voorwaarden.
50

Verzeltering
W.A.M.-verzekering - Slachtoffer van een
ongeval dat nagelaten heeft een vordering in
te stellen tegen de aansprakelijke dader Dekking door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Voorwaarden.
50

Verzeltering
W.A.M.-verzekering
Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Bijlage van die overeenkomst - Protocol van
ondertekening bij die overeenkomst
Gemeenschappelijke rechtsregels voor Belgie,
Luxemburg en Nederland voor de toepassing
van de hoofdstukken III, IV en V van het
Verdrag Benelux-Gerechtshof - Begrip.
64

Verzekering
W.A.M.-verzekering -: W.A.M.-wet, art. 4, § 1,
2 - Voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel.
64

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijke
Bepalingen behorende bij het BeneluxVerdrag betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
art. 11, § 1 - Tegenwerpelijkheid van nietigheid, exceptie of verval - Exceptie voortvloeiende uit de verzekeringsover eenkomst Begrip.
187

Verzekering
W.A.M.-verzekering - W.A.M.-wet, art. 2, § 1,
eerste lid - Voor Belgie, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
187

Verzekering
W.A.M .-verzekering Tegenwerpelijkheid
van nietigheid, exceptie of verval - Begrip.
194

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijke
Bepalingen behorende bij het BeneluxVerdrag betreffende-de.._verplichte aanspr:akelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
art. 11, eerste lid - Nietigheid, exceptie,
verval - Tegenwerpelijkheid - Exceptie
voortvloeiende uit de verzekeringsovereenkomst - Begrip.
305

Verzet
Strafzaken - Door het verzet veroorzaakte
kosten ten laste gelaten van de eiser in verzet
- Wettigheid - Vereiste.
197

Verzet
Strafzaken wijdte.

Ongedaanverklaring -

Draag198

17Verzet

Vonnissen en arresten

Strafzaken - Voorziening in cassatie Beslissing waarbij een verzet wegens nietverschijning ongedaan wordt verklaard Draagwijdte van de voorziening.
198

Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting dat twee handtekeningen draagt Handtekeningen vermoed van de voorzitter
en de griffier te zijn.
382

Verzet

Vonnissen en arresten

Strafzaken - Strafvordering - Bij verstek
gewezen vonnis waartegen het openbaar
ministerie niet in hager beroep is gekomen Verzet van de beklaagde - Vonnis op het
verzet - Hoger beroep van de beklaagde en
van het openbaar ministerie tegen het vonnis
op verzet - Verzwaring van de bij verstek
uitgesproken straf- Wettigheid.
374

Strafzaken - Strafvordering - Heropening
van de debatten - Onaantastbare beoordeling van de feitenrechter.
386

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Aanduiding van de partijen - Art. 780, 2°,
Ger.W. - Toepassing.
117

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Stukken in Vonnissen en arresten
een andere dan de proceduretaal - Recht van ' Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Eindbeslissing - Begrip.
360
de partijen zich erop te beroepen
Voorwaarde.
25

IVonnissen en arresten

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Heropening van de
debatten- Verplichting- Voorwaarde. 274

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Vonnis houdende ambtshalve faillietverklaring - Rechterlijke han deling.
321

Vonnissen en anesten
Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzittlng ·- Niet goedgekeurde doorhalingen. 71

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank
nietig - Vonnis van de appelrechter dat de
nietigheid overneemt - Gevolg.
71

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele
rechtbank - Niet door de voorzitter ondertekend proces-verbaal van een terechtzitting
waarop de zaak is behandeld - Vonnis dat
niet aile voor het bewijs van de regelmatigheid van de procedure vereiste vaststellingen bevat- Gevolg.
165

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Beroepen
vonnis nietig - Arrest van het hof van beroep
dat die nietigheid overneemt- Gevolg.
165

Vonnissen en anesten

, Tuchtzaken - Rechtscollege dat, wegens zijn
samenstelling, niet voldoet aan het algemeen
1 rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid
1 van de rechter.
267

!
'
1

Voorlopige

he~Chtenis

Handhaving - Middel ten betoge dat de redelijke termijn is overschreden - Middel dat
niet voor de feitenrechter is aangevoerd Gevolg.
319

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - E.V.R.M., art.
5.3 - I.V.B.P.R., art. 9.3 - Recht om binnen
een redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te worden
gesteld - Redelijke termijn - Begrip.
20

Voodopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek Naar het hof van assisen verwezen beschuldigde - Bevoegdheid.
55

Vool'rechten en hypotheken
Algemeen voorrecht op de roerende goederen
van de Bchuldenaar - Voorrecht voor de
bijdragen verschuldigd aan de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen - Omvang.
252

Voorrechten en hypotheken
Werking van de wet in de tijd- VoorrechtWet tot invoering van een voorrecht Samenloop tussen de schuldeisers.
252

Strafzaken - Strafvordering - Nietigheid
van het vonnis van de correctionele rechtbank - Hof van beroep dat de redengeving Voorziening in cassatie
van dat vonnis overneemt om het te bevesBelastingzaken - Provincie- en gemeentebetigen - Gevolg.
234
lastingen - Vorm van het cassatieberoep Vereisten.
296

Vonnissen en arresten

Strafzaken - Plaatsopneming - Openbaarheid van de terechtzitting niet vermeld Gevolg.
376

Voorziening in cassatie
Belastingzaken lastingen.

Vormen

Inkomstenbe42
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Voorziening in cassatie

Belastingzaken- Vorm- Ontvankelijkheid
- Inkomstenbelastingen - Cassatieverzoekschrift - Neerlegging ter griffie van het hof
van beroep - Geen volmacht.
170

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Gronden van
niet-onivankelijkheid - Ambtshalve opwerping door het openbaar ministerie - Ambtshalve toetsing door het Hof.
42

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
- Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep
- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij niet ontvankelijk wordt
verklaard het hager beroep tegeh een beslissing van de onderzoeksrechter houdende
afwijzing van het verzoek tot opheffing van
een beslag.
317

Voorziening in cassatie

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
en van betekening - Burgerlijke rechtsvorBurgerlijke zaken - Personen tegen wie
dering - Beslissing bij verstek gewezen t.a.v.
cassatieberoep kan worden ingesteld - Voorde burgerlijke partij en waartegen die partij
ziening tegen aile bij de zaak in hager beroep
verzet kan doen - Cassatieberoep van de
betrokken partijen - Middel dat niet strekt.
beklaagde v66r het verstrijken van de verzettot vernietiging va n de bes!issing betreffende
termijn - Ontvankelijkheid.
378
de tegen een van de partijen ingestelde vordering - Ontvankelijkheid t .a.v. die partij Voorziening in cassatie
Vereisten.
212
Strafzaken- Vormen- Voorziening van de
burgerlijke partij - Exploot van betekening
Voorziening in cassatie
- Neerlegging - Termijn.
194
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmidVoorziening in cassatie
dellijk vatbaar voor cassatieberoep - BeslisStrafzaken- Vormen- Vorm van memories
sing over een geschil om trent de ontvankelijken stukken - Geschrift tot staving van de
heid van de vordering.
34
voorziening van de beklaagde - Geschrift
met een onleesbare handtekening, zonder
Voorziening in cassatie
vermelding van de naam en de hoedanigheid
Burgerlijke zaken - Vorm - Gronden van
van de ondertekenaar - Gevolg.
230
niet-ontvankelijkheid - Geen middel voorgedragen.
175

Voorziening in cassatie

Voorziening in cassatie

Voorziening in cassatie
Dienstplichtzaken Volmacht.

Vormen

Taal 104

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de
verwijzing naar het hof van assisen de gevangenneming van de beschuldigde beveelt.
1

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Arrest dat de valsheidsvordering niet ontvankelijk verklaart Voorziening v66r de eindbes!issing ingesteld
- Ontvankelijkheid.
142

Voorziening in <Cassatie
Strafzaken - Termijn - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
niet ontvankelijk wordt verklaard het hager
beroep tegen een bes!issing van de onderzoeksrechter die het verzoek tot opheffing
van een beslag afwijst - Cassatieberoep v66r
de eindbeslissing - Ontvankelijkheid.
145

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep
- Beslissing waarbij de onderzoeksrechter
een verzoek tot wijziging van de taal van de
rechtspleging afwijst - Niet-ontvankelijkverklaring van het hager beroep door de kamer
van inbeschuldigingstelling.
204

Strafzaken - Vormen - Eisers en verweerders - Gemeente, eiseres - Voorziening van
het college van burgemeester en schepenen Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
259

Voorziening in cassatie
Strafzaken
Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep
Proces-verbaal van de
terechtzitting - Vermelding betreffende een
wijziging van de kwalificatie.
351

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Draagwijdte van de voorziening
- Beslissing waarbij een verzet wegens nietverschijning ongedaan wordt verklaard.
198

Voorziening in cassatie
Strafzaken
Beslissingen
atbaar-voor
cassatieberoep - Herhaald cassatieberoep
tegen dezelfde beslissing.
142

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Afstand - Strafvordering Verschillende voorzieningen - Akte van
afstand - Afstand van een voorziening Oncluidelijkheid - Gevolg.
317

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Voorziening van de burgerlijke
partij - Afstand door een advocaat - Voorwaarden.
310

19Werkloosheid

w

Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Behoud van de hoedanigheid van gerechtigde
Onderbreking van de uitkeringen Verlies van de hoedanigheid alvorens op het
behoud aanspraak wordt gemaakt.
162

Waren en goederen (Misbruik in de Werkloosheid
handel van)
Recht op werkloosheidsuitkering -

Arbeid
voor een derde - Activiteit zonder loon Varkens- en rundvlees - E.E.G.-Verdrag Aangifte.
220
Gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector varkensvlees en gemeenschappeWerkloosheid
lijke ordening der markten in de sector
Recht op werkloosheidsuitkering - Arbeid
rundvlees Nationale regeling van de
voor een derde - Tewerkstelling als werkverbruikersprijs van rund- en varkensvlees nemer v66r de aanvraag om uitkering Nationale regeling van de verbruikersprijs
Jonge werlmemer.
222
van rund- en varkensvlees - Eenzijdige vaststelling van een maximum handelsmarge Werkloosheid
Verenigbaarheid met de bepalingen van het
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering
gemeenschapsrecht - Vereisten - ToepasBehoud van de hoedanigheid van gerechtigde
sing op het M.B. 27 maart 1975 houdende
- Uitkeringsgerechtigde werkloze die een
bepaling van de verbruikersprijs van rund- en
beroep uitoefent waardoor hij niet onder de
varkensvlees - Draagwijdte.
298 · sociale zekerheid valt- Verlies van de hoedanigheid alvorens op het behoud aanspraak
Wegverkeer
wordt gemaakt.
274
Wegverkeerswet - Art. 33.
134

Wegverkeer

Wetgevende Macht

Lid van de Kamer van VolksvertegenwoordiWegverkeerswet, art. 62, eerste lid
gers - Pensioen - Betwisting
BevoegdProcessen-verbaal met wettelijke bewijsheid.
173
waarde tot op het bewijs van het tegendeel Grenzen van die bewijswaarde.
136 ,Wetten, decreten, besluiten
Wet tot wijziging van de samenstelling van
Wegverkeer
een rechterlijk college - Aard.
240
Wegverkeerswet, art. 63
Verplichte bloedproef- Voorwaarden.
74 Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Werkloosheidsbesluit Wegverkeer
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Wegverkeersreglement - ReglementsbepaBehoud van de hoedanigheid van gerechtigde
lingen - Art. 7.1 - Verbod het verkeer te
Onderbreking van de uitkeringen hinderen of onveilig te maken - Draagwijdte
Verlies van de hoedanigheid alvorens op het
vari dat verbod.
164
behoud aanspraak wordt gemaakt.
162

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Reglementsbepalingen - Art. 12.3.1 - Voorrang - Voorrangsplicht - Begrip.
138

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Reglementsbepalingen - Art. 12.5 - Voorrang - Voorrangsplicht - Begrip.
138

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975, artt. 12.4 en
19.3.3" - Middel ten betoge dat de aan eiser
verweten feiten niet onder art. 12.4 maar
onder art. 19.3.3" Wegverkeersreglement
vielen - Straf naar recht verantwoord zelfs
als het middel gegrond is - Middel niet
ontvankelijk.
386

Werldoosheid
Bedrag van de werkloosheidsuitkering Verhoging voor gehuwde werklozen - Werkloze die wachtuitkering geniet.
155

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Terugwerking- Begrip.
214

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Wet van 25 juli 1985 tot
wijziging van artt. 91 en 92 Ger.W. Gevolgen.
240

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Voorrecht - Wet tot
invoering van een voorrecht
Samenloop
tussen de schuldeisers.
252

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd- Draagwijdte.

252

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

-20
sociale zekerheid valt- Verlies van de hoedanigheid alvorens op het behoud aanspraak
wordt gemaakt.
274

z

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Wet van 25 juli 1985 tot
wijziging van de artt. 91 en 92 Ger.W. Rechtbank van ee rste aanleg - Kamers met
een rechter of met drie rechters .
285

Wetten, decreten, besluiten
Toepassing in de tijd - Wet van 23 dec. 1986
betreffende de invordering en de geschillen
ter zake van provinciale en plaatselijke
heffingen.
296
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Z.I.V.-wet, art. 97
Terugvordering van de onverschuldigd
betaalde prestaties - Begrip.
113

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Rijksinstituut. voor
Ziekteen
Invaliditeitsverzekering
Instellen van rechtsvorderingen
Bevoegdheid van de algemene raad.
274

