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1° RECHTEN VAN DE MENSE.V.R.M. -

ART. 6.1

EERLIJK PROCES.

2° GENEESKUNDE -

ORDEN RAAD
VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - LID-MAGISTRAAT BELAST MET BET
ONDERZOEK VAN DE ZAAK EN BET UlTBRENGEN VAN EEN VERSLAG- EERLIJK PROCES.

3° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

TUCHTZAKEN BEROEPEN BESLISSING
NIETIG - APPELBESLISSING DIE VOORMELDE
BESLISSING NIET BEVESTIGT EN OP EIGEN
GRONDEN STEUNT - GEVOLG.

4° GENEESKUNDE -

ORDEN - PROVINCIAL£ RAAD - NIETIGE BESLISSING - APPELBESLISSING DIE VOORMELDE BESLISSING
NIET BEVESTIGT EN OP EIGEN GRONDEN
STEUNT.

nen heeft opgelegd, is het voor de
toepassing van de regel van art. 6.1
E. V.R.M., volgens welke de zaak door
een onpartijdige rechterlijke instantie
moet worden behandeld, voldoende dat
die regel in acht wordt genomen door
de raad van beroep, die immers een
jurisdictioneel Jichaam met valle
rechtsmacht is en bevoegd om de
beslissingen van de provinciale raad in
feite en in rechte te toetsen (2).
(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 5742)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 2 februari 1987
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren, met
het Nederlands als voertaal;

Over het middel : schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 Rome op 4 november 1950, goedgekeurd
E.V.R.M. - TUCHTSANCTIE - SCHORSING bij de wet van 13 mei 1955, 10, 20 van
RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE EN ONAFHANhet koninklijk besluit nr. 79 van 10 noKELIJKE
RECHTERLIJKE
INSTANTIE
vember 1967 betreffende de Orde der GeDRAAGWIJDTE.
neesheren, en van het algemeen beginsel
van
de onpartijdigheid en de onafhanke1o en 2° Uit de enkele omstandigheid dat
een lid-magistraat van de raad van be- lijkheid van de rechter,
roep van de Orde van Geneesheren erdoordat de bestreden beslissing aan eimee belast is de zaak te onderzoeken ser de sanctie van de schorsing in het
en daarover verslag uit te brengen, recht de geneeskunde uit te oefenen, gevalt geen schending af te leiden van durende vier maanden oplegt op grond
het in art. 6.1 E. V.R.M. neergelegde dat de door de provinciale raad getroffen
recht op een eerlijk proces.
tuchtsanctie als gematigd voorkomt en
bij te treden is,
3° en 4° Wanneer de beroepen tuchtrechtelijke beslissing nietig is, wordt die
terwijl, eerste onderdeel, raadsheer Fonietigheid door de appelbeslissing niet rier, als magistraat-assessor, tegelijk
overgenomen als deze die beslissing deelgenomen heeft aan het onderzoek en
niet bevestigt, maar enkel op eigen aan de beslissing over de zaak van eiser;
hij namelijk gezeteld heeft in de zitting
gronden steunt (1).
van 13 november 1985 van het bureau
5° Wanneer een beslissing van de provin- van de provinciale raad (stuk 3), alwaar
ciale raad van de Orde van Geneeshe- kennis genomen werd van de tegen eiser
ren als tuchtsanctie een schorsing in ingediende klacht en een onderzoekshet recht de geneeskunde uit te oefe- commissie werd samengesteld, in de zitting van 19 februari 1986 van deze onderzoekscommissie (stuk 8) alwaar eiser
onderhoord werd, in de zitting van 26

------------------1
(1) Zie Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 7967
(A.C., 1983-84, nr. 5); 19 sept. 1986, A.R. 1----------------nr. 5217, en 27 feb. 1987, A.R. nr. 5216

(A.C., 1986-87, nrs. 36 en 386), en de noot get.
R.D. onder laatstgenoemd arrest.

(2) Cass., 23 mei 1985,
(A.C., 1984-85, nr. 575).

A.R.

nr.

7145
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maart 1986 van de provinciale raad (stuk
9), alwaar beslist werd eiser ter verantwoording te roepen, en in de zittingen
van 26 maart en 23 april 1986 van de
provinciale raad (stukken 11 en 12), alwaar de zaak van eiser gehoord en beslist werd; door het feit dat de magistraat-assessor deelgenomen heeft aan de
zittingen van het bureau, de onderzoekscommissie en de raad waar de zaak van
eiser zowel onderzocht als gehoord en
beshst is geworden, eiser geen eerlijk
proces heeft gehad daar de onpartijdigheid van deze magistraat dientengevolge
niet aan de wettelijke vereisten beantwoordt; de bestreden beslissing van bevestiging door deze onwettelijkheid aangetast is (schending van de artikelen 6.1
van het Verdrag van 4 november 1950,
10, 20, 61 van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, en van het
algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter);
tweede onderdeel, de heren Hache,
voorzitter, de Thibault de Boesinghe, ondervoorzitter, en Van Ongevallen, lid,
niet enkel deelgenomen hebben aan de
zittingen van 26 februari (behalve de
heer de Thibault de Boesinghe), 26
maart en 23 april 1986 van de provinciale
raad (stukken 9, 11 en 12), waarop beslist werd eiser in betichting te steiien,
waarop zijn zaak gehoord en eiser veroordeeld werd, maar ook aan de zitting
van het bureau van de provinciale raad
van 13 november 1985 (stuk 3), waarop
kennis genomen werd aan de klacht, van
de tegen eiser ingekomen stukken, en
waarop beslist werd een onderzoekscommissie samen te stellen om de zaak van
eiser te onderzoeken; door het feit dat
deze !eden van de provinciale raad mee
de zaak van eiser gei:nstrueerd hebben,
voor zijn inbetichtingstelling, eiser geen
eerlijk proces heeft gehad, daar de onpartijdigheid van deze !eden van de provinciale raad niet aan de wettelijke vereiste beantwoordt; de bestreden beslissing van bevestiging door deze onwetteIijkheid aangetast is (schending van de
artikelen 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950, 10, 20, § 1, van het koninkIijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
en van het algemeen rechtsbeginsel van
de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter);
derde onderdeel, de heren Offner en
van Tittelboom, die als !eden van de onderzoekscommissie, op 19 februari 1986
eiser ondervraagd hebben (stuk 8), daarna deelgenomen hebben_ aan de vergade-

Nr. 191

ring van 26 maart 1986 van de provinciale raad (stuk 11), alwaar Van Titterboom verslag heeft uitgebracht, waarna
zij de vergadering verlaten hebben; door
het feit dat deze !eden van de provinciale
raad, die het onderzoek gedaan hebben,
aan het begin van de raadzitting van 26
maart 1986 hebben deelgenomen, eiser
geen eerlijk proces heeft gehad daar, gezien de vermenging van hoedanigheden,
de onpartijdigheid dezer raadsleden niet
voldeed aan de wettelijke vereisten; het
feit dat deze beide raadsleden zich tijdens de behandeling der zaak op de terechtzitting van 26 maart 1986 teruggetrokken hebben, geen afbreuk doet aan
de begane onwettelijkheid gezien de ondeelbare aard ener terechtzitting; de bestreden beslissing van bevestiging door
dezelfde onwettelijkheid aangetast is
(schending van de artikelen 6.1 van het
Verdrag van 4 november 1950, 10, 20, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967, en van het algemeen
rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid
en de onpartijdigheid van de rechter);

vierde onderdeel, op de terechtzitting
van 19 januari 1987 van de raad van beroep met het Nederlands als voertaal
(stuk 23), waarop de zaak van eiser behandeld is geworden, raadsheer Vossen
het verslag heeft gedaan en eveneens
deelgenomen heeft aan de beraadslaging
en de uitspraak van de beslissing; door
het feit dat de magistraat-verslaggever,
die de zaak onderzocht heeft, en gerechtigd is aile bijkomende onderzoeksmaatregelen te nemen, eveneens deelgenomen heeft aan de beraadslaging en de
uitspraak, eiser geen eerlijk proces heeft
gehad daar de onpartijdigheid van deze
magistraat niet aan de wettelijke vereiste beantwoordt (schending van de artikelen 6.1 van het verdrag van 4 november
1950, 20, § 2, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, en van het
algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid vail de
rechter):

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de door artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden vereiste
eerlijke behandeling van de zaak en
onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet in het gedrang worden gebracht doordat de raad van beroep
overeenkomstig artikel 20, § 2, eer-
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ste lid, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 een
magistraat, lid van de raad en verslaggever, belast met het onderzoek
van de zaak en verslag laat uitbrengen;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat de eerste drie onderdelen betreft:
Aangaande de schending van het
koninklijk besluit nr. 79 en van het
algemeen rechtsbeginsel :
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en Hutzler.
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Overwegende dat het koninklijk
besluit geen artikel 61 bevat en in
zoverre het eerste onderdeel niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige,
dat het hoger beroep het geschil zelf
aanhangig heeft gemaakt bij de
raad van beroep;
Overwegende dat de bestreden beslissing geen motieven van de provinciale raad overneemt noch er
naar verwijst, doch integendeel zelf
vaststelt dat het feit dat eiser ten
laste is gelegd « vaststaat en overigens niet wordt betwist » en zelf de
elementen aanduidt en onderzoekt
die « bij de straftoemeti~ (... ) in
aanmerking te nemen zijn »;
Dat in die omstandigheden de
raad van beroep de nietigheid van
de beslissing van de provinciale
raad niet overneemt;
Aangaande de schending van het
Europees Verdrag:
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Europees Verdrag niet vereist
dat het rechtscollege, ten dezen de
provinciale raad, dat onderworpen is
aan de controle van hogere al dan
niet tuchtrechtelijke jurisdictionele
lichamen, zelf aan de vereisten van
artikel 6.1 voldoet;
Dat de onderdelen in zoverre falen naar recht;

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 14 september 1982,
4 oktober 1983 en 5 juni 1984 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat geen grief wordt
gericht tegen het arrest alvorens
recht te doen van 14 september 1982
en tegen het arrest van 4 oktober
1983 waarbij het tegen eiser inge-

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

(1) Zie Cass., 17 juni 1982 (A.C., 1981-82,
nr: · 627) en 27 okt. 1982, A.R. nr. 2463
(A.C., 1982-83, nr. 143) en de noot get. E.K.

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTVERSCHEIDENE DADERS - STAAT PLAATSSTELL!NG - GEVOLGEN.

INDE-

2° INDEPLAATSSTELLING -

FOUT VAN
EEN ORGAAN VAN DE STAAT - BETAL!NG
DOOR DE STAAT - EVENTUELE FOUT VAN
ANDERE ORGANEN VAN DE STAAT.

lo en 2° Niet naar recht verantwoord is

het arrest waarin wordt beslist dat het
verhaal van de Staat tegen zijn voor
een ongeval aansprakelijk orgaan niet
wordt befnvloed door het feit dat andere organen van de Staat een andere
fout hebben begaan (1). (Art. 1251, 3°,
B.W.)
(HANOULLE T. BELG!SCHE STAAT LANDSVERDEDIGING)

MIN. V.

ARREST

(A.R. nr. 5818)
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steld hoger beroep alsmede het incidenteel beroep van deze laatste ontvankelijk werden verklaard; dat de
voorziening tegen die twee arresten
niet ontvankelijk is;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1251, 3°,
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doardat het arrest van 5 juni 1984 het
vonnis van de eerste rechter, dat de vordering in vrijwaring van verweerder tegen eiser ongegrond verklaarde, vernietigt en opnieuw rechtsprekend deze vordering gegrond verklaart, na te hebben
gesteld dat vermelde vordering in vrijwaring berust op een fout van eiser als orgaan van verweerder en na het volgende
te hebben overwogen : « Door de kracht
van gewijsde van het vonnis van de Bestendige Krijgsraad te Luik, tweede kamer, van 21 januari 1975, staat vast dat
Rene Hanoulle (eiser) een fout heeft begaan en dat de oorspronkelijke hoofdeisers hierdoor schade hebben geleden, die
Rene Hanoulle moet vergoeden. Door de
kracht van gewijsde van het bestreden
vonnis, in zover het uitspraak doet over
de hoofdvordering, staat vast dat de Belgische Staat (verweerder) jegens de
schadelijders mee tot betaling is gehouden. In de mate dat de Belgische Staat
de schuld waartoe hij met Rene Hanoulle gehouden is, betaalt, is hij gesubrogeerd in de rechten van de schadelijders
jegens Hanoulle Rene. De Belgische
Staat heeft dan ook in die mate een verhaalrecht jegens Rene Hanoulle, en dit
ongeacht de zwaarte van de fout van deze laatste. Dat ook andere organen van
de Belgische Staat schuld zouden hebben
aan het schadegeval, zoals Rene Hanoulle beweert, zou tot gevolg hebben dat de
Belgische Staat ook jegens die andere
organen een verhaalrecht heeft zonder
dat dit het verhaalsrecht van de Belgische Staat, als gesubrogeerde in de rechten van de schadelijders, jegens Rene
Hanoulle zelf kan beperken »,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie (aanvullende conclusie)
weliswaar stelde en aantoonde dat ook
andere organen van verweerder schuld
hadden aan het schadegeval, doch zijn
verweer dat het verhaalrecht van verweerder volledig of minstens in belangrijke mate beperkt of uitgesloten zou
moeten worden, steunde op de medeaansprakelijkheid van verweerder, voortspruitend uit de schuld van andere orga-
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nen van verweerder en uit de gebrekkige
organisatie van de bewakingsopdracht,
namelijk een onverantwoord beroep ..;_,:
jeugdige, onrijpe dienstplichtigen met
laag intellectueel niveau, zonder voldoende onderscheidingsvermogen en zonder
enige notie van de belangrijkheid van de
opdracht en het eraan verbonden gevaar;
zodat het bestreden arrest, door niet te
antwoorden op de reden waarop eiser
vermeld verweer steunde, namelijk de
reden dat verweerder een eigen aansprakelijkheid had voor het schadegeval
voortspruitende uit de schuld van diens
andere organen en uit de gebrekkige organisatie van de bewakingsopdracht,
niet gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) of minstens de
bewijskracht toekomend aan de aanvullende appelconclusie van eiser schendt
door te beschouwen dat dit verweer enkel gesteund was op de schuld van andere organen van verweerder (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, wanneer het orgaan
van een morele rechtspersoon, tegen wie
deze rechtspersoon een vordering instelt
in betaling van een schadevergoeding die
zij aan een schadelijder heeft betaald ingevolge een fout van dit orgaan, als verweer tegen die vordering opwerpt dat de
rechtspersoon of andere organen van deze rechtspersoon eveneens een fout hebben begaan waardoor de schade is ontstaan, dit tot gevolg heeft dat wanneer
de fout van de rechtspersoon of van
diens andere organen vaststaat, alsmede
het oorzakelijk verband tussen die fout
en de schade, er een verdeling van aansprakelijkheid ontstaat tussen de rechtspersoon, die op grand van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is voor haar andere organen, en het orgaan tegen wie de rechtspersoon zich keert, met het gevolg dat,
voor zover de vordering van de rechtspersoon tegen het orgaan gesteund is op
artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wethoek, de rechtspersoon slechts gesubrogeerd wordt in de rechten van de schadelijder in de mate dat hij niet persoonlijk tot betaling van de schuld ten
opzichte van de schadelijder gehouden
is, dus in de mate van de aansprakelijkheid van het aangesproken orgaan voor
de schade en, voor zover de vordering
van de rechtspersoon tegen het orgaan
gesteund is op de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, deze vordering verminderd wordt in de mate van
de aansprakelijkheid van de rechtsper-
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soon voor de schB.de; zodat het arrest
van 5 juni 1984, door te oordelen dat, ook
wanneer andere organen van vervveerder
schuld zouden hebben aan het schadegeval, dit niet tot gevolg zou hebben dat
het verhaalrecht van verweerder tegen
eiser daardoor beperkt kan worden, een
schending inhoudt van artikel 1251, 3°,
van het Burgerlijk Wetboek, voor zover
dit arrest het verhaalrecht van verweerder gegrond verklaart op grand van zijn
subrogatie in de rechten van de schadelijders, en van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, voor zover
het dit verhaalrecht gegrond verklaart
op grand va.n de fout van eiser, en, in die
mate dat het in beide hypothesen beschouwt dat verweerder geen eigen aansprakelijkheid heeft voor de fouten van
zijn andere organen, schendt het eveneens de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek:
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grond van de zaak betreft en waarover de krijgsraad geen uitspraak
heeft kurmen doen, te weten dat het
onverantvvoord was om, voor de uitvoering van een zo gevaarlijke opdracht als degene die aan eiser
werd toevertrouwd, een beroep te
doen op jeugdige onervaren dienstpichtigen die geen juiste notitie hadden van de belangrijkheid van de
taak die hun was opgedragen alsmede van het gevaar eraan verbonden;
Dat eiser aldus betoogde dat de
Staat hoe dan ook gedeeltelijk aansprakelijk biijft wegens de nalatigheden die de gebrekkige organisatie
van de bewakingsopdracht doen blijken en die aan andere militaire dan
eiser te wijten zijn;
Overwegende dat de vaststellingen van het arrest niet uitsluiten
dat verweerder, bij het uitoefenen
van zijn verhaal tegen Rene Hanoulle, zijn orgaan, ook tot betaling
van een gedeelte van de schuld kan
gehouden zijn, op grand van andere
feiten of andere fouten dan die welke ten laste van laatstgenoemde zijn
bewezen;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat, zo « ook andere organen van de Belgische Staat schuld
zouden hebben aan het schadegeval,
zoals Rene Hanoulle beweert,
(zulks) zou tot gevolg hebben dat
(verweerder) ook jegens die andere
organen een verhaalrecht heeft zonder dat dit het verhaalrecht van de
Belgische Staat, als gesubrogeerde
in de rechten van de schadelijders,
jegens eiser zelf kan beperken », artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat een orgaan van
de Staat, dat in de uitoefening van
zijn ambt optreedt, krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
samen met de Staat persoonlijk
aansprakelijk kan worden gesteld;
dat de rechtspersoon en zijn orgaan
in dat geval medeschuldenaars zijn
die in solidum tot betaling gehouden
zijn;
Overwegende dat bijgevolg de
Staat die de getroffenen van een ongeval heeft vergoed, waarvoor zijn
orgaan aansprakelijk is verklaard,
zijn verhaal tegen laatstgenoemde
niet enkel laat steunen op artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek,
maar ook op artikel 1251, 3°, van
hetzelfde wetboek; dat deze wetsbepaling het voordeel van de indeplaatssteling enkel ontzegt aan hem
die uitsluitend zijn eigen schuld voldoet;
Overwegende evenwel dat de indeplaatsstelling van degene die, met
anderen of voor anderen, een schuld
Om die redenen, verwerpt de
voldoet, beperkt is tot de bedragen
voorziening
in zoverre zij gericht is
die hij tot bevrijding van de mede- tegen de arresten
van 14 september
schuldenaars heeft betaald;
Hl!l2 en 4 oktober 1983; vernietigt
Overwegende dat het arrest vast- het arrest van 5 juni 1984 behalve in
stelt dat eiser aan verweerder een zoverre het beslist dat het hoger 1'::>2verweer heeft tegengeworpen dat de roep door eiser ingesteld tegen Ele-
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onora Theeuwkens, Luc Vanheer en (GOVEN, DEBAETS T. VAN HAM P.V.B.A., THEUJeanne Van Houdt, zoals zij optre- WISSEN, BERNAERTS, ALGEMENE ONDERNEMINden, niet ontvankelijk is en in zover- GEN BEMA N.V., BRACHOT-HERMANT ET
WAUCQUEZ N.V.)
re uitspraak wordt gedaan over de
kosten die aan die vordering verbonARREST
den zijn; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
(A.R. nr. 5834)
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
HET HOF; - Gelet op het bestrelaat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de al- den arrest, op 22 december 1986
dus beperkte zaak naar het Hof van door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Beroep te Antwerpen.
1 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.
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1° HOGER BEROEP KEN -

BURGERLIJKE ZABESLISSINGEN EN PARTIJEN.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN- INCIDENTEEL BEROEP- VOORWAARDEN.

1" Hoger bemep kan enkel worden ge-

richt tegen de partijen die, in de procedure in eerste aanleg, tegen de appellant zijn opgetreden (1). (Art. 1050
Ger.W.)
2" Het incidenteel beroep is niet ontvan-

kelijk wanneeJ' het is ingesteld door
een partij tegen wie het hoofdbemep
niet ontvankelijk is, terwijl in eerste
aanleg tussen deze partij en de eiser
in het hoofdberoep geen geschil
hestand (2). (Art. 1054 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 11 jan. 1974, redenen
(A.C., 1974, 523); 31 okt. 1986, A.R. nrs. 5063 en
5443 (A.C., 1986-87, nr. 137).
(2) Zie Cass., 17 dec. 1971 (A.C., 1972, 380);
24 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 641); 24 april
1987, A.R. nr. 5210 (A.C., 1986-87, nr. 498); A.
LEPAlGE, Rechtsmiddelen, 1973, nr. 66; A. FETTWEIS, Manuel, 1987 2 , nr. 788; J.P. FIERENS, noot
in R. W., 1982, kol. 646 tot 650.

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 15, 16, 17, 18, 1042 en 1050
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het hager beroep
van eerste verweerster tegen de beschikking van de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt, zetelend
in kort geding, van 27 februari 1986 ontvankelijk verklaart op grond dat op 14
februari 1986 de eisers hun aannemer
(vierde verweerster} en hun architecten
(tweede en derde verweerders) hebben
gedagvaard in kort geding tot aanstelling
van een deskundige daar in hun keuken
zich ernstige vochtinzijpelingen voordeden; ... dat op 17 februari 1986 vierde verweerster de eerste verweerster in tussenkomst en vrijwaring heeft gedagvaard
daar deze laatste de Franse witte natuursteen (anstrude} heeft geleverd; dat
de bestreden beschikking van 27 februari 1986 een deskundige heeft aangesteld
...; dat de eisers enkel inroepen dat het
bedrag van eerste verweerster niet ontvankelijk is daar tussen hen geen rechtsband bestaat; dat weliswaar tussen deze
partijen geen contractuele band bestaat;
dat echter uit de bestreden beschikking
van 27 februari 1986 blijkt dat de partijen in hun middelen werden gehoord; dat
hieruit afgeleid wordt dat verweerster tegenpartij is geworden van de oorspronkelijke eisers in de hoofdeis; dat werd
beslist dat de aanstelling van een deskundige een passende en dringende onderzoeksmaatregel is; dat het recht op
hoger beroep van de tussenkomende partij, die tegenpartij van de eiser in de
hoofdeis is geworden, principieel onafhankelijk is van de houding van de eiser
tot tussenkomst; dat het hoger beroep
van eerste verweerster tegenover de eisers ontvankelijk moet worden verklaard,
terwijl, eerste onderdeel, uit het enkel
feit dat de partijen door de eerste rechtet· in hun middelen werden gehoord, ten
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onrechte afgeleid werd dat eerste verweerster tegenpartij geworden was van
de eisers; dat dit inderdaad veronderstelt
dat er tussen de eisers en eerste verweerster zelf ook betwistingen aangevoerd of tussenvorderingen ingesteld
werden, hetgeen onmogelijk af te leiden
is uit het enkel feit dat zij en de andere
partijen in hun middelen werden gehoord en eerste verweerster door dit feit
op zichzelf geen belang verwerft om hager beroep in te stellen tegen de beslissing betreffende de hoofdeis (schending
van de artikelen 15, 16, 17, 18, 1042 en
1050 van het Gerechtelijk Wetboek};
tweede onderdeel, eerste verweerster,
als verweerster in tussenkomst en vrijwaring, in eerste anleg niet rechtstreeks
geconcludeerd heeft tegen de eisers, toen
eisers op hoofdeis; eerste verweerster
immers geconcludeerd heeft tegenover
de P.V.BA. Bema en tot niet-ontvankelijkheid of niet-gegrondheid van dier vordering tot vrijwaring; dat eerste verweerster derhalve geen partij geworden is in
de hoofdeis noch tegenover de eisers en
dus geen belang had om hoger beroep in
te stellen tegen de beslissing betreffende
die hoofdeis (schending van artikelen 15,
16, 17, 18, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat, blijkens haar
voor de rechter in kort geding op 20
februari 1986 genomen conclusie,
eerste verweerster enkel geconcludeerd had tegen de vierde verweerster en niet tegen de eisers, zodat
de eerste verweerster en de eisers
geen tegenpartij waren in eerste
aanleg;
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doordat het arrest het incidenteel beroep van tweede en derde verweerders
tegen de beschikking van de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt, zetelend in kort geding, van 27
februari 1986 ontvankelijk verklaart op
grond dat op 14 februari 1986 de eiers
hun aannemer - vierde verweerster en hun architecten - tweede en derde
verweerders - hebben gedagvaard in
kort geding tot aanstelling van een des·
kunclige daar in hun keuken zich ernstige vochtinsijpelingen voordeden; (...) dat
op 17 februari 1986 vierde verweerster de
eerste verweerster in tussenkomst en
vrijwaring heeft gedagvaard, daar deze
laatste de Franse witte natuursteen (anstrude) heeft geleverd; dot de bestreden
beschikking van 27 februari 1986 een
deskundige heeft aEmgesteld (... ); dat eerste verweerster inroept dat de oorspronkelijke vordering in kort geding van 14
februari 1986 niet ontvankelijk had moeten verklaard worden, op grand van het
adagium non bis in idem, vermits vierde
verweerster op 31 januari 1985 reeds had
gedagvaard onder meer tot aanstelling
van een deslmndige; dat evenmin in het
huidig geding er sprake kan zijn van
hoogdringendheid daar zij de witte steen
had geleverd in februari-maart 1980,
terwijl alleen een gedaagde in hoger
beroep incidenteel beroep kan instellen
tegen alle partijen die in het geding zijn
voor de rechter in hoger beroep; gedaagde in hager beroep de partij is tegen wie
een hoofdberoep is gericht; eerste verweerster in haar akte van beroep echter
geen enkele vordering had ingesteld tegen tweede en derde verweerders; deze
bijgevolg geen hoedanigheid hadden van
gedaagden in hager beroep en het door
hem ingestelde incidenteel beroep dienvolgens niet ontvankelijk is, zodat het
arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat uit de enkele vermelding dat uit de beschikking van
27 februari 1986 blijkt dat de partijen in hun middelen werden geOverwegende dat het hoger behoord, niet kan worden afgeleid dat
de eerste verweerster tegenpartij roep van eerste verweerster weliswaar gericht werd tegen de tweede
van de eisers was geworden;
en de derde verweerder; dat zij echOverwegende dat het arrest aldus ter in eerste aanleg enkel geconcluniet wettelijk beslist dat het hoger deerd had tegen de vierde verweerberoep van eerste verweerster tegen ster, zodat haar hoger beroep tegen
de eisers ontvankelijk was;
de tweede en de derde verweerder
niet wettelijk ontvankelijk werd verDat het middel gegrond is;
klaard;

Over het tweede middel: schending
Overwegende dat aldus evenmin
van de artikelen 17, 18, 1042, 1050 en
1054, eerste lid, van het Gerechtelijk wettelijk werd beslist dat het inciWetboek,
dentee~ beroep van de tweede en de
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Nr. 194

derde verweerder tegen de eisers 2" Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot betichting van valsheid, wanneer
ontvankelijk is;
het cassatieberoep tot staving waarvan
Dai het middel gegrond is;
de eiser het heeft ingediend, niet ontvankelijk is (2).
(V ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

Om die redenen, vernietigt het beARREST
streden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
(A.R. nr. 5853-5885)
op de kant van het vernietigde arHET HOF; - Gelet op de bestrerest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de fei- den beslissing, op 30 maart 1987 getenrechter over; verwijst de zaak wezen door de raad van beroep van
naar het Hof van Beroep te Gent. de Orde van Geneesheren, met het
Nederlands als voertaal;
1 december 1988 - 1' kamer - VoorOverwegende dat de onder nr.
zitteP : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Poupart - 5853 op de algemene rol ingeschreGe]jjkluidende conclusie van de h. De- ven voorziening en het onder
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: nr. 5835 van dezelfde rol ingeschremr. Houtekier.
ven verzoekschrift tot betichting van
valsheid samenhangend zijn; dat zij
overeenkomstig artikel 911 van het
Gerechtelijk Wetboek dienen te worden gevoegd;
Nr. 194
1'

KAMER -

1 december 1988

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TUCHTZAKEN
VORMEN
VERZOEKSCHRIFI' NIET ONDERTEKEND DOOR
EEN ADVOCAAT BLJ HET HOF VAN CASSATIE.

2° BETICHTING VAN VALSHEID BUHGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT
TOT BETICHTING VAN VALSHEID TOT STAVING VAN EEN NIET Ol\i"TVANKEL!JK CASSATIEBEROEP.

I. Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen
de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat het verzoekschrift
tot cassatie, dat op 27 april 1987, bij
aangetekende brief, naar de griffie
van de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren werd toegezonden,
niet ondertekend is :

Overwegende dat, luidens artikel
26 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 betreffende

gen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van Geneesheren,
wanneer zij is ingesteld bij een verzoelrschrift waal'!7an het aan de griffier
van de raad van beroep gerichte exemplaar niet door een advocaat bij het
Hof van Cassatie is ondertekend (1).
(Art. 26 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967,
gew. bij art. 66 wet van 15 juli 19'70;
art. 1080 Ger.W.)

de Orde der Geneesheren, gewijzigd
door artikel 66 van de wet van 15 juli 1970 tot wijziging van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van andere
wetsbepalingen, voor de procedure
in cassatie tegen de beslissingen
van de raden van beroep van de Orde van Geneesheren, behalve in dat
artikel bepaalde afwijkingen - die
hier niet van toepassing zijn - dezelfde regelen gelden als in bu.rgerlijke zaken;

(1} .Gie ~ass., 3 en 4 okt. 1974 (A.C., 1975, 163
en 167), en 25 juni 1981, (A.C., 1980-81, nr. 628).

(2) Cass., 4 feb. 1987, A.R. nrs. 5550, 5551 en
5599.bis (A.C., 1986-87, nr. 329).

1" Niet ontvankelijk is de voorziening te-
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DINGSGETAL - TOEPASS!NG VAN HET ALGEOverwegende
dat
het
verMEEN VERHOUDINGSGETAL U!TGESLOTEN zoekschrift waarbij de voorziening
GEVOLG.
wordt ingesteld niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is on1o De door een brouwel'ij bij brouwerijdertekend;
contract gedane verhuring van een tot
Dat de voorziening dientengevolge
herberg bestemd onroerend goed kan
niet ontvankelijk is;
niet worden aangemerkt als in een

II. Wat het verzoekschrift tot betichting van valsheid betreft :

B.T.W.-Wetboek omschreven handeling, ook al geschiedt ze in het kader
en ter bevordering van de bedriffswerkzaamheid van die brouwerij.
(Artt. 9, § 1, en 18 B.T.W.-Wetboek.)

Overwegende dat, al ware de terechtzitting van de raad van teroep
niet openbaar geweest, dan nog
geen cassatie zou kunnen worden 2° Wanneer krachtens art. 14 K.B. nr. 3
van 10 dec. 1969 met betrekking tot de
toegestaan, nu de voorziening zelf
aftrekregeling voor de toepassing van
niet ontvankelijk is; dat de vordede belasting over de toegevoegde waarring van eiser tot betichting van
de het algemeen verhoudingsgetal niet
valsheid geen belang meer vertoont
dient te worden toegepast, moet het
en derhalve niet toewijsbaar is;
werkelijk gebruik van de geleverde
goederen en verleende diensten in
acht worden genomen (1).

Om die redenen, voegt de zaken
ingeschreven op de algemene rol onder nummers 5853 en 5885; verwerpt
de voorziening; verklaart de vordering tot betichting van valsheid niet
toewijsbaar; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 december 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter .-:- ~erslaggever : de h. Poupart GeliJklwdende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. van Heeke en Biitzler.

(BROUWERIJ RODENBACH N.V. T. BELG!SCHE
STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

ARREST

(A.R. nr. 6004)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 29 september 1986
en 26 maart 1987 door het Hof van
Beroep te Gent gewezen;

Nr. 195
1e

KAMER -

2 december 1988

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 9, 18 en 45 van het B.T.W.Wetboek en van artikel 97 van de Grandwet,

1° BELASTING OVER DE TOEGEdoordat de arresten van 29 september
VOEGDE W AARDE HANDELINGEN 1986 en 26 maart 1987, na onder meer
te hebben dat de beWAAROVER B.T W VERSCHULDIGD IS - VER- vastgesteld
roepswerkzaamheid van (eiseres) bestaat
HURI:-IG VAN ONROEREl'\DE GOEDEREN VERHURI'\JG DOOR EEN BROUV/ERIJ VAN EEN in het brouwen en verkopen van bier,
TOT HERBERG BESTE:viD Ol'\ROEREl'\D GOED dat eiseres, althans wat die activiteiten
betreft, de hoedanigheid van de B.T.W.- BROUWERIJCONTRACT
belastingplichtige heeft, dat zij evenwel
2° BELASTING OVER DE TOEGE-1~~--------~~-~~
VOEGDE WAARDE AFTREKREGELl"iG - K.B. l'\R. 3 VA~i 10 DEC 1969, ART 14 i\FTREK \'CJLGEl'\S HET ALGE:VIEE"i VERHOU

(1) Art. 14 K.B. nr 3 van 10 dec 1969 ·werd
K.B. van 31 maart 1978, art. 19

opgeheven bij
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ook eigenares is van talrijke onroerende
goederen en gebouwencomplexen die zij
verhuurt aan herbergiers voor zover dezen bovendien de verplichting aangaan
zich alleen en uitsluitend bij (eiseres) te
bevoorraden, beslissen dat de B.T.W. betaald door eiseres - met name 776.747
frank - met betrekking tot onderhouds-,
herstellings-, omvormings- en verbeteringswerken en 228.612 frank met betrekking tot oprichtings- en veranderingswerken (aan voormelde gebouwen)
niet aftrekbaar is als voorbelasting, en
d.oordat de arresten derhalve het hoger
beroep van verweerder gegrond verklaren en de oorspronkelijke vordering van
eiseres strekkende tot terugbetaling van
het bedrag van voormelde B.T.W., verhoogd met interesten en boete, samen
1.207.869 frank, ongegrond verklaren, op
grond onder meer van de overwegingen
dat « aftrek van de B.T.W.-belasting mogelijk is voor zover die goederen en diensten gebruikt werden voor het verrichten
van : 1° handelingen onderworpen aan de
belasting (cfr. artikel 45, § 1, 1°); met andere woorden het geen handeling betreft
die buiten de werldngssfeer vallen (... );
(eiseres) moeilijk (kan) betwisten dat
verhuur van onroerende goederen, behoudens enkele door de wet zelf bepaalde uitzonderingen (zoals onder andere
onroerende financieringshuur), normaliter buiten de werkingssfeer van de
B.T.W.-belasting (valt) nu het als zodanig
goederen betreft die niet worden bedoeld
in artikel 9, § 1, van het wetboek; dat,
waar (eiseres) verder zelf benadrukt dat
haar huurprijs belachelijk laag is en
niets anders is dan een dienst strekkende tot optimale verkoop van dranken, ze
niet ernstig (kan) voorhouden dat die
verhuring een bedrijfsmiddel is nu het
koninklijk besluit nr. 3, artikel 6, § 1,
desbetreffend alleen goederen in aanmerking neemt; (... ) dat, wat de ten deze
beoogde aftrek betreft, die uitgaven
(evenmin) gelijk te stellen (zijn) met
door het bedrijfsleven gedragen algemene onkosten wat de fabricage of de distributie betreft van de door (eiseres) vervaardigde bieren; dat, in acht genomen
deze beginselen, het reeds duidelijk (is)
dat, de hoofdens oprichtingskosten gekweten B.'l'.vlf.-belastingen, voor zover
hieronder verbouwingswerken verstaan
wordt, zoals ook de belasting geheven op
ereloonnota's met betrekking tot enerzijds die oprichtingskosten anderzijds
opmetingskosten in verband met de
grand, niet zomaar mogen worden afgetrokken, (daar die) kosten op zichzelf im-
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mers betrekking (hebben) op het verrichten van handelingen die het B.T.W.-Wetboek niet in aanmerking heeft genamen » (arrest van 29 september 1986) en
« dat praktisch aile werken verband hielden met onroerende goederen of roerende goederen, onroerend geworden door
incorporatie » en derhalve « met toepassing van de (hierboven aangehaalde)
principes vastgesteld in voormeld tussenarrest, de desbetreffende kosten verband (houden) met het verrichten van
handelingen die het B.T.W.-Wetboek niet
in aanmerking heeft genomen en de
hoofdens die kosten gekl>veten B.T.W.
niet (mag) worden afgetrokken >> (arrest
van 26 maart 1987);

terwijl, eerste onderdeel, opdat de door
de belastingplichtige betaalde voorbelasting aftrekbaar zou zijn, artikel 45, § 1,
1°, van het B.T.W.-Wetboek als noodzakelijke doch voldoende voorwaarde stelt
dat de belastingplichtige de leveringen
en diensten waarover de belasting werd
geheven, gebruikt voor het verrichten
van handelingen onderworpen aan de belasting; de omstandigheid dat eiseres de
onroerende goederen - tot welker oprichting, verandering, verbetering of inrichting de litigieuze diensten en leveringen hebben gediend - verhuurt, niet
uitsluit dat die onroerende goederen, en
derhalve de daaraan bestede leveringen
en diensten, door eiseres, worden gebruikt voor het verrichten van belastbare
handelingen; nu, zoals ten deze blijkt uit
de vaststellingen van de arresten, de bedoelde onroerende goederen verhuurd
werden aan herbergiers « voor zover deze bovendien de verplichting aan(gingen)
zich aileen en uitsluitend bij (eiseres) te
bevoorraden >>, hieruit volgt dat eiseres
die onroerende goederen gebruikte om
belastbare handelingen te verrichten,
met name het verkopen van dranken in het bijzonder bier -, zodat de arresten in die omstandigheden niet wettig
konden beslissen dat eiseres de B.T.W.
betaald op leveringen en diensten met
betrekking tot de oprichting, instandhouding, verfraaiing of uitrusting van die
onroerende goederen niet als voorbelasting mocht aftrekken van de door haar
ge'inde B.T.W. - om reden onder meer
dat de desbetreffende kosten verband
houden met het verrichten van handelingen die het B.T.W.-Wetboek onder meer
in de artikelen 9 en 18 ervan niet in aanmerking heeft genomen - en derhalve
de oorspronkelijke vordering van eiseres
op onwettige wijze afwijzen (schending
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van artikel 45, inzonderheid 45, § 1, 1", verricht in de uitoefening van haar
van het B.T.W.-Wetboek en van de arti- beroepswerkzaamheid, te weten het
kelen 9 en 18 van hetzelfde wetboek) : brouwen en verkopen van bier en

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat :
1. de beroepswerkzaamheid van
eiseres bestaat in het brouwen en
verkopen van bier, maar eiseres ook
eigenares is van talrijke onroerende
goederen en gebouwencomplexen
die zij verhuurt aan herbergiers
voor zover dezen bovendien de verplichting aangaan zich aileen en uitsluitend bij eiseres te bevoorraden;
2. niet betwist wordt dat eiseres, althans wat betreft het brouwen en
verkopen van bier, een belastingplichtige is die geregeld en zelfstandig leveringen van goederen en
diensten verricht die in het B.T.W.Wetboek zijn omschreven; 3. het geschil tussen partijen ontstaan is wegens de door eiseres gedane aftrek
van B.T.W. die met name betrekking heeft op de oprichting van en
onderhouds- en herstellingswerken
uitgevoerd aan gebouwen die door
eiseres verhuurd werden als gezegd
sub 1, alsmede op ereloonnota's betreffende
oprichtingskosten van
complexen of gebouwen dienstig
voor die onroerende verhuring, en
opmetingskosten in verband met
grond;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 45, § 1, 1°, van het B.T.W.Wetboek, de belastingplichtige op de
belasting die hij verschuldigd is ter
zake van de door hem verrichte
leveringen en diensten, in aftrek
mag brengen de belasting geheven
van de aan hem geleverde goederen
en diensten en van de door hem ingevoerde goederen, voor zover hij
die goederen en diensten gebruikt
voor het verrichten van handelingen
onderworpen aan de belasting;
Overwegende dat, blijkens de
vaststellingen van het arrest, de ter
zake aan die belasting onderworpen
handelingen zijn de leveringen van
goederen en de diensten, die eiseres

dranken;
Overwegende dat eiseres de aan
haar geleverde goederen en verleende diensten voor het oprichten, onderhouden en herstellen van gebouwen, volgens het arrest niet gebruikt voor het verrichten van de
voormelde handelingen die onderworpen zijn aan de belasting, maar
wel voor het leveren van het gebruik en het genot van de in huur
gegeven onroerende goederen;
Dat zodanige handeling niet onderworpen is aan de B.T.W., nu het
voornoemde gebruik en genot betrekking heeft op goederen die niet
worden bedoeld in artikel 9, § 1, van
het B.T.W.-Wetboek, terwijl, ingevolge artikel 18 van hetzelfde wetboek,
de verhuur van onroerende goederen, als te dezen bedoeld, als dienst
vooralsnog bu.iten de werkingssfeer
van de B.T.W. valt;
Dat immers luidens artikel 18, § 3,
van voornoemd wetboek de verhuur
van andere onroerende goederen
voor nijverheids- of handelsdoeleinden dan die welke het voorwerp zijn
van een contract als bedoeld in § 2,
dit is de zogenaamde onroerende
leasing, als dienst wordt aangemerkt in de door de Koning te bepalen gevallen en onder de door hem
te stellen voorwaarden; dat, bij ontstentenis van zulk een koninklijk
besluit, die bepaling tot op heden
zonder uitwerking is gebleven,
waaruit volgt dat de verhuur van
onroerende goederen door eiseres,
hoewel ze geschiedt in het kader en
ter bevordering van haar beroepswerkzaamheid, niet kan worden aangemerkt als een in het
B.T.W.-Wetboek omschreven handeling;
Dat ten slotte, anders dan het
middel betoogt, de tekst van voormeld artikel 18 geen onderscheid
toelaat naar de verdere opzet die
aan de verhuur ten grondslag ligt;
Overwegende dat de appelrechters
derhalve wettig beslissendat
eiseres ·
r
-
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niet in aftrek mag brengen de
B.T.W. die zij betaald heeft op Ieveringen van goederen en diensten in'
verband met bet oprichten ond<>r,
-. _ - . .
• · ~
houden en nerste~len. yan de onroerende goederen d1e ZlJ verhuurt;
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fend met inachtneming van het werkelijk gebruik van de goederen of diensten
?f een deel ervan; daar (eiseres} voor de
Jaren .1971, .19?~ en 1973 als een volledige
oelastmgplwhnge wordt beschouwd en
hoofdens de hierboven bedoelde "oprichtingsakte" niet aftrekbaar (zijn), er
geen grand tot terugbetaling voor de
Dat het onderdeel faalt naar voorbelasting (bestaat) "•
recht;
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 43, § 1, van het B.T.\ill.-Wetboek als
algemene regel geldt dat de gemengde
Over het tweede middel: schending belastingplichtige de B.T.W. ter zake van
van de artikelen 46 van het B.T.W.-Wet- voor zijn beroepswerkzaamheid gebruikboek, 14 van het koninklijk besluit nr. 3 te goederen e~ diensten in aftrek brengt
van 10 december 1969, met betrekking 'naar verhoudmg van de breuk gev.ormd
tot de aftrekregeling voor de toepassing door het bedrag van de ?andelmgen
van de belasting over de toegevoegde waarvoor op grand van artlkel 45 van
waarde, zoals dit artikel Iuidde v66r het het wetboelt geen aanspraak op aftrek
werd afgeschaft door het koninklijk be- b.estaat en het totale bedrag van de versluit van 31 maart 1978, en van de arti- rrchte beroepshandelingen; artikel 46,
kelen 97 en 107 van de Grondwet,
§ 2, van hetzelfde wetboek bepaalt in
welke gevallen aileen de aftrek niet gedoordat de arresten, na - in het ar- beurt op grand van bedoelde verhourest van 29 .september 1985 - vastge-. dingsgetal, doch met inachtneming van
steld te hebben dat « (eiseres) een ge- het werkelijk gebruik; hieruit volgt dat,
mengde belastingplichtige is, voor wie wanneer artih:el 14 van het koninklijk
een bijzondere wijze van aftrek geldt, besluit nr. 3 van 10 december 1969 behetzij bij toepassing van het a.lgemeen paalt dat « het algemeen verhoudingsgeverhoudingsgetal, hetzij met inachtne- tal niet (dient) te worden toegepast wanming van het werli:elijk gebruik ,, in het neer het ten minste 98 percent bearrest van 26 maart 193? de subsidiaire draagt », dit betekent dat de belastingstelling van eiseres krachtens welke in plichtige de B.'I'.YN. ter zake van (in) zijn
dat geval de niet aftrekbare B.T.W. dien- beroepswerkzaamheid gebruikte goedede bepaald op 22tl.313 frank + 22.000 ren en diensten volledig in aftrek mag
frank boete, als ongegrond afwijzen, en brengen, ongeacht het werkelijk gebruik,
derhalve de oorspl'Onkelijke vordering nu hij enerzijds ontslagen is van het gevan eiseres tot terugbetaling van de te- bruik van het algemeen verhoudingsgeveel betaalde B.T.W., boeten en interes- tal en anderzijds zich niet bevindt in een
ten ongegrond ve:rklaren, op grand van van de in artikel 46, § 2, bepaalde gevalde overwegingen dat: « het artikel 46, len waarin het algemeen verhoudingsge§ 1, van het B.T.W.-Wetboek bepaalt dat tal client te worden vervangen door de
in het geval van de gemengde belasting- aftrek volgens het werkelijk gebruik, zoplichtige de belasting ter zake van de dat de arresten door te be.slissen dat, indoor zijn werkzaamheid gebruikte goede- dien het verhoudingsgetal meer dan 98
ren en diensten wordt in aftrek gebracht percent bedraagt ·- wat ten deze het genaar verhouding va.n de breuk gevormd val was voor de jaren 1971, 1972 en 1973
door het bedrag van de handelingen - de aftrek van voorbelasting krachtens
waarvoor de aftrek is toegestaan (teller art.ikel 11 van het koninklijk besluit nr. 3
van de breuk) en het totale bedrag van client te geschieden met inachtr::.emlng
de beroepshandelingen (noemer van de van het werkelijk gebruik, de artikelen
breuk); de artikelen 12 tot 18 van het ko- 16 van het B.T.W.-Wetboek en 14 van het
ninklijk besluit nr. 3 de bepalingen met in het michie! aangehaalde lwninklijk bebetrekking tot de aftrek volgens het al- sluit nr. 3 van 10 december 1969 schendt;
gemeen verhoudingsgete>l (bevatten); intv,reede onderdeel, in de mate dat, zozonderheid het artikel 14 de toepassing als de ar~·esten beslissen, artikel 14 van
van het verhoudingsgetal (uitsluit.) wan-, het koninldijk besluit nr. 3 van 10 deneer h~t ten minste 98 percent bedraagt; cember 1969 voor de gemengde belasd!t arhkel tot gevolg heeft dat geen ver- tingplichtige bij wie het algemeen verhoudmgsg':tal vvordt toegepast wanener houdingsgetal boger is dan 98 percent,
het ten mmste 98 percent bedraa.gt, en het gebruik van de aftrekregeEng met
rce1:een ook da.t de aftrek wordt uitgeoe- inachtna:rne van het weTkei.iJk gebr\2ik
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voorschrijft, het een in artikel 46 van het
B.T.W.-Wetboek niet bepaalde uitzondering op de wettelijke algemene regel van
de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal invoert, en derhalve, krachtens artikel 107 van de Grondwet, wegens strijdigheid met voormeld artikel 46
van het B.T.W.-Wetboek, niet kan worden toegepast, zodat de arresten, door
niettemin het in het middel aangehaalde
artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 3
van 10 december 1969 toe te passen, in
de mate dat het de aftrek van voorbelasting met inachtneming van het werkelijk
gebruik voorschrijft, artikel 107 van de
Grondwet schenden;
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totaal bedrag vastgesteld per kalenderjaar van de handelingen waarvoor aanspraak op aftrek bestaat;
dat artikel 14 van het genoemde koninklijk besluit, dat de verhoudingsgevlijze berekening uitsluit wanneer
de breuk ten minste 98 percent is,
al1een die gevallen beoogt waarin de
handelingen waarvoor aanspraak op
aftrek bestaat, 98 percent uitmaken
van het totaal bedrag van de als
noemer van de breuk in aanmerking
te nemen beroepshandelingen;
Dat aan het vorenstaande niet afdoet dat de minister krachtens artikel 46, § 2, van het wetboek in individuele gevallen kan of moet afwijken van de berekeningsregel van
artikel 46, § 1;
Dat derhalve, wanneer de verhoudingsgewijze berekening van artikel
46, § 2, niet wordt toegepast, het
werkelijk gebruik van de geleverde
goederen en verleende diensten in
acht moet worden genomen;
Dat de onderdelen falen naar
recht;

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 46, § 1,
van het B.T.W.-Wetboek bepaalt:
« Wanneer de belastingpichtige in
de uitoefening
van
zijn
beroepswerkzaamheid ook andere handelingen verricht dan handelingen
waarvoor op grond van artikel 45
aanspraak op aftrek bestaat, wordt
de belasting ter zake van de voor
die werkzaamheid gebruikte goederen en diensten in aftrek gebracht
naar verhouding van de breuk gevormd door het bedrag van laatstbedoelde handelingen en het totale bedrag van de door de betrokkene
Om die redenen, ve:rwerpt de
verrichte beroepshandelingen »;
voorziening; veroordeelt eiseres in
Dat deze wetsbepaling niets af- de kosten.
doet aan de regel van artikel 45 van
2 december 1988 - 1' kamer - Voorhetzelfde wetboek, maar alleen een zitter : de h. Soets.ert, afdelingsvoorzitter
wijze van berekening bepaalt; dat - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
derhalve, voor zover hier van be- - Gelijkluidende conclusie van de h.
lang, in beginsel alleen in aftrek D'Hoore, advocaat-·generaal - Advocamag worden gebracht de belasting ten : mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert.
geheven van de aan de betrokkene
geleverde goederen en verleende
diensten, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het Nr. JLllS
verrichten van handelingen onderworpen aan de belasting;
3' KACVIER - 5i dl'!cembeJr 1988
Dat ook het koninklijk besluit
nr. 3 van 10 december 1969, ter zake
nog van toepassing, niet afwijkt van 1° ARBEIDSVOORZIENING - SLUTI"iG
de regel van artikel 45 van het wet- VA'-i 0'\DER'\E'Vll'\JGEN- SLUTINGSFOT\DS
hoek, maar in artikel 12 de breuk
B2TALl'\iG VAl\l VOORDELEN BEDOELD 1"\
nader bepaalt, overeenkomstig arti- . ART 2 SLUT!l\iG.SFO'\DSWET 30 JC'\I 1967
I'\JTEREST - fu\1\i-,-A'<G - \ ERZOEK TOT EE
kel 46 van het wetboek, met als telTALI:\G
ler, anders dan het middel stelt, het
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2° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST AANMANING TOT BETALING - BEGRIP SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - BETALING DOOR HET SLUITINGSFONDS VAN VOORDELEN BEDOELD IN ART. 2 SLUITINGSFONDSWET 30 JUNI 1967 - VERZOEK TOT BETALING.

1" en 2" Het verzoek van de werknemer

tot betaling door het Sluitingsfonds
van de voordelen bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet 30 juni 1967 is geen aanmaning tot betaling die het recht op
moratoire interest doet ingaan (1).
(Art. 1153 B.W.)

(ELSCINT N.V. T. VAN ROUTE)
ARREST

(A.R. nr. 6349)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1987 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 9 en voor zoveel nodig 7, 32, 37
en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof, mede door be(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL vestiging van de motieven van de eerste
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA- rechter, oordeelt : « dat de eerste rechter
GEN WERKNEMER T. DECLERCQ)
inderdaad terecht vaststelt dat het " door
partijen niet betwist wordt dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur,
(A.R. nr. 6324)
gedateerd op 18 mei 1984, in feite werd
ondertekend op 11 mei 1984 ", m.a.w. de
5 december 1988 - 3' kamer - Voor- dag waarop (eiseres) aan (verweerder)
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter bekendmaakte dat zij een einde stelde
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge- aan de bestaande arbeidsovereenkomst
lijlduidende conclusie van de h. Le- mits naleving van een opzeggingstermijn
naerts, advocaat-generaal - Advocaat: van 7 dagen, die zou eindigen op 18 mei
1984; dat in casu de dwingende voormr. Simont.
schriften van artikel 9 A.O.W. niet werden nageleefd, vermits in feit~ bewezen
(werd) en vaststaat dat (verweerder)
Nr. 197
reeds in dienst was bij (eiseres) op het
ogenblik van de ondertekening van de
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur,
3" KAMER - 5 december 1988
met als gevolg dat deze laatste moet beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; dat (eiseres)
ARBEIDSOVEREENKOMST - VORM - geen enkele geldige kritiek Ievert op het
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE vonnis a quo betreffende dit geschi!punt;
dat deze vormvoorschriften van artikel 9
TIJD SCHRIFTELIJKE VASTSTELLING
A.O.W. geldigheidsvoorwaarden zijn, wat
TIJDSTIP.
betekent dat een onregelmatigheid in de
De schriftelijke vaststelling van een ar- vorm automatisch tot gevolg heeft dat de
beidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorwaarden van een arbeidsovereenmoet worden gedaan voordat de uit- komst voor onbepaalde tijd gelden , en
voering van die overeenkomst een aan- de toekenning van een opzeggingsvervang neemt; zij kan tijdens de uitvoe- goeding gelijk aan drie maanden loon,
ring van een vorige, tussen dezelfde bevestigt,
partijen gesloten overeenkomst worterwijl, overeenkomstig artikel 9, eerden gedaan (1). (Art. 9 Arbeidsovereen- ste lid, van de Arbeidsovereenkomstenkomstenwet.)
wet ve.n 3 juli 1978, een arbeidsovereen-----------------~ komst voor een bepaalde tijd of voor een
welomschreven werk voor iedere werkNota arrest nr. 196 :
nemer afzonderlijk schriftelijk moet wor(1) Cass., 24 okt. 1988, A.R. nr. 6290, supra, den vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip
nr 110.
waarop de werlmemer in dienst treedt;
deze bepaling aileen betekent dat de
Nota arrest nr 197
schriftelijke vaststelling, voor elke over(1) Zie Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978, 1080), eenkomst voor een bepaalde tijd, of voor
20 nov 1978 (A.C., 1978-79, 321), 22 okt. 1979 en een welomschreven werk, moet gedaan
18 feb 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 125 en 375).
worden voordat deze overeenkomst een
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aanvang neemt; deze bepaling er zich
niet tegen verzet dat die vaststelling geschiedt tijdens de uitvoering van een vorige arbeidsovereenkomst, ook al ging
het om een overeenlmmst voor onbepaalde tijd; artikel 9 aldus alleen vereist dat
de schriftelijke vaststelling van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor
een onbepaalde tijd of voor een welomschreven werk geschiedt voordat het eerste of daaropvolgende contract voor een
bepaalde tijd in werking treedt, al weze
het vorige contract nog in werking op
het ogenblik dat het tweede of verdere
contract ondertekend wordt; het begrip
« in dienst treden » bedoeld in artikel 9,
alleen wijst op het uitvoeren van de
overeenkomst zelf die als arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor
welomschreven werk wordt gekwalificeerd, doch niet slaat op een eventuele
tewerkstelling ter uitvoering van een andere voorafgaande arbeidsovereenkomst;
eiseres een zelfde kritiek in de akte tot
hoger beroep en in haar conclusie ontwikkelde; het arbeidshof derhalve niet
wettelijk kan oordelen dat, aangezien de
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde
tijd ondertekend werd op een ogenblik
dat de bestaande arbeidsovereenkomst
nog in uitvoering was, de dwingende
voorschriften van artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet werden nageleefd, aangezien verweerder op dat
ogenblik dus reeds « in dienst ,, was
(schending van artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet), en het arbeidshof
tevens ten onrechte besluit tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd, waaraan op onregelmatige wijze een einde zou zijn gemaakt
(schending van de artikelen 7, 32 en 37
van de Arbeidsovereenkomstenwet) en
ten onrechte een opzeggingsvergoeding
toekent ten laste van eiseres (schending
van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet) :
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die vaststelling tijdens de uitvoering
van een vorige arbeidsovereenkomst
tussen partijen kan plaatshebben;
Overwegende dat het arrest beslist dat voormeld voorschrift te dezen niet werd nageleefd, op grond
dat partijen de arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd schriftelijk
vaststelden terwijl zij door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd, die door eiseres beeindigd was,
gebonden waren;
Dat het arrest artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
tot het betalen van een opzeggingsvergoeding en in de kosten veroordeelt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.
5 december 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

Nr. 198

Overwegende dat, krachtens arti3' KAMER - 5 december 1988
kel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd voor iedere MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN - BESTAANSMIDDELEN - AFGESTANE
werlmemer afzonderlijk schriftelijk
GOEDEREN - AFTREK VAN SCHULDEN EN
moet worden vastgesteld, uiterlijk
ABATIEMENTEN
op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt; dat hiermee Voor de berekening van de bestaansmidenkel wordt bedoeld dat de schriftedelen uit afgestane goederen die in
lijke vaststelling moet worden geaanmerking komen voor de toekendaan voordat de uitvoering van de
ning van tegemoetkomingen aan minarbeidsovereenkomst voor een beder-validen, moet het bedrag van de in
mindering te brengen schulden en
paalde tijd een aanvang neemt; dat
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abattementen worden afgetrokken van
de verkoopwaarde van het goed en
niet van het forfaitair aan te rekenen
inkomen uit dat goed. (Artt. 28 en 29
K.B. 24 dec. 1974 (1).)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN
STAATSSECRETARIS VOOR VOLKSGEZONDHEID EN GEHANDICAPTENBELEID T. ENGELS)
ARREST

(A.R. nr. 6399)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1987
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1, 4, 5°, 15, derde lid, van de wet
van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, 16, 26, 28 en 29 van het koninklijk besluit van 24 december 1974
betreffende de gewone en de bijzondere
tegemoetkomingen aan de minder-validen,
doordat het arrest, rechtsprekende
over een verzoek tot het verkrijgen van
een tegemoetkoming aan minder-validen,
na te hebben vastgesteld dat het basisbedrag van de gewone en van de bijzondere tegemoetkoming tegen 100 percent arbeidsongeschiktheid 331.361 frank bedraagt op 1 januari 1984, 356.089 frank
op 1 januari 1985 en 375.197 frank op 1
januari 1986, bij het onderzoek naar de
bestaansmiddelen van verweerster, naast
het bedrag van 291.642 frank aan werkloosheidsuitkering, wegens de verkoop
tegen 2.200.000 frank van een onroerend
goed, geen bedrag in aanmerking neemt
daar het de terugbetaalde vooraf bestaande schulden van 164.262 frank en
de jaarlijkse abattementen van 189.000
frank aftrekt van het wettelijk geschatte
inkomen uit de ontvangen koopsom en
aldus tot een negatief resultaat komt,

Nr. 198

terwijl zowel de terugbetaalde, voorafbetaalde schulden als de jaarlijkse abattementen eerst moeten worden afgetrokken van de ontvangen koopsom en
daarna het inkomen van het saldo moet
worden geschat, zodat bij correcte berekening van de bestaansmiddelen deze
hager zijn dan het bedrag van de gewone en de bijzondere tegemoetkoming en
de vordering van verweerster bijgevolg
had moeten worden afgewezen zonder
aanstelling van een deskundige over de
arbeidsongeschiktheid :

Overwegende dat bij het berekenen van de bestaansmiddelen van
minder-validen, in de bij de artikelen 28 en 29 van het koninklijk besluit van 24 december 1974 bepaalde
gevallen, de krachtens die bepalingen af te trekken bedragen worden
afgetrokken van de verkoopwaarde
van de afgestane goederen;
Overwegende dat het arrest nagaat of de bestaansmiddelen van
verweerster het jaarlijks bedrag van
de gewone en van de bijzondere tegemoetkoming voor een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 100 percent te boven gaan en hierbij de
voormelde artikelen 28 en 29 in toepassing brengt; dat het arrest de in
die bepalingen bedoelde bijdragen
aftrekt van het inkomen van de verkoopwaarde van de afgestane goederen en zodoende die bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
- - - - - - - - - - - - - - - - ! l i d , van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; ver(1) De in deze zaak toepasselijke bepalingen
wijst
de zaak naar het Arbeidshof te
komen niet meer voor in de thans geldende
wetgeving op de tegemoetkomingen aan ge- Gent.
handicapten (art. 7 wet 27 feb. 1987; art. 7 K.B.
6 juli 1987). Overeenkomstige bepalingen vinden echter nog wei toepassing in de wetgeving
op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
(art. 7 wet 1 april 1969; artt. 44 en 45 K.B. 29
april 1969) en de wetgeving op het bestaansmi
mmurn (art. 5, § 4, wet 7 aug. 1974, art. 22 K.B
30 okt 1974)

5 december 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gehjkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr van Heeke·
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een medisch onderzoek ofwel in Belgie,
tijdens zijn vakantieperiode, ofwel in het
buitenland >> :

Nr. 199
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KAMER -

5 december 1988

DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - RECHTSPLEGING - HERKEURINGSRAAD - DIENSTPLICHTIGE NIET VERSCHENEN - VERBLIJF IN RET BUITENLAND GEVOLG.

De herkeuringsraad beslist wettig dat de
dienstplichtige die niet verschijnt als
gevolg van een tijdelijk verblijf in het
buitenland, niet door overmacht verhinderd is zich aan te melden en derhalve wordt geacht van zijn aanvraag
om vrijstelling te hebben afgezien (1).
(Art. 49 Dienstplichtwet.)
(N ...)

ARREST

(A.R. nr. M 677 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 14 september 1988
door de herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
Eiser in cassatie was in de onmogelijkheid om te verschijnen op 7 september
1988, daar hij zijn studies volgt in Israel
en hoger vermelde datum niet tijdens
zijn vakantieperiode valt. Dit werd trouwens door zijn vader gemeld aan de Herkeuringsraad. De herkeuringsraad had
ook de mogelijkheid om eiser in cassatie
te laten onderzoeken door een buitenlandse geneesheer, zoals dit trouwens
voorzien is door de wet. Eiser vraagt
zich dan ook af hoe zijn afwezigheid
aanzien kan worden als afzien van zijn
aanvraag tot vrijstelling. Het is duidelijk
dat het hier gaat om een geval van overmacht, dat trouwens door de herkeuringsraad gemakkelijk had kunnen opgelost worden, door eiser te verwijzen voor
een medisch onderzoek in het buitenland. Eiser vraagt dan ook de uitspraak
te vernietigen en eiser te verwijzen naar
«

Overwegende dat artikel 49 van
de Dienstplichtwet bepaalt : « Zo de
betrokkene zich niet aanmeldt (... )
tot de keuring (... ) als vereist krachtens deze afdeling, wordt hij geacht
van zijn aanvraag te hebben afgezien >>; dat dit wettelijk vermoeden
alleen wijkt voor bewezen overmacht;
Overwegende dat de beslissing
vaststelt dat eiser tweemaal is opgeroepen en niet is verschenen; dat eiser tegen die vaststelling n1et opkomt;
Overwegende dat de beslissing
voorts vaststelt, zonder desaangaande van valsheid te worden beticht,
dat eiser « volgens mededeling van
zijn vader tijdelijk in het buitenland
verblijft »; dat de herkeuringsraad,
die aldus eisers aanvoering reeds in
aanmerking neemt, impliciet en wettig beslist dat het aangevoerde feit
geen overmacht oplevert;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening.
5 december 1988 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Werner, Antwerpen.

Nr. 200
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KAMER -

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN STRAFZAKEN -

(1) Zie Cass., 31 okt. 1955 (A.C., 1956, 157) en
22 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 50).

6 december 1988

CONCLUSIE -

BEGRIP.

Geen conclusie waarop de rechter dient
te antwoorden, is het geschrift uitgaande van een partij of haar raads-
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man, dat enkel naar de griffie of het
parket van de procureur des Konings
werd opgestuurd om bij het dossier te
worden gevoegd, en dat niet ter terechtzitting tijdens de debatten aan de
rechter werd voorgelegd (1).
(HAYEN T. BUDENAERS, SWENNEN)
ARREST

(A.R. nr. 2215)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 januari 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser en op de
civielrechtelijke vordering van de
verweerder Jozef Swennen tegen eiser:
Over het middel: door eiser als volgt
geformuleerd : schending van de artikeIen 97 van de Grondwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, tevens miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat een ieder het recht heeft zich te
verdedigen. Immers de bestreden beslissing veroordeelt eiser tot een boete van
30 frank wegens overtreding van artikel
10.1.1 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 en de kosten. Dienvolgens veroordeelt zij eiser om aan verweerder sub 2 een schadevergoeding te
betalen ten bedrage van 1 frank provisioneel, vermeerderd met de vergoedende intresten van 17 november 1986, de
gerechtelijke intresten en de kosten. Die
beslissing steunt op volgende gronden :
« Overwegende dat de betichtingen lastens Budenaers niet bewezen zijn gebleven. Dat uit de gegevens van het strafonderzoek immers blijkt dat Budenaers de
file geparkeerde voertuigen begon voorbij te steken toen Hayen nog niet uit de
bocht gekomen was en derhalve niet
zichtbaar was voor Budenaers. Dat dit
{1) Lees de noot 2 A.T., sub Cass., 3 jan.
1978, A.C., 1978, 517, met voetnoot J. Sace, sub
Cass., 12 maart 1986, R.D.P., 1986, 626. Vgl.
Cass., 22 dec. 1982, A.R. nr. 2665 (A.C., 1982-83,
nr. 248), 18 aug. 1983, A.R. nr. 3137
(A.C., 1982-83, nr. 613), 18 okt. 1983, A.R.
nr. 8123 (A.C., 1983-84, nr. 92), 18 nov. 1987,
A.R. nr. 6288 (A.C., 1987-88, nr. 166), en 28 jan.
1988, A.R. nr. F 900 F (A.C., 1987-88, nr. 326).
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onder meer blijkt uit het feit dat Hayen
nergens gewag maakt van het voorliggend voertuig bestuurd door de genaamde Thijssen Jan. Dat evenmin bewezen
is dat Budenaers rekening houdende met
de aanwezigheid van de geparkeerde
voertuigen niet zoveel mogelijk rechts
reed. Dat Hayen zijn snelheid niet heeft
aangepast aan de plaatselijke situatie. ,
Daartegen voert eiser aan :
eerste onderdeel: het vonnis van 21 januari 1988 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren maakt enkel melding
van het neergelegde stuk van Hayen en
de neergelegde besluiten van Budenaers
en Swennen. In het vonnis is er geen
sprake van de neergelegde besluiten van
eiser. Er is dan ook geen rekening gehouden met de neergelegde besluiten
van eiser. Nochtans werden deze appelconclusies reeds overgemaakt aan de
griffie bij schrijven van 4 augustus 1987
en dragen zij als stempel van het parket
« binnengekomen 7 augustus 1987 ». De
beslissing antwoordt aldus niet op het
verweer van eiser gevoerd bij regelmatige conclusies; zij schendt aldus artikel 97
van de Grondwet;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat voor de strafgerechten een conclusie genomen
wordt ter terechtzitting, tijdens de
debatten, in de regel door de neerlegging van een geschrift uitgaande
van een partij of haar raadsman,
eventueel mondeling mits het nemen zelf van de conclusie en de inhoud ervan regelmatig wordt vastgesteld; dat het geschrift dat enkel
naar de griffie op het parket van de
procureur des Konings is opgestuurd, om bij het dossier te worden
gevoegd, geen conclusie uitmaakt
waarop de rechter gehouden zou
zijn te antwoorden;
Overwegende dat noch uit het proces-verbaal van de terechtzitting
van de correctionele rechtbank van
24 december 1987 waarop de zaak
werd behandeld noch uit het vonnis
blijkt dat eiser ter terechtzitting een
conclusie heeft genomen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. F. Capiot, Tongeren.

niettemin als inlichting waarvan de
rechter vrij en op onaantastbare wijze
de bewijswaarde beoordeelt (2).
(VERSCHUERE)
ARREST

(A.R. nr. 2297)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 februari 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te leper;
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1° BEWIJS -

STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN
- PROCES-VERBAAL VAN VASTSTElLING VAN
EEN MISDRIJF - VERGISSING IN DE DATUM
- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING VAN EEN
MISDRIJF - VERGISSING IN DE DATUM.

3° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET,
ART. 62 - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING - VERGISSING IN DE DATUM - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE.

1o en 2o Een vergissing in de datum van
de vaststelling van een misdrijf leidt
niet tot nietigheid van het proces-verbaal waarbij dit misdnjf wordt vastgesteld, mits de beklaagde zich omtrent
het hem ten laste gelegde feit niet
heeft kunnen vergissen en zijn rechten
van verdediging niet werden miskend
(1).

3° Een proces-verbaal van

Over het middel, door eiseres gesteld
als volgt : 1. Het proces-verbaal met foutieve datum werd opgesteld en ondertekend door de wachtmeester Sanders. Het
werd niet gerectificeerd door dezelfde
nadien, wijl de verontschuldigingsbrief
van 19 maart nadien uitgaat en ondertekend is door de adjudant De Craene en
niet door de oorspronkelijke verbalisant.
Anderzijds deed eiseres haar verklaring
op een niet-gedateerd formulier. Er is
schending van artikel 78 van het Wethoek van Strafvordering. De wijziging
diende ondertekend te worden door de
verbalisant zelf. Een vervolging op basis
van een nietig proces-verbaal is ipso facto zelf nietig. 2. Het vonnis motiveert ten
onrechte en onjuist dat eiseres voor de
eerste rechter, de politierechtbank, geen
verweermiddelen inriep.
Integendeel
werd dit wel gedaan mondeling, wijl pas,
zoals vereist, in hoger beroep deze verdediging ook schriftelijk werd geformuleerd. Het behoort daarenboven niet aan
de beklaagde een proces-verbaal te rectificeren - waarvoor deze geen bevoegdheid heeft - doch wel aan de verbalisant en alleen aan deze. Er is eens te
meer schending van voormeld artikel 78
van het Wetboek van Strafvordering. De
« bekentenissen >> van eiseres kunnen
geen betrekking hebben op een onmogelijke datum:

vaststelling
van een overtreding van het Wegverkeersreglement waarin een vergissing
voorkomt in de dagtekening, verliest
Overwegende dat uit de vaststeldienaangaande de bijzondere wetteIijke bewijswaarde die hem tot bewijs lingen van het vonnis blijkt : dat de
van het tegendeel eigen is, maar geldt eerste wachtmeester bij de rijks-

(1} Raadpl. Cass., 26 okt. 1925 (Pas., 1926, I,
24), 14 juli 1941 (Pas., 1941, 307}, 3 rnaart 1943
(Pas., 1943, 78), 3 okt. 1955 (A.C., 1956, 63), 5
jan. 1988, A.R. nr. 1418 (A.C., 1987-88, nr. 268),
en de voetnoot 1, 17 feb. 1988, A.R. nr. 6326
(A.C., 1987-88, nr. 370}.

(2} Raadpl. Cass., 22 okt. 1985, A.R. nr. 9748
(A.C., 1985-86, nr. 116}, 10 rnaart 1987, A.R.
nr. 434 (A.C., 1986-87, nr. 409}. Zie D. HoLSTERS, « De bewijswaarde van het proces-verbaal betreffende de vaststelling van rnisdrijven ''• R. W., 1980-81, kol 1353, nr. 42.
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wacht William Sanders ten laste van
de bestuurder van de personenwagen Mercedes 280 SE met nummerplaat 786JJ te Vleteren een overtredmg van artikel 11.2.2° van het Wegverkeersreglement vaststelde; dat
het proces-verbaal, waarvan op 12
maart 1987 een afschrift samen met
de verhoor-vragenlijst aan de houder van de nummerplaat werd gezonden, zowel in de hoofding als in
de rand de vermelding bevat dat het
feit zich voordeed op 9 maart 1997;
dat de verhoor-vragenlijst reeds op
13 maart 1987 door eiseres en de
burgerrechtelijk aansprakelijke persoon werd ingevuld en geen opmerkingen werden geformuleerd nopens
de datum van het proces-verbaal;
dat op 19 maart 1987 de verbalisant
met een navolgend proces-verbaal
aan het ambt van de procureur des
Konings, bevoegd in politiezaken te
Poperinge, kennis gaf van de materiele misslag omtrent de datum van
de vaststelling, die 9 maart 1987 was
en niet 9 maart 1997; dat volgens de
verbalisant de betrokken persoon op
19 maart 1987 schriftelijk werd ingelicht van de vergissing; dat in het
aanvankelijk proces-verbaal geen
doorhalingen of wijzigingen voorkomen; dat de rechtbank oordeelt dat
dit proces-verbaal wei degelijk gedagtekend is, maar dat het een materiele misslag bevat, die in fine van
het proces-verbaal en op 19 maart
1987 door de verbalisant werd verduidelijkt;
Wat de eerste grief betreft :
Overwegende dat in het procesverbaal van vaststelling van de aan
eiseres ten laste gelegde overtreding
van het Wegverkeersreglement geen
doorhalingen of wijzigingen voorkomen; dat de vergissing in de dagtekening werd rechtgezet met een navolgend proces-verbaal, dat werd
opgesteld en ondertekend door de
opsteller van het proces-verbaal van
vaststelling van de aan eiseres ten
laste gelegde overtreding;
Overwegende dat het kwestieuze
proces-verbaal werd opgesteld overr>enkomstig artikel 62 van de Weg-
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verkeerswet door een krachtens artikel 3.1° van het Wegverkeersreglement daartoe bevoegde persoon en
voldoet aan alle andere geldigheidsvereisten behalve wat de dagtekening betreft; dat de vergissing in de
datum van de vaststelling van de
overtreding niet de nietigheid van
het proces-verbaal meebrengt mits
eiseres zich nopens het haar ten laste gelegde feit niet heeft kunnen
vergissen en haar recht van verdediging niet werd miskend; dat het proces-verbaal, zo het ingevolge die
misslag weliswaar zijn bijzondere
wettelijke bewijswaarde tot bewijs
van het tegendeel verliest, niettemin
geldt als inlichting waarvan de rechter vrijelijk en op onaantastbare
wijze de bewijswaarde beoordeelt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 december 1988 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaat: mr. R. Delobel,
leper.
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BEOORDELING
ONAANTASTBARE
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN - NOODZAAK OF RAADZAAMHEID VAN EEN GEVRAAGDE HEROPENING
VAN DE DEBATIEN.

De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of de raadzaamheid van een door een partij aangew~agde heropening van de debat-
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ten; hij is niet verplicht zijn beslissing weer, wijl in ondubbelzinnig besluit de
tot niet-heropening van de debatten expert bevestigt dat eiser in ernstige
staat van geestesstoornis verkeert, welke
met redenen te omkleden (1).
(VERHEYEN)
ARREST

(A.R. nr. 2490)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 71, 461 van het Strafwetboek, 7
van de wet tot bescherming van de
maatschappij tegen gewoontemisdadigers en abnormalen, zoals zij werd vervangen bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1964, 2, 772, 773 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, en luidende als volgt : als eerste onderdeel van
dit middel kan opgemerkt dat het arrest
van 31 maart 1988 de bewijskracht van
het expertiseverslag van dokter J. Severy betreffende de geestestoestand van
eiser miskent; de appelrechter haalt
slechts passussen aan uit gezegd verslag,
doch gaat voo:rbij aan de essentiele overwegingen en besluiten van voornoemde
expert; de door het Hof van Beroep te
Antwerpen weergegeven elementen ter
zake de geestestoestand van eiser zijn
geenszins elementen van bespreking of
besluitvorming van de gerechtsdeskundigen, doch slechts elementen uit het psychiatrisch onderzoek; de weergegeven
elementen komen trouwens voor onder
hoofding psychiatrisch onderzoek op pagina's 6 tot en met 8 van het expertiseverslag van 17 juni 1985; bij zijn beslissing, gelet op dit psychiatrisch onderzoek, stelt expert J. Severy, aangesteld
bij vonnis van 12 april 1985 als expert
door de derde correctionele kamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, duidelijk dat eiser te kampen
heeft met een ernstige psychische erfelijkheid, dat hij neurotisch gestructureerd is en een toxicomaan is - zie pagina's 8 en 9 van verslag; verder voegt
zelfde expert eraan toe dat eiser vanzelfsprekend in aanmerking komt voor toepassing van de wet op het sociaal ver~~-~~~~~----------;
(1) Raadpl. Cass,, 11 april 1978 (AC,, 1978,
919) met voetnoot F.D,; 15 april 1981, A.R
nr, 1497 (A.C, 1980-81, nr. 473),

hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden en dat eiser zich in
zulke toestand bevond op het ogenblik
van de hem ten laste gelegde feiten; derhalve worden in het arrest van 31 maart
1988 de bewijskracht en de geloofwaardigheid van voormeld expertiseverslag
miskend, daar het arrest, zich steunende
op de vaststellingen van het verslag zelf,
andere besluiten eruit afleidt dan de deskundige zelf; aldus wordt niet enkel de
bewijskracht van het verslag miskend,
dcch ook de motiveringsplicht, daar het
arrest geen motieven opgeeft op basis
waarvan het hof van beroep tot andersluidend besluit komt dan de expert; de
loutere overweging dat het hof (van beroep) na grondige ontleding van het psychiatrisch verslag van oordeel is dat eiser op het ogenblik van de weerhouden
wanbedrijven zich niet in een van de in
artikel 1 van de wet tot bescherming van
de maatschappij tegen abnormalen en
gewoontemisdadigers (bedoelde staten)
bevond, kan niet als voldoende motivering worden beschouwd, dit inzonderheid
gelet op het andersluidende besluit van
de expert; het bedrieglijk inzicht, vereist
bij artikel 461 van het Strafwetboek, kan
evenmin weerhouden worden ten laste
van een beklaagde, die op het ogenblik
van de feiten in 1984 niet toerekeningsvatbaar was; uit het expertiseverslag van
17 juni 1985 van dokter J. Severy kan afgeleid worden dat de feiten toe te schrijven zijn aan toxicomanie van eiser in gezegde periode, maar tevens wordt bevestigd dat het slechts sinds einde 1984 is
dat eiser geen druppel alcohol meer
heeft gedronken en nog enkel de voorgeschreven medikamenten gebruikt; uit het
besluit van de expert volgt dat eiser
geestesgestoord was op het ogenblik der
feiten, alsook op het tijdstip van expertise, opgesteld per 17 juni 1985; er dient
verwezen naar het medisch attest van 11
maart 1988 van dokter L. Baeck uit Zoersel en het attest van 23 maart 1988 van
neuropsychiater dokter S. Ansoms (stukken 2 en 3); deze attesten betreffen nieuwe stukken, welke eiser niet eerder in
bezit kwamen, doordat de medische behandelingen voortduurden; ter zake was
heropening der debatten wel relevant,
gezien uit vergelijking tussen onder
meer deze attesten en verslag van dokter Severy, dan wel uit besluiten van
aanvullend deskundigenonderzoek kan
worden afgeleid dat eiser niet toerekenbaar wqs op het ogenblik van de feiten
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van de telastleggingen, doch wei op het
ogenblik van de uitspraak van het arrest
door het Hof van Beroep te Antwerpen :
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SCHRIFTELIJK BEWIJS TE VERSCHAFFEN
FEITELIJKE BEOORDELING.

Overwegende dat de feitenrechter 4° REDENEN VAN VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
onaantastbaar de noodzaak of raadCONCLUSIE - STRAFZAKEN- STRAFTOEMEzaamheid van een door een partij
TING - WETSBEPALING DIE AAN DE RECHaangevraagde heropening van de deTER GEEN VRIJE BEOORDELING OMTRENT DE
batten beoordeelt; dat hij niet verKEUZE VAN DE OP TE LEGGEN STRAFFEN
plicht is zijn beslissing de debatten
OVERLAAT - MOTIVERING.
niet te heropenen, met redenen te
omkleden; ...
5° STRAF - STRAFTOEMETING - REDENGEVING.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
1°, 2o en 3° De rechter oordeelt in feite en
derhalve op onaantastbare wijze over
En overwegende dat de substande morele onmogelijkheid voor een
tiele of op straffe van nietigheid
partij om zich een schriftelijk bewijs
voorgeschreven rechtsvormen in
van een vl'ijwillige bewaargeving te
acht zijn genomen en de beslissing
verschaffen, mits hij het wettelijk
overeenkomstig de wet is gewezen;
begrip morele onmogelijkheid niet
miskent, met name door deze af te
Jeiden uit feiten waaruit geen onmogeJijkheid kan volgen (1).

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 4° en 5° Als de wetsbepaling geen keuze
kosten.
laat omtrent de op te leggen straiten,
behoeft de rechter die deze straiten
6 december 1988 - 2' kamer - Vooruitspreekt, de redenen daarvan niet te
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitgeven (2). (Art. 196 Sv., art. 2 wet 27
ter - Verslaggever : de h. Holsters april 1987 .)
Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. W. Moors, Mechelen.
(LAURIJSSEN T. VAN WICHELEN)
ARREST

(A.R. nr. 2759)
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1° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - ART. 1348, EERSTE LID, B.W. MORELE ONMOGELIJKHEID OM ZICH EEN
SCHRIFTELIJK BEWIJS TE VERSCHAFFEN
FEITELIJKE BEOORDELING.

2° BEWAARGEVING -

VRIJWILLIGE BEWAARGEVING _ BEWIJS DOOR GESCHRIFT _
MORELE ONMOGELIJKHEID OM ZICH EEN
SCHRIFTELIJK BEWIJS TE VERSCHAFFEN
FEITELIJKE BEOORDELING.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE BEWAARGEVING - BEWIJS DOOR GESCHR!FT - MORELE ONMOGELIJKHEID OM ZICH EEN

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1341, 1348 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
(1) Cass., 3 juni 1935 (Pas., 1935, 1, 270); 17
dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 234). Vgl. Cass., 25
okt. 1943 (Pas., 1944, 22).
(2) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6385
(A.C., 1987-88, nr. 356), Pari. St., Senaat, 383
(1986-87),

nr.

2 (4).
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doordat het arrest beslist dat de vader
van beklaagde, de broer van beklaagde
en beklaagde zelf de bewaarnemers waren van bepaalde roerende goederen van
de burgerlijke partij, zodat zij tot teruggave gehouden waren, en beklaagde,
door de goederen als zijn eigendom te
beschouwen, zich aan misbruik van vertrouwen heeft schuldig gemaakt, doch
dat van deze overeenkomst van bewaargeving geen schriftelijk bewijs dient geleverd te worden, op grond van volgende
overwegingen: « ( ...) dat, ten bewijze dezer bewaargeving, de burgerlijke partij
outlast is van de verplichtingen tot het
leveren van een schriftelijk bewijs, voorzien door de artikelen 1341 en 1923 van
bet Burgerlijk Wetboek, op grand van de
bepalingen van artikel 1348 van datzelfde wetboek; (... ) immers dat niet betwist
wordt dat de burgerlijke partij en vader
Laurijssen mekaar gedurende vele jaren
intiem gekend hebben; dat de burgerlijke partij geen naaste familieleden
heeft, en zij door de zonen van vader
Laurijssen als stiefmoeder aangezien en
behandeld werd; dat het derhalve niet
voor betwisting vatbaar is dat er tussen
de burgerlijke partij enerzijds en vader
en zonen Laurijssen anderzijds een
groot vertrouwen bestond; dat de leden
der gerechtelijke politie trouwens vaststelden dat er vanwege de burgerlijke
partij een grote afhankelijkheid bestaat
ten overstaan van Roger Laurijssen, en
aanvaardbaar is dat deze zelfde verhouding bestond ten overstaan van de beklaagde, vooraleer de moeilijkheden ontstonden die tot de vervolgingen hebben
geleid; (...) de burgerlijke partij derhalve,
in de afhankelijke en hulpbehoevende
toestand waarin zij na haar hersenbloeding verkeerde, in vertrouwen de bewaring en het beheer van haar goederen
aan de familie Laurijssen overliet, en in
redelijkheid door het hof (van beroep)
aanvaard wordt dat de burgerlijke partij,
in die omstandigheden, in de morele onmogelijkheid was zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen van de verbintenis
die jegens haar werd aangegaan »; en
het arrest bovendien overweegt : « dat
geen gegevens voorhanden zijn die aantonen dat de burgerlijke partij, 79 jaar
oud toen zij na haar ontslag uit het revalidatiecentrum in het home werd opgenomen, in slechte gezondheid zou hebben
verkeerd »,
terwijl de regel dat een akte moet worden opgemaakt van aile zaken die de
som of de waarde van de drieduizend
frank te boven gaan, uitzondering lijdt in
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aile gevallen waarin het de schuldeiser
niet mogelijk geweest is zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan;
het aan de rechter staat de concrete omstandigheden op te geven waaruit de morele onmogelijkheid voortvloeit; de afwezigheid van een geschrift slechts kan
worden verantwoord indien uit deze omstandigheden blijkt dat de vrijheid van
de schuldeiser daadwerkelijk aan banden was gelegd, doch niet op grond van
de hoedanigheid van de partijen of hun
wederzijdse verhouding; het arrest derhalve, door de morele onmogelijkheid
van de burgerlijke partij Van Wichelen
zich het schriftelijk bewijs van de overeenkomst van bewaargeving te verschaffen, aan te nemen op grond van de vaststellingen dat er een vertrouwensrelatie
bestond tussen haarzelf en vader en zonen Laurijssen, en dat zij zich na haar
hersenbloeding in een afhankelijke en
hulpbehoevende toestand bevond, nalaat
de concrete omstandigheden aan te duiden die de vrijheid van de burgerlijke
partij op het ogenblik van het sluiten
van de overeenkomst van bewaargeving
aan banden legden, en dientengevolge de
wettigheidscontrole op het begrip morele
onmogelijkheid belet (schending van de
artikelen 1341, 1348 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet), ten
minste, door de morele onmogelijkheid
af te leiden uit enerzijds de verhouding
tussen partijen, en anderzijds de « afhankelijke en hulpbehoevende toestand
waarin zij na haar hersenbloeding verkeerde », al stelt het ook vast dat er op
datzelfde ogenblik « geen gegevens voorhanden zijn die aantonen dat de burgerlijke partij, 79 jaar oud toen zij na haar
ontslag uit het revalidatiecentrum in het
home werd opgenomen, in slechte gezondheid zou hebben verkeerd "• dit wettelijk begrip miskent (schending van de
artikelen 1341 en 1348 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat de rechter op
onaantastbare wijze in feite oordeelt
over de morele onmogelijkheid voor
een partij om zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen, mits hij het
begrip van morele onmogelijkheid
niet miskent, met name door deze
af te leiden uit feiten waaruit geen
onmogelijkheid kan volgen;
Overwegende dat het arrest de
morele onmogelijkheid voor verweerst~r om zich een schriftelijk be-
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wijs te verschaffen van de in bewaring gegeven waardepapieren en
roerende voorwerpen afleidt uit
haar afhankelijke en hulpbehoevende toestand; dat het bovendien ook
de concrete feiten en omstandigheden vermeldt waaruit die toestand
blijkt, namelijk dat verweerster een
oude alleenstaande dame is die geen
naaste familieleden heeft, dat zij de
bedoelde waardepapieren en roerende voorwerpen aan de vader van eiser die zij sinds vele jaren intiem
kende, ter hand stelde op het ogenblik waarop zij, door een hersenbloeding getroffen, diende te worden
opgenomen in een revalidatiecentrum;
Overwegende dat het arrest met
de considerans dat « geen gegevens
voorhanden zijn die aantonen dat
(verweerster), 79 jaar oud toen zij
na haar ontslag uit het revalidatiecentrum in het home werd opgenomen, in slechte gezondheid zou hebben verkeerd » niet te kennen geeft
dat de appelrechters oordelen dat
verweerster, op het ogenblik waarop
zij haar roerend bezit ter hand stelde van eisers vader, dit is toen zij
door een hersenbloeding werd getroffen, niet hulpbehoevend zou zijn
geweest; dat die overweging, blijkens de context van het arrest
waarin zij voorkomt, enkel een onderdeel betreft van de redenering
waardoor de appelrechters de aanvoering van eiser dat het ten deze
niet om een bewaargeving maar om
een schenking ging, verwerpen;
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Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 195 en
211 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
enerzijds een hoofdgevangenisstraf en
anderzijds een geldboete, op grand van
de overweging « dat hierbij rekening
wordt gehouden met het goed strafrechtelijk verleden van beklaagde, doch ook
met de omstandigheid dat door zijn handelingen een hulpbehoevende oude dame
van een groat deel van de voor haar onderhoud noodzakelijke goederen ontvreemd werd »,
terwijl het arrest nauwkeurig, maar op
een wijze die beknopt mag zijn, de redenen moet vermelden waarom de rechter,
als de wet hem daartoe vrije beoordeling
overlaat, dergelijke straf of dergelijke
maatregel uitspreekt, en bovendien de
strafmaat voor elke uitgesproken straf of
maatregel client te rechtvaardigen; het
arrest derhalve, door in het algemeen te
stellen dat de eiser weliswaar een goed
strafrechtelijk verleden heeft, doch zijn
handelingen een hulpbehoevende oude
dame van de voor haar onderhoud noodzakelijke goederen beroofd hebben, zonder zowel voor de hoofdgevangenisstraf
als voor de geldboete, enerzijds te motiveren waarom die straf of maatregel
werd opgelegd, en anderzijds waarom de
toegepaste strafmaat werd gekozen, niet
regelmatig gemotiveerd is (schending
van de in het middel genoemde wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat de aangevoerde
grief geen schending oplevert van
artikel 97 van de Grondwet;

Overwegende dat het wanbedrijf
bepaald bij artikel 491 van het
Strafwetboek strafbaar is gesteld
met een gevangenisstraf van een
Overwegende dat de appelrechters maand tot vijf jaar en met een gelduit de concrete feitelijke gegevens boete van zesentwintig frank tot
en omstandigheden die het arrest vijfhonderd frank;
vermeldt, zonder miskenning van
het wettelijk begrip morele onmogeOverwegende dat deze wetsbepalijkheid, wettig hebben kunnen af- ling aan de appelrechters - nu zij
leiden dat verweerster zich in de geen verzachtende omstandigheden
morele onmogelijkheid bevond om in aanmerking nemen - geen vrije
zich een schriftelijk bewijs te ver- beoordeling overlaat omtrent de
schaffen;
keuze van de op te leggen straffen;
dat de appelrechters derhalve de reDat het middel niet kan worden denen waarom zij gevangenisstraf
aangenomen;
en geldboete opleggen, niet hoefden
te vermelden;
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Overwegende dat de appelrechters Nr. 204
vervolgens, wat de strafmaat voor
elke uitgesproken straf betreft, oor2' KAMER - 7 december 1988
delen dat de door de eerste rechter
toegepaste straffen ontoereikend
zijn; dat zij, met eenparigheid van
EN ARRESTEN - STRAFstemmen, de door hen bepaalde ho- VONNISSEN
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
gere strafmaat, die ligt binnen de
- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITgrenzen van de bij artikel 491 van
TING - VERSCHILLENDE BLADEN ZONDER
het Strafwetboek bepaalde maxima
ENIGE SAMENHANG - WEERGAVE VAN EEN
en minima, rechtvaardigen door te
GETUIGEVERKLARING.
verwijzen, enerzijds, naar het goed
strafrechtelijk verleden van eiser, Wanneer hij een proces-verbaal van de
terechtzitting een blad is gevoegd
anderzijds, naar omstandigheden
waarin de identiteit van een persoon
die wijzen op de concrete zwaarwordt aangegeven, gevolgd door verwichtigheid van de bewezen vermeldingen betreffende diens leeftijd,
klaarde feiten;
beroep en woonplaats en door de overDe.t zij zodoende de door hen be-

paalde strafmaat in de bij de artikelen 195 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde zin regelmatig met redenen omklecien;
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;

schrijving van een verklaring, zonder
dat die bijlage de handtekening van de
voorzitter en de griffier draagt, of enigerlei nummering of andere aanduiding bevat, vormen het proces-verbaal
en het daarb1j gevoegde blad geen samenhangend geheel waarvan de authenticiteit zou zijn gewaarborgd door
de handtekeningen die de voorzitter
en de griffier hebben aangebracht op
de laatste bladzijde van het proces-verbaal; de weergave van de verklaring
van de bedoelde persoon is derhalve
nietig (1). (Artt. 154, 155 en 211 Sv.; art.
10 wet 1 mei 1849.)

(CHAPELLE, INTERBETON N.V. T. QU!NZ!N E.A.)

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6913)

HET HOF; - Gelet op de bestreOverwegende dat eiser geen bij- den vonnissen, op 15 februari 1984,
5 februari 1987 en 19 mei 1988 in hazonder middel aanvoert;
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

I. Op de voorzieningen van de eisers tegen de beslissingen van het
vonnis van 15 februari 1984 op de
door de verweerders Jacques Quinzin en Eva Kacnart tegen de eisers
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel: schending van de artikelen 154, 155, 211 van het Wetboek

6 december 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens Gelijkluidende condusie van de h. du ~-~----~-------=~
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
(1) Zie Cass., 2 sept. 1948 (A.C., 1949, 412).
mr. Nelissen Grade
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van Strafvordering, 10 van de wet van
1 mei 1849 op de politie- en de correctionele rechtbanken,
dooJ'dat de Correctionele Rechtbank te
Charleroi in haar op 15 februari 1984 gewezen vonnis beslist dat eiser de algehele aansprakelijkheid draagt voor het ongeval waarvan de eerste verweerder het
slachtoffer werd op 29 oktober 1980 en
dat de sub 1 tot 3 vernoemde verweerders, burgerlijke partijen, terecht van de
eisers hoofdelijk de integrale vergoeding
vorderden van hun schade die voortvloeide uit de aan eiser ten laste gelegde onopzettelijk slagen en verwondingen en
overtreding van het Wegverkeersreglement, de eisers veroordeelt tot betaling
van provisionele vergoedingen, hen verwijst in de door het openbaar ministerie
in het kader van het burgerlijk geding
voor de appelrechter gemaakte kosten,
de door de eerste rechter bevolen maatregel betreffende een geneeskundig deskundigenonderzoek bevestigt en de door
de eisers in hoger beroep gemaakte kosten te hunnen laste laat op grond: « ( ..• )
dat uit de gegevens van het dossier en
het onderzoek ter zitting blijkt dat (... )
de eerste rechter, door de aansprakelijkheid bij helften te verdelen, ten onrechte
uitspraak heeft gedaan zoals hij gedaan
heeft; ( ... ) dat vooral de op de terechtzitting van 22 januari 1982 afgelegde verldaring van de getuige P.P. (zittingsblad
van de politierechtbank, stuk 36) doorslaggevend is; (...) dat (... ) uit de bijzonderheden (die de getuige P.) verstrekt
heeft op de terechtzitting blijkt (... ) dat
(eerstgenoemde verweerder) het verlceerslicht moet zijn voorbijgereden toen
dit op groen stond (... ); dat aldus niet het
bewijs is geleverd dat (eerstgenoemde
verweerder) een fout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk zou zijn of waardoor de schade kon worden verergerd;
( ... ) dat bijgevolg (eiser) de algehele aansprakelijkheid draagt voor het ongeval
en de erdoor veroorzaakte schade "•
terwijl het proces-verbaal van de op 22
januari 1982 gehouden terechtzitting van
de Politierechtbank te Charleroi (stuk 36
van het dossier van het parket van de
politierechtbank) geen gewag maakt van
de verklaring van de getuige P.P.; de met
de hand geschreven weergave van een
verklaring van die getuige voorkomt op
een los blad aan de binnenkant van het
dubbel blad waaruit dat proces-verbaal
ten dele bestaat, doch dat blad noch de
handtekening van de voorzitter, noch die
van de griffier draagt en geen geheel
vormt met het proces-verbaal; het pro-
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ces-verbaal nergens daarnaar verwijst;
daaruit volgt dat de overeenstemming
van de weergave van de verklaring van
de getuige P. met de werkelijk afgelegde
verklaring niet gewaarborgd wordt door
de authenticiteit die eigen is aan het proces-verbaal van de terechtzitting wanneer het door de voorzitter en de griffier
ondertekend is overeenkomstig de artikelen 154 en 155 van het Wetboek van
Strafvordering en artikel 10 van de wet
van 1 mei 1849; de appelrechter, nu hij
die verklaring niet uit de debatten heeft
geweerd, doch integendeel zijn overtuiging juist uitdrukkelijk grondt op de gegevens van het dossier en inzonderheid
op de inhoud van die verklaring, de regels betreffende de vorm en de bewijsvoering in strafzaken, met name de regels volgens welke de griffier de verlclaringen van de getuigen moet optekenen
in een proces-verbaal dat door de voorzitter en de griffier wordt ondertekend
en waarvan het origineel gevoegd wordt
bij de aan de appelrechter voorgelegde
gedingstukken, schendt :

Overwegende dat het proces-verbaal van de door de eerste rechter
op 22 januari 1982 gehouden terechtzitting een bijgevoegd blad bevat
waarin bovenaan de identiteit van
de heer Pouleur wordt vermeld met
daaronder gegevens betreffende zijn
leeftijd, zijn beroep en zijn woonplaats en gevolgd door de weergave
van een verklaring; dat die bijlage
echter niet is ondertekend door de
voorzitter en de griffier en ook geen
nummering of andere aanwijzing
bevat;
Overwegende dat, gelet op die materiele bijzonderheden, het procesverbaal van de terechtzitting en die
bijlage geen samenhangend geheel
vormen waarvan de authenticiteit
zou gewaarborgd zijn door de handtekeningen die de voorzitter en de
griffier hebben geplaatst onderaan
de laatste bladzijde van het procesverbaal van de terechtzitting; dat de
weergave van die getuigenverklaring dus nietig is;
Overwegende dat het bestreden
vonnis de beslissing volgens welke
de beklaagde Chapelle de volledige
aansprakelijkheid draagt voor het
ongeval en dat de eisers gehouden
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zijn tot algehele vergoeding van de
schade van de burgerlijke partijen
grondt op de overweging « dat de
door de getuige Pouleur Philippe op
de terechtzitting van 22 januari 1982
afgelegde verklaring (zittingsblad
van de politierechtbank, stuk 36) bijzonder belangrijk is » en aldus de
nietigheid van die verklaring overneemt;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorzieningen van de eisers tegen de vonnissen van 5 februari 1987 en 19 mei 1988 die zijn
gewezen op de door de verweerders
Jacques Quinzin en Eva Kacnart tegen de eisers ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen van 15 februari
1984 op de door de verweerders Jacques Quinzin en Eva Kacnart tegen
de eisers ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen de vernietiging,
binnen dezelfde grenzen, tot gevolg
heeft van de rechtspleging die op de
vernietigde beslissing gevolgd is,
met name de vonnissen van 5 februari 1987 en 19 mei 1988, in zoverre zij uitspraak doen over dezelfde
burgerlijke rechtsvorderingen;
III. In zoverre de voorzieningen
van de eisers gericht zijn tegen de
beslissingen die op 15 februari 1984,
5 februari 1987 en 19 mei 1988 zijn
gewezen op de door de verweerder
Ives Quinzin tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorzieningen;
Overwegende evenwel dat de vernietiging op de voorzieningen van
de eisers tegen de beslissingen op
de door de verweerders Jacques
Quinzin en Eva Kacnart ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen zich
tevens uitstrekt tot de door dezelfde
onwettigheid aangetaste beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerder Yves
Quinzin, met inbegrip van de beslissingen waartegen de eisers geen
ontvankelijk cassatieberoep konden

instellen en zulks ondanks de afstand die geen berusting inhoudt;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie zou kunnen leiden, verleent
akte van de afstand van de voorzieningen van de eisers tegen de beslissingen op de door de verweerder
Yves Quinzin tegen hen ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen; vernietigt de bestreden vonnissen in zoverre zij uitspraak doen over de
burgerlijke rechtsvorderingen van
de verweerders tegen de eisers; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vonnissen van 5 februari 1987 en 19
mei 1988 en op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis van 15
februari 1984; veroordeelt iedere eiser in een tiende van de kosten van
zijn cassatieberoep en laat het overige gedeelte van de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
7 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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1° ONDERZOEKSGERECHTEN-

REGELING VAN DE PROCEDURE - ARRESTEN EN
BESCH!KKINGEN - REDENGEVING - MOTIVERINGSPLICHT - GRONDSLAG.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE REGELS STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN REGELING VAN DE PROCEDURE- ARRESTEN
EN BESCHIKKINGEN - MOTIVERINGSPLICHT
- GROKDSLAG
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3° ONDERZOEKSGERECHTEN-

REGELING VAN DE PROCEDURE - BUITENVERVOLGINGSTELLING - REDENGEVING.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - TOEPASSING VAN DE ALGEMENE REGELS IN GEVAL VAN INDIENING VAN
EEN CONCLUSIE - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN REGELING VAN DE
PROCEDURE
BUITENVERVOLGINGSTELLING.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN -

REGELING VAN DE PROCEDURE- AFWIJZING VAN
EEN VRAAG OM AANVULLEND ONDERZOEK REDENGEVING.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - TOEPASS!NG \'AN DE ALGEMENE REGELS IN GEVAL VAN IND!ENING VAN
EEN CONCLUSIE - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN REGELING VAN DE
PROCEDURE - AFWIJZING VAN 'EEN VRAAG
OM AANVULLEND ONDERZOEK - REDENGEVING.

Nr. 206

regelen te bevelen die nuttig kunnen
zijn om de waarheid aan het Dcht te
brengen en de twijfel op te heffen die
volgens haar bij het onderzoelr van het
dossier is ontstaan, sltzit het onderzoeksgerecht, door op grand van de gegevens die het aangeeft te beslissen
dat er tegen de verdachte geen bezwaren bestaan, het bestaan van de aangevoerde twijfel uit en is het niet verplicht de redenen aan te geven waarom het de vraag om aanvullend onderzoek alwijst, nu dat onderzoek door de
beslissing impliciet als onnodig wordt
beschouwd om de waarheid aan het
licht te brengen (3).
(JACQUET T. PAULISSEN, DUMONT)

(A.R. nr. 6989)
7 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter en verf"laggever : de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijlduidencle
conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

1" en 2" De beschikking van de raadka-

mer en het arrest van de kamex· van
inbeschuldigingstelling waarbij uitspraak wordt gedaan over de regeling
van de procedure, zijn geen werkel~jke! Nr. 206
vonnissen, in de zin van art. 97 Gw.;
die grondwetsbepaling is derhalve
2, KAMER _ 7 <december 1988
daarop niet van toepassing, al kan
voor die beslissingen de motiveringsplicht door een andere wettelijke bepa- 1° CASSATIEMIDDELEN - GEMIS
ling zijn opgelegd (1).
BELANG VOOR ElSER- STRAFZAKEN-

.AAN
CASSATIEBEROEP, NA DE EINDBESLISSDJG INGESTELD TEGEN DE DOOR DE RAADKA:\IIER GEWEZEN BESCHIKKI:\JG VAN VERWIJZING
OI\'TVANKELIJKHEID VAN DE MIDDELEN BEG RIP.

3" en 4" Geen enkele wettelijke bepaling
schrijft voor dat de onderzoeksgerechten, bij de uitspraak over de regeling
van de procedure, de bezwaren nader
dienen te omschrijven of de gronden
moeten aangeven waarom zij die be- 2° ONDERZOEKSGERECHTEN - BEzwaren onvoldoende achten; wanneer
scHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT VERderhalve bij conclusie het feitelljk beWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORstaan van voldoende bezwaren wordt
RECTIONELE RECHTBANK CASSATIEBEbetwist of aangevoerd, antwoordt het
ROEP, NA DE EINDBESLISSI:IJG DiCESTELD
onderzoeksgerecht daarop door de onTEGEN DIE BESCHm:KE'IG - ONY\TANKELIJKaantastbare vaststelling dat zodanige
HEID VAN DE CASSATIEMIDDELEN- BEGRIP
bezwaren bestaan of niet bestaan (2).
5" en 6" Wanneer de burgerlijke partij 3° DAGVAARDING

aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de regeling van
de procedure, vraagt onderzoeksmaat-

STRl\.FZAKEN
STRAFVORDERI:\IG - GELD!GHEID VAN DE
DAGVAARDI:\IG - TOEPASSELIJI(E EEPALI"'
GEN EN REGELS.

(1) en (2) Cass., 16 sept. 1987, A.R. nr 6141
(A.C., 1987-88, nr 35).

(3) Zie Cass., 15 okt. 1930 (A. C., 1980-81,
nr. 99) en 12 maart 1986, A.R. nr 475J
(ibid., 1985-86, Er 443).
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4° RECHTBANKEN

STRAFZAKEN STRAFVORDERING VONNISGERECRT AANRANGIGMAKING VAN EEN ZAAK DOOR
EEN BESCRIKKING OF ARREST VAN VERWIJZING VAN RET ONDERZOEKSGERECRT - GEVOLG VAN DE DAGVAARDING.

5° DAGVAARDING

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING VONNISGERECRT
AANRANGIGMAKING VAN EEN ZAAK DOOR
EEN BESCRIKKING OF ARREST VAN VERWIJZING VAN RET ONDERZOEKSGERECRT - GEVOLG VAN DE DAGVAARDING.

6° STRAF -

ALLERLEI - WET 1 AUGUSTUS
1985 ROUDENDE FISCALE EN ANDERE BEPALINGEN, ART. 29 - K.B. 18 DECEMBER 1986,
ART. 58 - VERPLICRTING OM EEN BEDRAG
VAN VLJF FRANK, VERMEERDERD MET OPDECIEMEN, TE BETALEN BIJ WIJZE VAN BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN RET FONDS
TOT RULP AAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETl'ELIJKE GEWELDDADEN, VANAF 2 MAART
1987 UIT TE SPREKEN DOOR DE RECRTER BIJ
IEDERE VEROORDELING TOT EEN CRIMINELE
OF CORRECTIONELE ROOFDSTRAF - AARD
VAN DIE MAATREGEL EN GEVOLGEN.
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10° RECHTEN

VAN

DE

MENS

E.V.R.Jiil. - MIDDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN ARTT. 6.1 EN 6.3 E.V.R.M. - BEWERING ZONDER STEUN IN DE STUKKEN WAAROP BET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG.

1" en 2" Wanneer de beklaagde, na de in
laatste aanleg gewezen eindbeslissing,
cassatieberoep instelt tegen de beschikking waarhij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, is het middel,
volgens hetwelk de schending van het
recht van verdediging die zou begaan
zijn v66r de door de raadkamer gewezen beschikking van verwijzing eventueel invloed heeft gehad op de beoordeling van de hezwaren die de beslissing hehhen gemotiveerd, niet ontvankelijk wegens gemis aan belang wanneer de grief niet meer ter zake
dienend is wegens de beslissing van
het vonnisgerecht dat de beklaagde de
mogelijkheid geboden heeft om de getuigen te doen verhoren wier verklaring hem nuttig of nodig leek en al
zijn verweermiddelen en excepties
voor te dragen (1).

7° HOGER BEROEP -

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

8° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - EENSTEMMIGHEID
GEVALLEN WAARIN ZIJ IS VEREIST.

9° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
FEITELIJKE GRONDSLAG - STRAFZAKEN MIDDEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN
ARTT. 6.1 EN 6.3 E.V.R.M. - BEWERING ZONDER STEUN IN DE STUKKEN WAAROP HET
HOF VERMAG ACHT TE SLAAN- GEMIS AAN
FEITELIJKE GRONDSLAG.

3" In strafzaken wordt de dagvaarding

niet geregeld bij art. 702 Ger. W., maar
bij de artt. 145, 182, 184 en 211 Sv. weilee geen nietigheidsbepaling inhouden;
nietigheid ervan kan slechts worden
uitgesproken wanneer een essentieel
bestanddeel van die akte ontbreekt of
wanneer is bewezen dat het recht van
verdediging door die onregelmatigheid
is miskend (2).
4" en 5" Wanneer een zaak bij het vonnis-

gerecht aanhangig is gemaakt door de
beslissing van een onderzoeksgerecht,
is de dagVaarding ter uitvoering van
de verwijzingsbeschikking, niet meer
dan een kennisgeving van de rechtsdag waarbij de beklaagde op de hoogte
wordt gebrt~cht van de plaats, de dag
en het uw· waarop de zaak zelf zal
(1) Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8839
(A. C., 1984.. 85, nr. 271); R. W, 1985-1986, kol.
1065 e.v. en de noot R. Declercq, en 22 mei
1985, A.R. nr. 4269 (ibid., 1984-85, nr. 573; Rev.
dr. pen. et cn'm., 1986, blz. 116 en cone!. adv.gen. Piret.
(2) Cass.,

17

maart

(A.C., 1986-87, nr. 424).

1987,

A.R.

nr.

925
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worden behandeld, ten einde hem in
staat te stellen zijn verweer voor te
dragen (3).

6" en 7" De door de rechter bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf vanaf 2 maart 1987
bovendien uit te spreken verplichting
om een bedrag van vijf frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen
bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden is geen straf; 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 (4); die uitspraak hoeft niet
met eenparige stemmen te worden gedaan. (Art. 21lbis Sv.)
8" Het appelgerecllt behoeft niet met

eenparige stemmen van zijn ]eden uitspraak te doen wanneer het de beklaagde veroordeelt, na nietigverklaring van het vonnis van de eerste
rechter, waarbij, op het verzet van de
beklaagde, de oorspronkelijke dagvaarding ongeldig werd verklaard en aldus
enkel de bij verstek uitgesproken veroordeling teniet werd gedaan (5). (Art.
2llbis Sv.)
9" en 10" Het middel volgens hetwelk
artt. 6.1 en 6.3 E. V.R.M. is geschonden,

(PRELIC)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6990)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 29 december
1986 gewezen door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, en het op 20 juni
Hl88 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen arrest;
Over het eerste middel: schending van
het enig artikel, § XV, van de wet van 25
oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van
de rechterlijke inrichting en van de
rechtspleging voor de hoven en rechtbanken,
doordat eiser niet is opgeroepen om te
verschijnen op de terechtzitting van de
raadkamer die de verwijzing moest bevelen, op de foutieve grond dat eiser geen
gekende woon- of verblijfplaats had in
Belgie,
terwijl de wet bepaalt dat de verdachte
bij aangetekend schrijven moet worden
opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting waarop de raadkamer de
verwijzing beveelt en eiser een gekende
en werkelijke woonplaats had die bleek
uit de door de verdediging overgelegde
bewijzen van woonplaats; uit dat verzuim schade is voortgevloeid voor eiser
die, indien hij was opgeroepen, inzage
had kunnen nemen van het dossier en
een aanvullend onderzoek had gevraagd;
de verdediging van eiser door dat verzuim in haar recht is geschaad, nu zij in
de loop van het onderzoek niet de gelegenheid gekregen heeft om getuigen te
doen dagvaarden en hun vragen te stellen over de verklaringen waarop de gehele beschuldiging berust :

doordat de beklaagde in geen enkele
lase van de rechtspleging de gelegenheid gehad heelt om zijn getuigez1 te
doen dagvaarden en aan de getuigen
vragen te stellen over de verklaringen
waarop de beschuldiging berust, mist
feitelijke grondslag wannee1· uit de
stukken waarop het Hof vermag acllt
te slaan, niet blijkt dat de beklaagde
de eerste rechter e11 de appelrechter
Overwegende dat het middel in
gevraagd heeft om de getuigen a charge te ondervragen of te doen ondervra- feite hierop neerkomt dat de aangegen of om getuigen a decharge op te voerde schending van het recht van
verdediging een weerslag heeft kunroepen en te ondervragen.

nen hebben op de beoordeling van
-----------------1 de
bezwaren die ten grondslag lag
(3) Zie Cass., 29 okt. 1985, A.R. nr. 9453
(A.C., 1985-86, nr. 135) en 18 dec. 1985, A.R.
nr. 4465 (ibid., 1985-86, nr. 266).
(4) Cass., 30 juni 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 657).

A.R.

nr.

1403

(5) Cass., 4 feb. 1986,
(A.C., 1985-86, nr 356).

A.R.

nr.

9750

aan de verwijzingsbeschikking van
de raadkamer;
Overwegende dat die grief niet
meer ter zake dienend is wegens de
beslissing van het vonnisgerecht;
dat eiser immers voor dat gerecht
de gelegenheid had de getuigen wier
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verklaring hem nuttig of nodig
scheen, te doen onde:rvragen en al
zijn verweermiddelen en excepties
voor te dragen;
Dat het middel, bij gebreke aan
belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel: schending
van artikel 702 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep geen acht
heeft geslagen op het feit dat de dagvaarding van 22 januari 1987 nietig was,
aangezien zij niet is bezorgd aan de
woonplaats of de gekende verblijfplaats
van de beklaagde, ofschoon hij regelmatig was ingeschreven in de rue de la Licorne 36 te Bergen en de aanvoering van
die nietigheid niet heeft verzaakt :

Overwegende dat de correctionele
rechtbank, na, op het verzet van eiser tegen het verstekvonnis van 24
februari 1987, bij vonnis van 1
maart 1988 het verzet ontvankelijk
te hebben verklaard en te hebben
vastgesteld dat beklaagde, nu hij
van adres veranderd was, « niet op
de hoogte is gebracht van de terechtzitting van 10 februari 1987,
dag waarop de zaak evenwel bij verstek is behandeld », beslist dat de
dagvaarding om op die terechtzitting te verschijnen, nietig was, met
het gevolg dat de daarop volgende
rechtspleging nietig is ten aanzien
van beklaagde, zodat het op 24 februari 1987 bij verstek gewezen vonnis nietig is;
Overwegende dat het bestreden
arrest, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, het beroepen
vonnis tenietdoet « behalve in zoverre het verzet ontvankelijk is verklaard en de kosten van uitgifte, betekening en verzet ten laste van de
Staat zijn gelaten » en eiser veroordeelt;
Overwegende dat in strafzaken de
dagvaarding niet geregeld wordt bij
artikel 702 van het Gerechtelijk
Wetboek, maar bij de artikelen 145,
182, 184 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering die niets bepalen
over nietigheid van de dagvaarding;
dat de nietigheid van zodanige dagvaarding niet kan worden uitgespro-
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ken tenzij een essentieel bestanddeel van die akte ontbreekt of
wanneer is bewezen dat het recht
van verdediging door die onregelmatigheid is miskend;
Overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat eiser naar de correctionele rechtbank is verwezen
door de op 29 december 1986 gewezen beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; dat de zaak aldus
wettig aanhangig was gemaakt bij
de correctionele rechtbank; dat,
wanneer de zaak bij een vonnisgerecht aanhangig wordt gemaakt
door een beslissing van een onderzoeksgerecht, de dagvaarding die ter
uitvoering van de verwijzingsbeschikking is uitgebracht niet meer
is dan een kennisgeving van de
rechtsdag waarbij beklaagde op de
hoogte wordt gebracht van de
plaats, de dag en het uur waarop de
zaak zelf zal worden behandeld, opdat hij in staat zou zijn zijn verweer
voor te dragen;
Overwegende dat beklaagde verschenen is voor de correctionele
rechtbank die, na het verzet van eiser ontvankelijk te hebben verklaard, ten gevolge van de beschikking van de raadkamer met de
kennisneming van de zaak belast
bleef; dat de beklaagde derhalve de
mogelijkheid heeft gehad om verweermiddelen over de zaak zelf voor
te dragen;
Overwegende dat eiser niet aanvoert dat zijn verdediging gehinderd
werd door de onregelmatigheid
waarop hij zich beroept;
Dat het m.iddel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel: schending van
artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het arrest de straf verzwaart,
terwijl het hof van beroep geen uitspraak heeft gedaan met eenparige
stemmen en het openbaar ministerie
geen hoger beroep heeft ingesteld tegen
het verstekvonnis ;
Overwegende dat, enerzijds, de
Correctionele Rechtbank te Brussel,
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bij verstekvonnis van 24 februari
1987, eiser veroordeeld heeft tot een
gevangenisstraf van zes maanden
met uitstel en tot een geldboete van
300 frank; dat eiser bij het bestreden arrest is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand; dat
het hof van beroep derhalve de toestand van eiser op strafrechtelijk
gebied niet heeft verzwaard door
hem een zwaardere straf op te leggen dan die welke bij het verstekvonnis was uitgesproken; dat de verplichting om een bedrag van vijf
frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds
tot Hulp aan de Slachtoffers van
Opzettelijke Gewelddaden, die vanaf
2 maart 1987 door de rechter moet
worden uitgesproken bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf, een karater
sui generis heeft en geen straf is;
Overwegende dat, anderzijds, het
beroepen vonnis de « dagvaarding
van 27 januari 1987 om te verschijnen en het beroepen vonnis van 24
februari 1987 van nul en generlei
waarde heeft verklaard ten aanzien
van de beklaagde Prelic Milija »; dat
de correctionele rechtbank aldus eiser niet heeft vrijgesproken van de
een of andere telastlegging, doch, na
de oorspronkelijke dagvaarding ongeldig te hebben verklaard, de bij
het verstekvonnis van 24 februari
1987 tegen eiser uitgesproken veroordelingen heeft vernietigd; dat de
rechtbank geen uitspraak heeft gedaan over de ontvankelijkheid of
over de gegrondheid van de strafvordering en zich evenmin heeft uitgesproken over de eventuele schuld
van eiser aan de hem ten laste gelegde feiten; dat aldus de veroordeling van eiser door de appelrechters
niet met eenparige stemmen hoefde
te worden uitgesproken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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doordat beklaagde in geen enkele fase
van de rechtspleging, meer bepaald in de
loop van het onderzoek, de gelegenheid
gekregen heeft om zijn getuigen te doen
dagvaarden en vragen te stellen aan de
twee getuigen op wier verklaringen de
gehele beschuldiging berustte; dat de
nietigheid ten gevolge van het ontbreken
van een regelmatige oproeping van beklaagde voor de raadkamer dus ontegensprekelijk nadelige gevolgen heeft gehad
voor de verdediging van beklaagde en
hem schade heeft berokkend; dat het
voeren van een strafproces tegen een beklaagde, die daarop niet tegenwoordig is
en die daarvan geen kennis draagt, in
strijd is met artikel 6 van het Verdrag,
tenzij beklaagde de mogelijkheid heeft
te vragen dat het proces zou worden
overgedaan zodra hij kennis krijgt van
de veroordeling :

Overwegende dat, om de redenen
die zijn aangegeven in het antwoord
op het eerste middel, het middel
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang in zoverre het betrekking
heeft op de beoordeling van de bezwaren die ten grondslag ligt aan de
verwijzingsbeslissing van de raadkamer;
Overwegende dat voor het overige
het arrest erop wijst dat « hij zowel
tijdens het voor de eerste rechter op
zijn verzet gedane onderzoek als tijdens het onderzoek voor het hof
(van beroep) de gelegenheid heeft
gehad om aile getuigen te doen ondervragen wier verklaring hem nuttig of nodig scheen voor zijn verdediging »;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat beklaagde aan
de correctionele rechtbank die kennis nam van zijn verzet of aan het
hof van beroep gevraagd heeft om
de getuigen a charge te ondervragen
of te doen ondervragen of om getuigen a decharge op te roepen en te
ondervragen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substanOver het vierde middel: schending van tH~le of op straffe van nietigheid
rechtsvormen in
artikelen 6.1 en 6.3 van het Verdrag tot voorgeschreven
Bescherming van de Rechten van de acht zijn genomen en de beslissing
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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GEN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET
WEGENS
NIET-VERSCHIJNING
ONGEDAAN
WORDT VERKLAARD - MIDDEL BETREFFENDE DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

7 december 1988 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rappe, raads- 7° VERJARING - STRAFZAKEN - MIDDEL
heer - Gelijkluidende conclusie van de
BETREFFENDE DE VERJARING VAN DE STRAFh. Velu, advocaat-generaal - Advocaat:
VORDERING, AANGEVOERD TOT STAVING VAN
mr. Michez, Brussel.
EEN CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET WEGENS NIETVERSCHIJNING ONGEDAAN WORDT VERKLAARD - ONTVANKELIJKHEID.
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8° VERZET KAMER -

7 december 1988

1° VERZET -

STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR MINISTERrE GEEN HOGER BEROEP HEEFT INGESTELD - BESLISSING OP HET HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VONNIS OP HET VERZET- VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - WETTIGHEID.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - CASSATIE OMDAT DE APPELRECHTER, OP HET HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET VONNIS
OP VERZET ALLEEN, DE DOOR HET VERSTEKVONNIS UITGESPROKEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF HEEFT VERZWAARD - BEPERKTE VERWIJZING.

3° VERZET -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- AKTE VAN VERZET- AARD.

4° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING
- BESLISSINGEN IN FEITE EN IN RECHTE VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET WEGENS NIET-VERSCHIJNING ONGEDAAN WORDT VERKLAARD
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIET-VERSCHIJNING VAN DE OPPOSANT - VERBOD VOOR DE RECHTER OM DE
BESLISSING WAARTEGEN VERZET TE WIJZIGEN.

9° VERZET -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEELD WORDT VERZET - NIET-VERSCHIJNING VAN DE OPPOSANT - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD
ZONDER DAT HET OPENBAAR MINISTERIE
ZULKS GEVORDERD HEEFT - WETTIGHEID.

lo Wanneer

het openbaar ministerie
geen hager beroep heeft ingesteld tegen een verstekvonnis kan de appelrechter, uitspraak doende op het hager
beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis gewezen op het verzet
van de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken vervangende gevangenisstraf niet verzwaren (1). (Artt.
187, 188, 202 [art. 7 wet 1 mei 1849] en
203 Sv.)

2° Wanneer een arrest vernietigd wordt

omdat het hof van beroep, op het hager
beroep van het openbaar ministerie,
alleen ingesteld tegen het vonnis op
verzet van de correctionele rechtbank,
de door deze rechtbank uitgesproken
vervangende gevangenissiraf heeft
verzwaard, wordt de zaak enkel
vel'Wezen voor uitspraak over de
vervangende gevangenisstraf (2).

5° VERZET -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING WAARBIJ EEN VERZET WEGENS NIETVERSCHIJNING ONGEDAAN WORDT VERKLAARD- DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.

3o De akte van verzet is een proceshandeling waardoor de opposant eensdeels
aan de tegenpartij betekening doet
van zijn rechtsmiddel, en anderdeels
de zaak bij de rechtbank aanhangig

6° CASSATIEMIDDELEN

AARD
STRAFZAKEN MIDDEL VOORGEDRAGEN
TOT STAVING VAN EEN CASSATIEBEROEP TE-

(1) en (2) Cass., 7 sept. 1982, A.R. nr. 7218
(A.C., 1982-83, nr. 16).
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maakt, docl1 is geen conclusie voor 11et haar toestemming, voor het plegen
vonnisgerecllt (3).
van ontucht of prostitutie (telastleg-

ging Al), alsook wegens koppelarij
(telastlegging A2) en het opzettelijk
toebrengen van zware slagen (telastlegging B) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, een
geldboete van 200 frank, vermeerderd met 590 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 40
dagen en voor de duur van vijf jaar
is ontzet van de in artikel 31, 1°, 3°,
4° en 5°, van het Strafwetboek opge8' Wanneer, in stra.fzaken, de verzet- somde rechten;
doende beklaagde niet verscbijnt op de
Overwegende dat dezelfde rechtvoor de behandeling van zijn verzet bank, bij haar vonnis van 2 juli 1987
va.stgestelde terechtzitting, zou de
rechter zich schuldig maken aan aan eiser, op diens ontvankelijk vermachtsoverschrijding indien l1ij de be- klaard verzet, de opschorting voor
slissing waartegen ve1ozet zou wijzigen de duur van vijf jaar heeft verleend
van de uitspraak van de veroorde(5). (Artt. 151, 188 en 208 Sv.)
ling wegens dezelfde misdrijven;
9' Wa.nneer de op de strafvordering bij
Dat het openbaar ministerie tegen
verstek veroordeelde bekla.agde verzet
heeft gedaan, doch niet verschijnt op dat vonnis hoger beroep heeft ingede voor de behandeling van dit verzet steld;
door art. 208 Sv. vastgestelde terechtzitOverwegende dat het Hof van Beting, kan de strafrechter het verzet on- roep te Bergen, bij het bestreden
gedaa.n verkla.ren, zelfs a.ls het open- verstekarrest van 30 juni 1988, het
baar ministel'ie zulks niet heeft gevorderd (6). (Artt. 151, 188 en 208 Sv.) (Im- beroepen vonnis heeft bevestigd in
zoverre dat vonnis het verzet ontpliciet.)
vankelijk heeft verklaard, en met
eenparige stemmen van zijn !eden
eiser wegens aile voormelde telast(SAUCEZ)
leggingen heeft veroordeeld tot een
gevangenisstraf van een jaar, tot
ARREST ( vertaling)
een geldboete van 200 frank, ver(A.R. nr. 7088)
hoogd met 590 opdeciemen, of, bij
HET HOF; - Gelet op de bestre- ontstentenis van betaling binnen de
den arresten, op 30 juni en 26 juli wettelijke termijn, tot een vervan1988 door het Hof van Beroep te gende gevangenisstraf van twee
Bergen gewezen;
maanden; dat het bovendien eiser
Overwegende dat eiser door de voor de duur van vijf jaar heeft ontCorrectionele Rechtbank te Doornik,' zet van de in artikel 31, 1°, 3°, 4o en
bij het op 5 februari 1987 gewezen 5o, van het Strafwetboek opgesomde
verstekvonnis, wegens het aanwer- rechten;
ven van een meerderjarige, met
Overwegende dat het Hof van Be-----------------1 verstekarrest
roep te Bergen, bij het bestreden
van 26 juli 1988, het
(3) Cass., 18 april 1985, A.R. nr. 9067
verzet van eiser tegen voormeld ar(A.C., 1984-85, nr. 492).
rest ongedaan heeft verklaard;
4', 5', 6' en 7° Het cassatieberoep tegen
11et arrest waarbij het verzet ongedaan
woTdt veTklaal'd wegens niet-versclJijning van eisel', doet vool' 11et Hoi geen
andel'e vraag Tijzen dan die van de
wettiglleid van 11et aiTest dat het verzet ongedaan verklaart; in zoverre het
middel tot staving van zodanig cassa.tit<beroep betrekldng 11eeft op de verjaring van de strafvordering, is 11et niet
ontvankelijk (4).

(4) Cass., 5 maart 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 405).

A.R.

nr.

9125

I. Op de voorziening tegen het ar-

(5) Cass., 30 okt. 1922 (Bull. en Pas., 1923, I, rest van 30 juni 1988 :
33 ).
Over 11et middel: schending van arti(B) Cass., 15 okt. 1974 (A.C., 1975, 224) en de kel 202 van het Wetboek van Strafvordenoot A.T.
' ring,
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doordat benevens de geldboete van 200
frank een vervangende gevangenisstraf
van twee maanden is uitgesproken,
terwijl de Correctionele Rechtbank te
Doornik, bij het op 5 februari 1987 gewezen verstekvonnis, voor dezelfde geldboete een gevangenisstraf van 40 dagen had
uitgesproken; de verlenging van de vervangende gevangenisstraf neerkomt op
een strafverzwaring; het hof van beroep,
bij ontstentenis van hoger beroep van
het openbaar ministerie tegen het vonnis
van 5 februari 1987, de straf niet mocht
verzwaren en zijn rechtsmacht te buiten
is gegaan:

Overwegende dat, wanneer het
openbaar ministerie geen hager beroep instelt tegen het verstekvonnis,
de appelrechter, op het hager beroep van het openbaar ministerie tegen het op het verzet van de beklaagde gewezen vonnis, de bij het
verstekvonnis opgelegde straf niet
mag verzwaren;
Overwegende dat derhalve, bij
ontstentenis van hager beroep van
het openbaar ministerie tegen het
door de correctionele rechtbank op 5
februari 1987 gewezen verstekvonnis, het hof van beroep, bij de uitspraak over het hager beroep dat de
procureur des Konings uitsluitend
had ingesteld tegen het door dezelfde rechtbank op verzet gewezen
vonnis van 2 juli 1987, de uitgesproken vervangende gevangenisstraf
niet mocht verzwaren;
Dat derhalve de appelrechters de
devolutieve kracht van het hoger beroep en van het verzet hebben miskend;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat voor het overige de substantii:He of op straffe
van
nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
II. Op de voorziening tegen het arrest van 26 juli 1988 :
Over het middel : schending van de artikelen 21 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, 208 van het
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Wetboek van Strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doordat het verzet van eiser wegens
diens niet-verschijning als ongedaan
moet worden beschouwd,
terwijl artikel 208 van het Wetboek
van Strafvordering het hof van beroep,
dat het herhaalde verstek van beklaagder vaststelde, niet ontsloeg van de verplichting na te gaan of de strafvordering
niet verjaard was; vooreerst bij de beoordeling of de strafvordering al dan niet
verjaard is, de dag waarop het vonnis
definitief en op tegenspraak uitspraak
doet over de strafvordering in aanmerking moet worden genomen; het op verzet verwezen arrest een dergelijke uitspraak is zonder dat een onderscheid
moet worden gemaakt naargelang de opposant al dan niet verschenen is; ten
tweede, het middel, volgens hetwelk de
strafvordering verjaard is, de openbare
orde raakt en niet kan verzaakt worden
door de persoon die de verjaring verkregen heeft; zo het voordeel van de verjaring uitsluitend zou afhangen van de verschijning van beklaagde zonder dat met
name acht zou worden geslagen op de
motivering van zijn exploot, er aan artikel 208 van het Wetboek van Strafvordering een uitlegging zou worden gegeven
die onverenigbaar is met het beginsel
dat de in artikel 21 van de voorafgaande
titel bedoelde verjaring van openbare orde is; ten derde, de ongedaanverklaring
die krachtens artikel 208 van het Wetboek van Strafvordering wordt uitgesproken als de eiser in verzet niet verschijnt,
niet van rechtswege wordt uitgesproken
maar moet worden gevraagd; het openbaar ministerie niet meer bevoegd is om
die ongedaanver klaring te vorderen als
de strafvordering verjaard is:

Overwegende dat die akte van
verzet een proceshandeling is waardoor de opposant enerzijds aan de
tegenpartij betekening doet van zijn
rechtsmiddel, en anderzijds de zaak
bij de rechtbank aanhangig maakt,
doch geen conclusie is voor het vonnisgerecht;
Overwegende dat het cassatieberoep tegen het arrest waarbij het
verzet ongedaan wordt verklaard
wegens de niet-verschijning van eiser v66r het Hof, geen andere kwestie opwerpt dan die van de wettigheid van het arrest dat het verzet
ongedaan verklaart;
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Overwegende dat het middel, in
zoverre het betrekking heeft op de
verjaring van de strafvordering, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest vaststelt « dat het door (eiser) op 6 juli
1988 gedane verzet tegen het op 30
juni 1988 te zijnen aanzien gewezen
verstekarrest regelmatig is naar de
vorm en binnen de wettelijke termijn is ingesteld; dat (eiser) in verzet niet verschenen is bij de oproeping van de zaak op 22 juli 1988,
zijnde de eerste dienstige terechtzitting na het verstrijken van de door
artikel 208 van het Wetboek van
Strafvordering voorgeschreven termijn » en het verzet ongedaan verklaart;
Overwegende dat de artikelen 151,
187, 188 en 208 van het Wetboek van
Strafvordering betreffende het verzet zonder uitzondering de verschijning van de opposant op de wetteIijk vastgestelde terechtzitting vereisen; dat het herhaalde verstek van
de veroordeelde het gerechtelijk gewijsde niet kan aantasten; dat de
rechter zich aan machtsoverschrijding schuldig zou maken indien hij
de beslissing zou wijzigen waarvan
de uitvoerbare kracht tot dan was
opgeschort door het ontvankelijk
verklaarde verzet;
Overwegende dat het arrest door
die vaststellingen de beslissing, ook
al is ze ambtshalve gewezen, regelmatig met redenen omkleedt en
naar recht verantwoordt;
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;
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oordeelt tot een vervangende gevangenisstraf van twee maanden; verwerpt de voorziening voor het overige alsmede het cassatieberoep tegen
het arrest van 26 juli 1988; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de -kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwij st eiser in drie vierde van de
kosten van het cassatieberoep tegen
het arrest van 30 juni 1988 en in de
kosten van het cassatieberoep tegen
het arrest van 26 juli 1988; laat het
overige gedeelte van de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
7 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Willems,
raadsheer Gelijkluidende conclusie
van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. C. Taquin, Bergen.
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8 december 1988

EIGENDOM -

MEDEEIGENAARS - VERKRIJGING, DOOR VERJARING, VAN DE UITSLUITENDE EIGENDOM VAN EEN ONROEREND
GOED.

De medeeigenaar van een onverdeeld onroerend goed kan de uitsluitende eigendom ervan verkrijgen indien hij,
gedurende de voor verjaring gestelde
termijn, het onroerend goed voortdurend en onafgebroken, ongestoord,
openbaar, niet dubbelzinnig bezit als
uitsluitend eigenaar. (Art. 2229 B.W.)
(KERKFABR!EK SINT-PIETER T. O.C.M.W. UKKEL)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8205)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 30 juni 1988 van
HET HOF; - Gelet op het bestrehet Hof van Beroep te Bergen, in den arrest, op 18 december 1986
zoverre het eiser wegens de bewe- door het Hof van Beroep te Brussel
zen verklaarde telastleggingen ver- gewezen;
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Over het eerste middel: schending van
artikel 1 van het besluit van 7 Thermidor
Jaar XI (26 juli 1803) betreffende de goederen van de kerkfabrieken en van het
uitleggingsbesluit van 25 Frimaire Jaar
XII (17 december 1803) die de toepassing
van het besluit van 7 Thermidor Jaar XI
uitbreidt tot de goederen en renten voor
jaarlijkse missen, van het advies van de
Raad van State van 30 april 1807 over
verscbillende problemen in verband met
goederen en renten waarop de fabrieken
en godsbuizen respectievelijk recbten
kunnen doen gelden, van de artikelen 1
en 2 van de wet van 4 Ventose Jaar IX
(23 februari 1801) die renten en nationale
domeinen aanwendt voor de beboeften
van de godshuizen, van het besluit van
de consuls van 9 Fructidor J aar IX,
waarbij de bepalingen van de wet van 4
Ventose Jaar IX toepasselijk worden verklaard op de burelen van weldadigbeid,
van de artikelen 4 tot 17 van het besluit
van 7 Messidor Jaar IX (26 juni 1801) betreffende de renten en nationale domeinen voor de godsbuizen, 74, 75 van de
wet van 18 Germinal J aar X (8 april
1802) betreffende de organisatie van de
erediensten, 36 van het keizerlijk decreet
van 30 december 1809 betreffende de
kerkfabrieken, 577 bis en 2229 van bet
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld: 1° dat de litigieuze grond v66r de
Franse Revolutie « eigendom van de parochie van Sint-Pieter » was en zulks
voor de helft « voor de kerk , en de andere helft « voor de armen >>; 2° dat de
kerkfabriek « Sint-Pieter >> van Ukkel
was ontstaan uit « de toepassing van de
wet van 18 Germinal Jaar X betreffende
de organisatie van de erediensten » (8
april 1802), beslist dat die grond aan verweerder en niet, zoals eiseres betoogde,
in medeeigendom aan verweerder en
aan haarzelf toebehoorde, en doordat het
zulks heeft beslist op grond : « ••• dat de
kerkfabrieken, die krachtens artikel 76
van de wet van 18 Germinal Jaar X zijn
ingesteld, beslist bekwaam zijn om goederen te bezitten en te beheren (zie onder meer in dat verband het verslag van
de minister van de Erediensten Portalis
aan Keizer Napoleon (waarvan de tekst
door Edmond Ducpetiaux is overgenomen in " la question de la charite et des
associations religieuses en Belgique",
2de uitg. 1859, blz. 362), alsmede het verslag van 14 Germinal Jaar X aan de
Raad van State over de Conventie van 26
Messidor Jaar IX; dat die vermogensbestemming evepwel uitdrukkelijk is be-
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perkt bij de artikelen 74 en 75 van die
Conventie : enkel de voordien voor de
katholieke eredienst bestemde gebouwen, die in handen waren van de natie
(dat wil zeggen die genationaliseerd waren), naar rato van een gebouw per pastorie en per bijkerk, ter beschikking
werden gesteld van de bisschoppen (artikel 75) en geen enkel ander onroerend
goed dan de gebouwen die bestemd zijn
voor de huisvesting van de bedienaars
van de katholieke eredienst en de eraan
palende tuinen voor kerkelijke doeleinden kon worden gebruikt, of in het bezit
zijn van bedienaars van de eredienst wegens hun ambt; de litigieuze weide niet
was bestemd voor de eredienst of voor
de huisvesting van een bedienaar van de
katholieke eredienst, zodat zij niet ter
beschikking was gesteld van de bisschop
in wiens kerkdistrict de parochie van de
Sint-Pieterskerk is gelegen en dus nooit
heeft toebehoord aan de kerkfabriek
Sint-Pieter van Ukkel, hoewel zij in de
18e eeuw aan de parochie van Ukkel toebehoorde; dat de stelling van {eiseres)
dus berust op een verwarring tussen de
vroegere parochie van Sint-Pieter van
Ukkel en de fabriek van de Sint-Pieterskerk van Ukkel; dat daaruit volgt dat de
kerkfabriek Sint-Pieter van Ukkel geenszins de rechtsopvolger is van de vroegere parocbie van Ukkel en de vermelding
van de kerkfabriek in de uittreksels uit
de kadastrale legger onjuist is en niet
(aan verweerder) kan worden tegengeworpen >>; dat door bet enkele feit dat de
kerkgoederen (met uitsluiting van de
kerken en de gebouwen voor de huisvesting van de bedienaars van de eredienst)
bij de wet van 4 Ventose J aar XI (23 februari 1801) en bij het besluit van 7 Messidor Jaar IX (26 juni 1801) aan burgerlijke godshuizen en burelen van weldadigheid werden toegekend, die godshuizen en burelen waarvan verweerder de
rechtverkrijgende is, de uitsluitende eigenaars van de litigieuze grand zijn geworden,

terwijl, eerste onderdeel, die beslissing
geen rekening heeft gehouden met artikel 1 van het besluit van 7 Thermidor
Jaar XI, dus recenter dan de wet van 18
Germinal Jaar X, krachtens hetwelk «de
niet vervreemde goederen van de fabrieken, alsmede de renten die zij genoten
en die niet zijn overgedragen, hun bestemming terugkrijgen >> (artikel 1); met
andere woorden, alle goederen van de
vroegere fabrieken, en niet enkel die
welke waren bestemd voor de eredienst
en de hvisvesting van de bedienaars van
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de eredienst, die bij het nationaal domein waren gevoegd en er toen nog deel
van uitmaakten, bij het besluit van 7
Thermidor Jaar XI, aan de nieuwe fabrieken werden toegekend; een uitleggingsbesluit van 25 Frimaire Jaar XII
heeft bevestigd dat de goederen van de
in de kerken onder last van kerkdiensten (« voor de kerk »} opgerichte.. stichtingen uiteraard kerkgoederen ZlJll en
als dusdani<>" bij het besluit van 7 Therlnidor Jaar XI aan de fabrieken zijn terug~"'eoeven; het feit dat genationaliseerde lce;kgoederen, met uitzondering van
kerken en gebouwen voor de huisvesting
van de bedienaars van de eredienst, bij
de wet van 4 Ventose Jaar IX (23 februari 1801) en bij het besluit van 7 Mess~~or
jaar IX (26 juni 1801) voor de burgerlrJ~e
godshuizen en de burelen van weldadrgheid zijn aangewend, geen « ve:rvreemding » is in de zin van het beslmt van 7
Thermidor Jaar XI; aileen als de verkochte goederen of de goederen die werkelijk ter beschikldng van een openbare
instelling werden gesteld als vervreemd
kunnen worden beschouwd; derhalve
zulks niet het geval is met de kerkgoederen die bij de wet van 4 Ventose Jaa~ IX
enkel zijn toegekend aan de godshurzen
en burelen van weldadigheid; de vervreemding waardoor de toepassing van
het besluit tot teruggave van 7 Thermidor Jaar XI kan worden verhinderd, onderstelt dat een bepaalde instelling van
openbaar welzijn v66r de afkondiging
van voormeld besluit (advies van de
Raad van State van 30 april 1807 waaraan de rechtsleer en rechtspraak
« kracht van wet » toekent) het goed verkregen en werkelijk in bezit genomen
heeft· ten deze, het arrest niet vaststelt
dat de vervreemding van de litigieuze
grand ten voordele van het bureel van
weldadigheid van de gemeente Ukkel
v66r de inwerkingtreding van het besluit
van 7 Thermidor Jaar XI was tot stand
gekomen; daaruit volgt dat het arre~t,
door te beslissen dat verweerder de (mtsluitende) eigendom van de litigieuze
grond aileen had verkregen ten gevolge
van de wetgeving tot toekenning van de
genationaliseerde kerkgoederen aan de
burgerlijke godshuizen en de burelen
van weldadigheid, en dat dit goed nooit
in het vermogen van eiseres zou zijn teruggekomen, hoewel h~t v66r d.e Fr~nse
Revolutie tot de parochre van Smt-Preter
van Ukkel behoorde en althans ten dele
een kerkgoed was, de vooraan in het
middel vermelde wetsbepalingen schendt
en inzonderheid artikel 1 van het besluit
van 7 Thermidor Jaar XI, krachtens het-
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welk de genationaliseerde maar nog niet
vervreemde kerkgoederen aan de nieuwe
fabrieken zijn teruggegeven;
tweede onderdeel, het bezit van een
medeeigenaar meestal dubbelzinnig is;
het immers vaak onmogelijk is onderscheid te maken tussen de genotshandelingen van een medei:Hgenaar en die van
een uitsluitende eigenaar; om zich tegen
zijn deelgenoten te kunnen beroepen. op
verjaring, een medeeigenaar elke pogmg
tot genot van hunnentwege moet kunnen
uitsluiten en zich in feite als uitsluitende
eigenaar doen gelden; ten deze, het arrest wijst op verschillende feiten over
een periode van ongeveer een eeuw
(« akten van afpaling en talrijke huurovereenkomsten ») waaruit, zo zegt het,
de wil van de bestuurders van de instelling van openbare onderstand blijkt om
zich als meesters van de zaak en van het
recht te gedragen; om die reden, medeeigenaars, door het enkele feit dat zij zich
gedurende meer dan dertig jaar als eigenaar van de zaak gedragen, de uitsluitende eigendom ervan niet door verjaring kunnen verkrijgen; in zoverre eiseres als medei:\igenares van de litigieuze
grand moet worden beschouwd (cf. eerste onderdeel van het middel), derhalve
het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat door de litigieuze grand in
pacht te geven en als enige sinds 1886
ten minste de inkomsten ervan te ontvangen, verweerder of zijn voorganger,
het bureel van weldadigheid van de gemeente Ukkel, zich als niet dubbelzinnige bezitter van de ~ron~ heeft ~edragen
en, bijgevolg, de wtslmtende e1gendom
ten aanzien van eiseres zou verkregen
hebben, in de onderstelling dat hij ze
niet reeds aileen had verkregen ten gevolge van de wetgeving, die de genationaliseerde kerkgoederen aan de burgerlijke godshuizen en de burelen ':an
weldadigheid heeft toegekend (schendmg
van artikel 2229 van het Burgerlijk Wethoek, volgens hetwelk om iets door verjaring te verkrijgen onder meer een ongestoord bezit is vereist, en van artikel
577 bis van bet Burgerlijk Wetboek waarin de respectieve rechten van de medeiHgenaars worden omschreven) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 2229 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
om door verjaring te verkrijgen, een
voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig
bezit als eigenaar vereist is;
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Overwegende dat de medeeigenaar van een onverdeeld onroerend
goed, die gedurende de voor de verjaring voorgeschreven termijn op
het onroerend goed zodanig bezit
heeft uitgeoefend, aldus de uitsluitende eigendom van het onroerend
goed kan verkrijgen;
'

pen en gegrond op het gemis aan
belang:
Overwegende dat nu het hof van
beroep, zoals uit het antwoord op
het tweede onderdeel van het middel blijkt, heeft beslist dat het litigieuze goed door verkrijgende verjaring de uitsluitende eigendom van
verweerder was geworden, de overwegingen van het arrest over het eigendomsrecht dat door de wetgever
aan dezelfde verweerder zou zijn
· toegekend, ten overvloede zijn gegeven;
Dat de grieven van eiseres dienaangaande derhalve van belang zijn
ontbloot;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

Overwegende dat het arrest erop
wijst « dat ten deze, uit de inhoud
van de overgelegde stukken (akte
van afpaling en talrijke huurovereenkomsten over een periode van
ongeveer een eeuw beheer over het
goed) de wil van de bestuurders van
de instelling van openbare onderstand blijkt om zich als meesters
van de zaak en van het recht te gedragen »; dat het tevens vaststelt
dat verweerder, opvolger van het
bureel van weldadigheid en van de
commissie van openbare onderstand
van Ukkel, « sinds 1886 ten minste
Om die redenen, verwerpt de
het litigieuze goed in huur heeft geveroordeelt eiseres in
geven » en « steeds als enige de in- voorziening;
de
kosten.
komsten ervan heeft ontvangen »;
Dat het hof van beroep aldus, na
op grond van een onaantastbare beoordeling van de vermelde gegevens, te hebben overwogen dat verweerder « zich steeds heeft gedragen als de werkelijke houder van
het recht waarop hij aanspraak
maakt, dat wil zeggen dat hijzelf en
de welzijnsinstellingen waarvan het
vermogen hem werd overgedragen,
zover men in het verleden teruggaat
en in ieder geval gedurende de voor
de verkrijgende verjaring vereiste
tijd, op het goed een voortdurend en
onafgebroken, ongestoord, openbaar,
niet dubbelzinnig bezit als eigenaar
heeft uitgeoefend », wettig beslist
dat verweerder « het recht had zich
op de verkrijgende verjaring te beroepen »;

8 december 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Bruyn en Bayart.
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KAMER -

8 december 1988

OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TUSSEN PARTIJEN- STRAFBEDING - BEGRIP.

Geen strafbeding, in de zin van art. 1229
B. W., is het bij overeenkomst vastgestelde beding tot betaling van een
geldsom die geen vergoeding van schade is, maar wel de tegenprestatie voor
Dat dit onderdeel niet kan worden
een recht om de overeenkomst eenzijaangenomen;
dig te ontbinden (1).

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over het middel van niet-ontvan(1) Cass., 21 nov.
kelijkheid door verweerder opgewor- (A.C., 1985-86, nr. 194).

1985,

A.R.

nr.

7348
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(M & S MODE BELGIE N.V. T. TELE NORMA N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8206)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 1134,
1152, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster 438.594 frank in
hoofdsom te betalen e11 de oorspronkelijke tegenvordering, alsmede de nieuwe
vordering van eiseres ongegrond verklaart, op grond : dat de betwisting over
het juiste bedrag van de verhuizing trouwens niet ter zake dienend is, aangezien
eiseres haar installatie niet door verweerster heeft Iaten verhuizen, terwijl
volgens paragraaf 6 van het huurcontract, ingeval de huurder het goed dat
hij betrekt, zou ontruimen, de installatie
door de vennootschap zou worden verwijderd en door haar op kosten van de
huurder in het nieuwe gebouw zou worden geplaatst; dat ( ...) het geschil geen
betrekking heeft op de prijs van de verhuizing van de installatie, maar op de
toepassing van paragraaf 7 van de overeenkomst; (...) dat eiseres betoogt dat zij
zich moest houden aan strikte termijnen,
dat zij geen rechtsgeleerde is en eventueel haar rechten niet kende en dat zij
met « het mes op de keel » heeft moeten
onderhandelen; ( ... ) dat eiseres de litigieuze overeenkomst heeft ondertekend
op 17 maart 1982, zodat zij moeilijk kan
beweren dat zij zich aan strikte termijnen moest houden en met « het mes op
de keel » heeft moeten onderhandelen,
terwijl er pas in oktober 1982, dat wil
zeggen zes maanden nadien, onderhandelingen zijn geweest met het oog op de
voortijdige beeindiging van het contract;
(... ) dat eiseres, die niet gevraagd heeft
dat de installatie zou worden verhuisd,
verweerster dan ook niet kan verwijten
dat zij een buitenmatige prijs heeft gevraagd; dat eiseres evenmin kan betogen
dat de prijs van 100.000 frank overdreven was, gelet op al wat voor de verhuizing had moeten worden gedaan ( ...); dat
eiseres ten slotte vraagt dat de bij overeenkomst vastgestelde vergoeding tot
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75.000 frank verminderd wordt wegens
de ernstige verstoring van het evenwicht
tussen de wederkerige prestaties van
partijen ten gevolge van haar gebrek
aan ervaring en kennis; (... ) dat het hof
van beroep niet kan beoordelen of de
door partijen forfaitair vastgestelde schadevergoeding overeenstemt met de schade ten gevolge van het niet-uitvoeren
van het contract, daar de rol van het hof
erin bestaat na te gaan of het beding
wettig is en of het met de openbare orde
strookt; dat ingevolge paragraaf 7 het
contract voortijdig kan worden beeindigd
met betaling van een forfaitaire vergoeding; dat zodanige overeenkomst de partijen tot wet strekt en door de rechter
niet kan worden gewijzigd en overigens
niet het gevolg is van een ernstige verstoring van het evenwicht tussen de wederkerige prestaties van partijen,
terwijl, ...
vierde onderdeel, eiseres in haar eerste appelconclusie van 12 maart 1985, in
haar tweede en haar derde appelconclusie, aanvoerde dat artikel 7 van het
huurcontract, volgens hetwelk in geval
van niet verdere uitvoering van het contract de vergoeding op 50 % van de nog
te betalen huur is vastgesteld, een nietig
·en niet bestaand beding is, aangezien :
1" 50% een klaarblijkelijk ongegrond bedrag is en niet kan overeenstemmen met
de werkelijke door verweerster geleden
schade, 2" verweerster, indien zij dadelijk
de volledige huur zou ontvangen, die anders pas een tot tien jaar later zou vervallen, in werkelijkheid veel meer dan
50 % zou krijgen, namelijk 62 %, gelet op
het feit dat bij het kapitaal van 5 jaar
huur de wettelijke rente van 12 % moet
worden gevoegd; eiseres bovendien betoogde dat de berekening van verweerster niet juist is, daar de grondslag, namelijk de jaarlijkse huur, 104.640 frank
in plaats van de gevorderde 105.400
frank bedraagt; die middelen van eiseres
door het a_rrest niet worden weerlegd, zodat het met regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
vijfde onderdeel, eiseres aanvoerde dat
het litigieuze beding (artikel 7 van het
huurcontract) geen vergoeding van de
schade kan zijn en aan verweerster een
vee! groter voordeel verschaft dan de
normale uitvoering van het contract, dus
dat dit beding in strijd is met de bepalingen van artikel 6 van het Burgerlijk Wethoek, zodat het hof van beroep niet wettig kon beslissen dat artikel (of paragraaf) 7 van de tussen partijen gesloten

Nr. 210

HOF VAN CASSATIE

overeenkomst tot wet strekt van de partijen en door de rechter niet kan worden
gewijzigd zonder te onderzoeken of er
tussen dat beding en de openbare orde
of de goede zeden geen strijdigheid bestond, des te meer daar het hof van beroep zelf zegt dat zijn rol erin bestaat na
te gaan of het contract (artikel 7) met de
openbare orde verenigbaar is (schending
van de artikelen 6, 1134 en 1152 van het
Burgerlijk Wetboek):

Wat het vierde en het vijfde
onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens artikel
1229, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, het strafbeding de schade
vergoedt die de schuldeiser lijdt ten
gevolge van het niet-nakomen van
de hoofdverbintenis; dat daaruit
volgt dat het als strafbeding overeengekomen bedrag enkel een forfaitaire vergoeding mag zijn voor de
schade die voor de schuldeiser kan
voortvloeien uit het niet-nakomen
van die verbintenis, en dat derhalve
geen strafbeding, in de zin van voormeld artikel 1229, kan zijn de contractuele bepaling waarbij een geldsam bedongen wordt die geen vergoeding van schade is, maar de
tegenprestati_e van een recht om het
contract eenzijdig te ontbinden;
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het beding wettig is en met de openbare orde strookt », anderzijds; « dat
zodanige overeenkomst de partijen
tot wet strekt » en zij bovendien
niet het gevolg van een ernstige verstoring tussen de wederkerige prestaties van die partijen blijkt te zijn;
Overwegende dat het hof van beroep aldus antwoordt op de in het
vierde onderdeel van het middel bedoelde conclusie en zijn beslissing
dat het niet behoefde te oordelen
over het in het litigieuze beding
vastgestelde bedrag van de vergoeding, naar recht verantwoordt;
Dat het vierde onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist en
het vijfde onderdeel van het middel
niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 december 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Houtekier en Simont.

Overwegende dat het arrest zegt
dat eiseres, ingevolge paragraaf 7 Nr. 210
van het tussen partijen gesloten
huurcontract, het recht had om dat
1• KAMER - 8 december 1988
contract te ontbinden, maar dat zij,
in geval van ontbinding, aan de verhurende vennootschap « een forfai- F AILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKtaire en vaste vergoeding » moest
KOORD - FAILLISSEMENT - GEVOLGEN
betalen die gelijk is aan de helft van
VOOR DE VERBINTENISSEN - ONTBONDEN
de tot het einde van het contract
VENNOOTSCHAP - BETALING TER UITVOEnog te vervallen huur, en dat die
RING VAN EEN DERDENBESLAG - GEEN
vergoeding niet krachtens een strafVERZET VAN DE VEREFFENAAR - VORDEbeding, maar als tegenprestatie van
RING VAN DE CURATOR TOT TERUGBETALING
de uitoefening van een recht ver- VEREISTEN.
schuldigd was, enerzijds, en, wat het
bedrag van die vergoeding betreft, Buiten de gevallen van bedrog en nietig11eid, waarvan sprake is in de artt. 445
« het hof (van beroep) niet k<m been 446 Kh., kan de curator van een
oordelen of de forfaitair vastgestelde
failliete trennootschap geen vernietischadevergoeding overeenstemt met
ging verkrijgen van betalingen ter uitde schade ten gevolge van het nietvoering van een derdenbeslag, dat,
uitvoeren van het contract, daar
krachtens art. 215 K.B. 4 maart 1965
(zijn) rol erin bestaat na te gaan of
tot uitvoering van W.I.B., ten laste van

430

HOF VAN CASSATIE

die vennootschap werd gelegd, wanneer de verelfenaar van de vennootschap niet v66r de betaling tegen het
beslag verzet heeft gedaan (1). (Artt.
181, _184 en 186 Handelsvennootschappenwet.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. MR. VAN DE VELDE-MALBRANCHE Q.Q.)
ARREST ( vel'taling)

(A.R. nr. 8208)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over net middel: schending van de artikelen 181, 184, 186 van de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschHppen, zijnde titel IX van boek I van het
Wetboek van Koophandel, 442, 444 en
446 van de Faillissementswet van 18
april 1851, zijnde hoek III, titel I, van het
Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerder, qualitate qua, van 2.307.406 frank met de intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf
28 maart 1984, op grond: « dat ... de curator een brief d.d. 6 juli 1984 van de
vereffenaar, mevrouw D.C.T., overlegt,
waarbij de administratie van de directe
bela.stingen wordt aangemaand het bedrag van 2.307.406 frank, dat de " Banque
commerciale d'escompte" haar ten onrechte had gestort, ten spoedigste terug
te betalen ( ... ); dat de curator in die omstandigheden zich terecht kon beroepen
op de toepassing van artikel 184 van de
gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen, en zulks des te meer daar
uit de staat van de schuldvorderingen
(...) blijkt dat door (eisers) beslag de
rechten van andere schuldeisers zijn geschaad »,
terwijl het beslag onder derden, dat eiser met toepassing van artikel 215 van
het koninklijk besluit tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen heeft gedaan, op 24 februari 1984 is
verricht en de betaling van 2.307.406
frank ten gevolge van dat beslag onder
~=-~--------------!
(1) Zie Cass., 19 jan. 1984, A.R. nr. 6898
(A.C., 1983-84, nr. 265 en noot 1); J. VANRYN en
J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV,
Brussel, Bruylant, 1965, blz. 237, nr. 2677.
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derden op 27 maart 1984, dit is tijdens de
periode tussen de invereffeningstelling
van de vennootschap Labobel op 19 december 1983 en de faillietverklaring op
28 augustus 1984; bij de invereffeningstelli_ng van een handelsvennootschap het
begmsel van de gelijkheid van de schuldeisers, vervat in artikel 184 van de gecoi::irdineerde wetten op de handelsvennootschappen, weliswaar belet dat de
schuldeisers, wier schuldvordering niet
door een bijzonder voorrecht of een zakelijke zekerheid is gedekt, individueel
daden van uitvoering verrichten, doch
slechts in zoverre die daden de rechten
van andere schuldeisers zouden schaden;
het de taak was van de vereffenaar, die
als enige met het beheer van de vennootschap in vereffening beJ.ast was en die
moest waken over de eerbiediging van
de gelijkheid onder de schuldeisers bij
de vereffening van de schulden van die
vennootschap, ingevo!ge de artikelen 181
en 184 van de gecoi:irdineerde wetten op
de handelsvennootschappen, bij de beslagrechter verzet te doen tegen het beslag; het ontbreken van dat verzet, waardoor de derde beslagene het bedrag van
2.307.406 frank aan eiser heeft kunnen
betalen, de aansprakelijkheid van de vereffenaar jegens de andere schuldeisers,
overeenkomstig artikel 186 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, in het gedrang kan brengen, maar de geldigheid van de betaling
van dat bedrag niet aantast; een gewone
brief van de vereffenaar, na de betaling
aan eiser ten gevolge van het beslag,
niet kan gelden als verzet tegen dat beslag, noch toelaat de geldigheid van de
reeds gedane betaling te betwisten; verweerder, curator over het faillissement
van de vennootschap die in vereffening
was op het ogenblik van de faillietverklaring, niet bevoegd is om de handelingen
te bestrijden, verricht onder de aansprakelijkheid van de vereffenaar tijdens de
periode waarin hij aileen bevoegd was
om de gelijkheid onder de schuldeisers
te doen eerbiedigen; de door verweerder
vertegenwoordigde vennootschap, ingevolge artikel 444 van de wet van 18 april
1851, pas vanaf het vonnis van faillietverk!aring het beheer over haar goederen heeft verloren; de rechter, ingevolge
artikel 446 van de wet van 18 april 1851,
de betaling door de schuldenaar van die
vervallen schuld, tijdens de verdachte
periode, slechts kan vernietigen indien
de schuldeiser op de hoogte was van de
staking van de betalingen; het arrest ten
deze niet vaststelt dat het Iitigieuze beslag onder derden tijdens de verdachte
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periode zou zijn gedaan, en evenmin dat
eiser op de hoogte zou zijn geweest van
de staking van de betalingen van de vennootschap Labobel; daaruit volgt dat het
arrest de geldigheid miskent van een betaling die door een vennootschap in vereffening is gedaan onder de uitsluitende
aansprakelijkheid van de vereffenaar,
die de schulden van de vennootschap
moest vereffenen en waken over de gelijkheid van de schuldeisers, en die zich
tegen elke daad van uitvoering kan verzetten (schending van de artikelen 181,
184 en 186 van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen); het arrest, bovendien, nu het erkent dat de curator over een faillissement het recht
heeft om de geldigheid te betwisten van
een " beta ling ", gedaan v66r de faillietverklaring, voor een vervallen schuld,
zonder vast te stellen dat het litigieuze
uitvoerend beslag onder derden tijdens
de verdachte periode zou zijn gedaan, en
dat eiser op de hoogte zou zijn geweest
van de staking van de betalingen, de artikelen 442, 444 en inzonderheid 446 van
de wet van 18 april 1851 schendt:
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Overwegende dat evenwel uit het
arrest blijkt dat noch de vereffenaar
van de vennootschap Labobel, noch
andere schuldeisers van die vennootschap, hun rechten hebben uitgeoefend, bij gebreke van verzet,
v66r de betaling, tegen het door
eiser, met toepassing van artikel 215
van het kortinklijk besluit van 4
maart 1965 tot uitvoe:ring van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gedane beslag;
Overwegende dat, nu de vennootschap in vereffening Labobel na de
betaling aan eiser failliet is verklaard, de rechter slechts in geval
van bedrog of vervulling van de
voorwaarden bepaald bij de artikelen 445 en 446 van het Wetboek van
Koophandel, kon zeggen dat die betaling niet aan de boedel tegenwerpelijk was;
Dat het arrest bijgevolg, door de
litigieuze betaling te vernietigen, op
grand dat « daardoor de rechten van
andere schuldeisers zijn geschaad »
en dat de curator << de toepassing
van artikel 184 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen kan aanvoeren », zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat d~
vordering tot teruggave van het. htigieuze bedrag, hoewel de betalmg
werd gedaan terwijl de vennootschap, die het bedrag was verschuldigd in vereffening was, is ingesteld
door' de curator over het faillissement van de genoemde vennoot- .
schap dat inmiddels is uitgesproken;
Dat het middel in zoverre gegrond
Overwegende dat bij de invereffe- is;
ningstelling van een vennootschap
de wederkerige rechten van de
schuldeisers, wiens schuldvordering
v66r de invereffeningstelling is ontstaan, op onherroepelijke wijze worOm die redenen, vernietigt het beden vastgesteld;
streden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
Dat, vanaf dat ogenblik, het begin- op de kant van het vernietigde arsel van de gelijkheid onder de rest· houdt de kosten aan en laat de
schuldeisers, vervat in artikel 184 beslissing daaromtrent aan de feivan de gecoordineerde wetten op de tenrechter over; verwijst de zaak
handelsvennootschappen, belet dat naar het Hof van Beroep te Bergen.
de schuldeisers, wier schuldvordering niet door een. bijzonder '!oo~
8 december 1988 - 1• kamer - Voorrecht of een zakeliJke zekerhe1d IS zitter : de h. Sace, waarnemend voorzitgedekt, individueel .daden van uit- ter - Verslaggever : mevr. Charlier voering zouden vernchten waardoo.r Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
de rechten van de andere schuldel- advocaat-generaal - Advocatsn : mrs.
De Bruyn en Houtekier.
sers zouden worden geschaad;

432

HOF VAN CASSATIE

Nr. 211

1"

KAMER -

3 december 1988

VERZEKERING -

LANDVERZEKERING DRIEJARIGE VERJARING VASTGESTELD BIJ
ART. 32 VERZEKERINGSWET 11 JUNI 1874 RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERAAR
TEGEN DE VERZEKERDE TOT TERUGBETALING VAN DE BEDRAGEN BETAALD AAN HET
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL - AANVANG VAN DE VERJARINGSTERMIJN.

Wanneer de verzekeraar, ingevolge een
vonnis dat uitsluitend uitspraak heeit
gedaan over de strafvordering ten Jaste van de verzekerde, aan het slachtoffer van een ongeval een provisie heeft
betaald, loopt de bij art. 32 Verzekeringswet bepaalde verjaringstermijn
t.a. v. de rech tsvordering van de verzekeraar tot terugbetaling van dat bedrag niet vanaf dat vonnis, l:Tfaa_r van~
het tijdstip waarop de besllss1z::~ d~e
de burgerrechtelijke aansprakeliJkheid
van de verzekerde vaststelt en die na
de betaling is genomen, kracht van gewijsde heeft gekregen (1).
(MERLIN D'ESTREUX DE BEAUGRENIER
T. URBAIN-U.A.P. N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8210)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 houdende titel X en XI, boek I, van het Wethoek van Koophandel, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 30 mei 1961, 2; 3, 6,
10 11 van de wet van 1 juli 1956 betreffe-h.de de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1235,
2028, 2219, 2224, 2260, 2261, 2264 van het
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
en 97 van de Grondwet,
----~-=~=----===~~~
(1) Cass., 13 jan. 1983,
(A.C., 1982-83, nr. 282).

A.R.

nr.

6727
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doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen : << dat het vonnis met kracht
van gewijsde van 5 februari 1977 van de
Correctionele Rechtbank te Brussel, dat
enkel op strafrechtelijk gebied uitspraak
heeft gedaan, (eiser) tot een enkele straf
he eft veroordeeld we gens het feit dat hij,
bij gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid, onopzettelijke slagen en verw<?ndingen heeft toegebracht aan de (vier
slachtoffers van het verkeersongeval van
20 juni 1976) en dat hij in staat van alcoholintoxicatie heeft gestuurd; dat (verweerster), ten gevolge van dat vonni~,
aan de verschillende benadeelden provisies heeft betaald; dat de burgerlijke
rechtsvordering van de (slachtoffers),
strekkende tot vergoeding van hun schade, bij dagvaarding betekend op 15 en ~6
december 1977 voor de eerste rechter Is
ingesteld; dat (verweersters) regresvordering bij conclusie neergelegd op 29 juli
1982 tegen (eiser) is ingesteld en strekt
tot veroordeling van haar verzekerde om
de bedragen terug te storten die reeds
zijn betaald aan de partijen die door het
ongeval schade hebben geleden », ... eiser veroordeelt om aan verweerster de
bedragen terug te storten die zij aan
sommige benadeelden provisioneel heeft
betaald, en het middel, afgeleid uit de
verjaring, bepaald bij artikel 32 van de
wet van 11 juni 1874, krachtens hetwelk
elke rechtsvordering die voortvloeit uit
een verzekeringspolis verjaard is door
verloop van drie jaren, te rekenen van
de gebeurtenis waarop zij is gegrond, dat
eiser aanvoerde tegen de regresvordering van zijn verzekeraar, ver_we_erst~r,
afwijst op grond: << dat de verJarmg, m
de rechtsvordering van de verzekeraar
tot terugvordering van de aan de slachtoffers van een ongeval betaalde bedragen waarbij tegen de verzekerde een
van' de oorzaken van vervallenverklaring
wordt aangevoerd, als bepaald in de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruiken van een motorrijtuig, pas loopt
vanaf het tijdstip waarop de verzekeraar
beschikt over een rechtsvordering om de
verzekerde tot terugbetaling te dwingen;
dat, hoewel de gebeurtenis die aan deze
rechtsvordering ten gronde ligt en vanaf
welke de verjaringstermijn van drie jaren begint te !open, doorgaans de betaling is door de verzekeraar, nadat is aangetoond dat hij wettelijk verplicht is de
benadeelde te vergoeden, de verj aring
evenwel, wanneer de betaling door de
verzekeraar voorafgaat aan de beslissing
tot veroordeling van de verzekerde en tot
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vaststelling van zijn aansprakelijkheid,
pas begint te lopen op het tijdstip dat
die beslissing kracht van gewijsde heeft
gekregen; dat het bovenvermelde strafrechtelijk vonnis te dezen, bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling van de
benadeelde derden, niet de beslissing is
die vaststelt dat de verzekeraar wettelijk
verplicht was die derden te vergoeden;
dat genoemd vonnis geen uitspraak heeft
gedaan over de aansprakelijkheid, maar
enkel over de ;otrafrechtelijke overtredingen van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek en over de telastlegging alcoholintoxicatie; dat er tot op heden geen
beslissing is met kracht van gewijsde die
de verzekerde tot vergoeding van de benadeelde partijen veroordeelt; dat daaruit volgt dat de rechtsvordering van de
verzekeraar niet verjaard is »,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is vast te stellen, zoals het arrest, dat de betaling die verweerster provisioneel heeft gedaan, is verricht « ten
gevolge » van het vonnis van de correctionele rechtbank waarbij eiser op 5 februari 1977 op strafrechtelijk gebied is
veroordeeld en, anderzijds, het door eiser aangevoerde middel van verjaring af
te wijzen op grond dat, << wanneer de betaling door de verzekeraar voorafgaat
aan de beslissing tot veroordeling van de
verzekerde en tot vaststelling van zijn
aansprakelijkheid, de verjaring pas begint te lopen op het tijdstip dat die beslissing kracht van gewijsde heeft gekregen »; zodat wegens die tegenstrijdigheid
niet kan worden achterhaald of het arrest, ter verwerping van het middel van
de verjaring, heeft gesteund op de betalingen die verweerster v66r dan wel na
de strafrechtelijke veroordeling heeft gedaan, nu die tegenstrijdigheid gelijkstaat
met het ontbreken van motieven (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het strafrechtelijk
vonnis met kracht van gewijsde dat, zoals te dezen, de verzekerde tot een enkele straf veroordeelt wegens het feit dat
hij onopzettelijke slagen en verwondingen aan de slachtoffers van een verkeersongeval heeft toegebracht en dat
hij in staat van alcoholintoxicatie heeft
gestuurd, de beslissing is die, ongeacht
de burgerlijke-partijstelling door de
slachtoffers, erga omnes de aansprakelijkheid van de verzekerde voor het ongeval vastlegt en derhalve de beslissing
is die, overeenkomstig de wet van 1 juh
1956 waarvan de artikelen in het middel
worden aangewezen, vaststelt dat de ver-
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zekeraar wettig tot vergoeding van de
slachtoffers van dat ongeval is gehouden;
die beslissing bijgevolg, overeenkomstig
artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekeringen, het vertrekpunt vormt
van de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot terugvordering van de be. dragen die de verzekeraar, v66r die beslissing, aan de slachtoffers van het
ongeval heeft betaald, nu dat vertrekpunt de betaling door de verzekeraar is,
als ze is verricht na het vonnis dat zijn
verzekerde op strafrechtelijk gebied
heeft veroordeeld; zodat het arrest dat
beslist dat verweersters regresvord~ring
niet is verjaard omdat er tot op heden
geen beslissing met kracht van gewijsde
is die de verzekeraar tot vergoeding van
de benadeelde partijen veroordeelt, de in
het middel aangewezen wetsbepalingen
schendt:

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerster aan de benadeelde partijen een provisie heeft
betaald ten gevolge van het vonnis
van 5 februari 1977 van de correctionele rechtbank, dat enkel uitspraak
heeft gedaan over de strafvordering
ten laste van eiser;
Overwegende dat het arrest evenwei zegt dat het vertrekpunt van de
verjaringstermijn van verweersters
rechtsvordering tot terugbetaling,
bedoeld bij artikel 32 van de wet
van 11 juni 1874, niet dat strafrechtelijk vonnis is, maar het tijdstip
waarop de beslissing die eiser, verweersters verzekerde, veroordeelt
tot vergoeding van de benadeelde
partijen, kracht van gewijsde heeft
gekregen;
Dat het hof van beroep bijgevolg,
door te beslissen dat verweersters
rechtsvordering, bij gebreke van een
dergelijke beslissing met kracht van
gewijsde, niet verjaard is, niet aan
de in het onderdeel aangeklaagde
du.bbelzinnigheid lijdt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het vonnis van de correctionele rechtbank van 5 februari 1977
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uitsluitend over de strafvordering tegen eiser uitspraak heeft gedaan en
dat de burgerlijke rechtsvorderingen
van de benadeelde partijen pas zijn
aangenomen door het vonnis van 22
december 1982 van de rechtbank
van eerste aanleg, waartegen eiser
hager beroep heeft ingesteld, waarbij de bestreden beslissing over dat
beroep uitspraak doet;
Overwegende dat het hof van beroep bijgevolg, zonder schending
van de in het middel aangewezen
wetsbepalingen, naar recht zijn beslissing verantwoordt dat de verjaring, bepaald bij artikel 32 van de
wet van 11 juni 1874, niet is beginnen te lopen vanaf het vonnis van 5
februari 1977, dat geen enkele beschikking
van
burgerrechtelijke
aard bevatte, en dat die verjaring,
nu de beslissing over de schade
geen kracht van gewijsde heeft gekregen, niet is beginnen te lopen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Nr. 212

deelt dat de beslissing van een buitenJands rechtscollege geen nieuw stuk of
feit is, in de zin van art. 772 Ger. W:
(1). (Art. 773 Ger.W.)
(< JACOB BOSS SOHNE KG , VENN. NAAR DUITS
RECHT T. « GHEZZI S.P.A. " VENN. NAAR ITALIMNS RECHT)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8211)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 en 25 februari
1987 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 23, 27,
772, 773, 780, 1704,.inzonderheid 2, g, van
het Gerechtelijk Wetboek en 1 van de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk
Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland
betreffende de erkenning en de wederzijdse tenuitvoerlegging van rechtelijke
beslissingen, scheidsrechterlijke uitspraken en authentieke akten in burgerlijke
zaken of in handelszaken, ondertekend
op 30 juni 1958 te Bonn en goedgekeurd
bij de Belgische wet van 10 augustus
Om die redenen, verwerpt de 1960 en, voor zoveel nodig, schending
voorziening; veroordeelt eiser in de van die wet,
doordat het bestreden arrest van 18 fekosten.
bruari 1987, na eraan te hebben herin8 december 1988 - 1• kamer - Voor- nerd dat eiseres « de heropening van de
zitter en verslaggever : de h. Sace, waar- debatten vroeg op grand dat het Obernemend voorzitter - Gelijkluidende con- landesgericht van Stuttgart in de Bondsclusie van de h. Piret, advocaat-generaal republiek Duitsland tussen partijen een
- Advocaat: mr. Delahaye.
arrest gewezen heeft waarbij de scheidsrechterlijke uitspraak van 10 december
1983, waarvan de vernietiging door (eiseres) gevorderd wordt voor het hof (van
beroep), niet uitvoerbaar is verklaard in
de Bondsrepubliek Duitsland », dat verzoek afwijst op de enkele grond « dat het
Nr. 212
aangevoerde arrest geen nieuw stuk of
feit is als bedoeld bij artikel 722 van het
1• KAMER - 8 december 1988
Gerechtelijk Wetboek »,
terv.lijl, enerzijds, zoals eiseres omstanREDENEN VAN DE VONNISSEN EN dig betoogde in haar aanvraag tot herARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKE'V - opening van de debatten, de Duitse rechterlijke beslissingen, krachtens artikel 1,
AA'VVRAAG O:VI HEROPE'\I'\G VA'V DE DEBAT
inzonderheid § 1, van de in de aanhef
TEl\ - VERWERPI"iG - REDE'\E'V
van het middel vermelde Verdrag van 30
Regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is de verwerping van een aanvraag om heropening
(1) Cass., 12 jum 1980 (A.C., 1979-80, nr 640),
van de debatten vanwege een verschij- 9 dec 1882, A.R nr 6746 (ibid., 1982-83, nr
nende partij, wanneer de rechter oar- 220)

1------------------
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juni 1958, in beginsel gezag van gewijsde
hebben in Belgie; eiseres, anderzijds,
haar vordering tot vernietiging met name grondde op schending van het recht
van verdediging tijdens het scheidsrechtelijk geding (artikel 1704, 2, g, van het
Gerechtelijk Wetboek); eiseres in haar
verzoekschrift tot heropening van de debatten aanvoerde dat die schending was
vastgesteld in de beslissing van 22 december 1986 van het Oberlandesgericht
van Stuttgart, die dus op dat punt gezag
van gewijsde heeft; ten slotte, een buitenlandse rechterlijke beslissing, die tussen partijen gezag van gewijsde heeft
met betrekking tot een van de punten
van een voor een Belgische rechtbank
hangend geschil, een nieuw feit van
overwegend belang oplevert in de zin
van artikel 772 van het Gerechtelijk Wethoek als de partijen daarvan kennis krijgen na de sluiting van de debatten; het
arrest van 18 februari 1987 bijgevolg, nu
het niet aangeeft waarom die beslissing
geen nieuw stuk of feit is als bedoeld in
artikel 772 van het Gerechtelijk Wethoek: 1° niet antwoordt op het hierboven
weergegeven middel van eiseres en mitsdien artikel 780, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek, volgens hetwelk ieder vonnis
een antwoord op de middelen van de
partijen moet bevatten, schendt en de
beslissing niet regelmatig met redenen
omkleedt zoals het vormvoorschrift van
artikel 97 van de Grondwet vereist;
2° duister is waardoor het Hof de wettigheid niet kan nagaan van de beslissing
over de aanvraag tot heropening van de
debatten en derhalve noch regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet), noch naar
recht is verantwoord (schending van alle
in het middel aangehaalde bepalingen);
de vernietiging van het arrest van 18 februari 1987 noodzakelijkerwijze de vernietiging van het bestreden arrest van 25
februari 1987 ten gevolge heeft :
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middel van een verzoekschrift waarin het nieuwe stuk of feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere
toelichting en dat, na de vervulling
van de door artikel 773 voorgeschreven rechtsvormen, de rechter uitspraak doet op stukken;
Overwegende dat ten deze eiseres
aan het hof van beroep een verzoekschrift tot heropening van de
debatten heeft gericht omdat het
Oberlandesgericht van Stuttgart tussen partijen een arrest had gewezen
in verband met de scheidsrechterlijke uitspraak van 10 december
1983;
Overwegende dat het arrest door
de overweging dat het arrest van
het Oberlandesgericht van Stuttgart
geen nieuw stuk of feit is als bedoeld in artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek, de afwijzing van de
aanvraag tot heropening van de debatten regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Nelissen Grade.

Overwegende dat luidens artikel
772 van het Gerechtelijk Wetboek Nr. 213
dat krachtens artikel 1042 van dat
wetboek van toepassing is in hoger
1' KAMER - 8 december 1988
beroep, een verschijnende partij, indien zij gedurende het beraad een
nieuw stuk of feit van overwegend HUUR VAN GOEDEREN - HLISHlTR VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN GEl'\!
belang ontdekt, de heropening van
DEXEERDE HVl:R - WET VAN 30 DEC 1982
de debatten kan vragen zolang het
ART 2, § 1 - GEVOLGEN
arrest niet uitgesproken is;
Dat in zodanig geval de aanvraag Uit art. 2, § 1, wet van 30 dec. 1982 blijkt
overeenkomstig artikel 773 van hetdat, wat de huurprijs van de v66r
1 jan. 1981 gesloten huurovereenkom
zelfde wetboek wordt gedaan door
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sten betreft, ongeacht de contractuele
bepalingen, de huurverhoging voor het
jaar 1983 beperkt is tot 6 pet. van de
op 31 december 1982 eisbare huurprijs
en slechts een jaar na de vorige aanpassing kan geschieden.
(CENTRUM 58 N.V. T. REGIE DER GEBOUWEN MIN. V. OPENBARE WERKEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8237)

HET HOF; - 'Gelet op het bestreden vonnis, op 6 maart 1987 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hoger beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 2, inzonderheid § 1, tweede lid,
van de wet van 30 december 1982 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een
onroerend goed verlenen, 2, inzonderheid
§ 1, van de wet van 24 december 1981 tot
tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van
een onroerend goed verlenen, 1134 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na erop
te hebben gewezen dat de litigieuze
huurovereenkomst bepaalde dat de huur
bij _voorraad en in gelijke delen op 1
april en 1 oktober van elk jaar diende te
worden betaald, dat ingevolge artikel 5
van dezelfde huurovereenkomst, « de
huur elk j aar op de vervaldag van 1
april, en zulks met ingang van 1980,
wordt aangepast (... ), op basis van de index van de consumptieprijzen die in bet
Belgisch Staatsblad op het einde van de
maand december van het vorig jaar is
bekendgemaakt >>, dat de huur voor de
periode van 1 april 1982 tot 31 maart
1983, met toepassing van die contractuele formule, 63.285.751 frank had moeten
bedragen, dat eiseres evenwel met toepassing van de wet van 24 'december
1981, de huur voor de periode van 1 april
1981 tot 30 september 1982 tot 30.569.634
frank heeft beperkt, en dat verweerster
op 1 oktober 1982 aan eisers « 31.106.256
frank heeft betaald, zijnde de huur voor
de laatste drie maanden van het jaar
1982 tegen de geblokkeerde huurprijs en
voor de eerste drie maanden van bet
jaar 1983 tegen de volgens de overeenkomst berekende huurprijs aangezien
de tijdelljke wet van 24 de~ember 1981

Nr. 213

na 31 december 1982 geen uitwerking
meer had >>, maar dat verweerster, « gelet op de uitvaardiging van de nieuwe tijdelijke wet van 30 december 1982, oordeelde dat zij op de vervaldag van 1
april 1983 een bedrag van 536.621 frank
mocht aftrekken, dat zij bij voorraad aan
de verhuurder te vee! had betaald >> aangezien artikel 2, § 1, van de wet v~n 30
december 1982 elke nieuwe aanpassing
van de· huur v66r 1 april 1983, hetzij
twaalf maanden na de aanpassing van 1
april 1982, verbood, welke stelling eiseres
betwistte, nu zij oordeelde dat de verhoging van de huur voor de eerste drie
maanden van 1983 niet te wijten was
aan een nieuwe huuraanpassing, doch
aan de gevolgen van de aanpassing conform de overeenkomst op 1 april 1982,
waarvan de gevolgen tot 31 december
1982 tijdelijk waren geschorst, de beslissing van de eerste rechter bevestigt die
de vordering tot betaling van het door
verweerster ingehouden bedrag van
536.620 frank afwijst, op grand dat « de
wetten tot tijdelijke regeling van de
huurovereenkomsten opeenvolgende wetten waren ... >>; dat de omstandigheid dat
verweerster op 1 oktober 1982 een huur
heeft betaald die is berekend aan de
hand van de wettelijke voorschriften die
op dat ogenblik voor bet laatste kwartaal
1982 van toepassing waren en volgens de
contractuele bepalingen voor bet eerste
kwartaal 1983 >> haar bet voordeel van de
wet van 30 december 1982 niet kunnen
ontnemen (... ), nu de wet voorrang heeft
op elke toepassing van bedingen die bet
toegestane zouden overschrijden; dat
(verweerster) derhalve van bet op de vervaldag van 1 april 1983 verschuldigd bedrag terecht 536.620 frank heeft afgetrokken, zijnde het verschil tussen de contractueel aangepaste huur en de wettig
« geblokkeerde » huur, aangezien artikel
2, § 1, tweede lid, van de wet van 30 december 1982 bepaalt dat voor de huurovereenkomsten die v66r 1 januari 1981
zijn aangegaan, de aanpassing slechts
eenmaal per j aar kan geschieden vanaf 1
januari 1983, voor zover twaalf maanden
verlopen zijn sedert de laatste aanpassing; dat, in dit geval, de jaarlijkse aanpassing bijgevolg niet v66r 1 april 1983
kon gebeuren, aangezien de vorige aanpassing op 1 april 1982 was gedaan >>,
terwijl, enerzijds, artikel 2 van de wet
van 30 december 1982 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een onroerend
goed verlenen, de aanpassing van de
huur in 1983 enkel toestond als de huur-
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overeenkomst een indexbeding bevatte
en, in beginsel, op de in die overeenkomst bepaalde datum; er derhalve enkel
sprake is van een huuraanpassing, in de
zin van artikel 2, § 1, tweede lid, van de
genoemde wet van 30 december 1982, als
het gaat om de indexering van die huur
op de in de overeenkomst tussen de partijen bepaalde datum in 1983; anderzijds,
de bij artikel 2, § 1, van de wet van 24
december 1981 « tot tijdelijke regeling
van de huur- en andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend goed
verlenen " opgelegde beperking tot 6 %
op 31 december 1982 verstreek, zodat een
contractuele indexering tijdens het jaar
1982 slechts tot die datum tot 6 % kon beperkt blijven; uit die beginselen samen
volgt dat er geen aanpassing van de
huur in de zin van artikel 2, § 1, tweede
lid, van de wet van 30 december 1982 is
als de huur automatisch wordt verhoogd
ten gevolge van het verstrijken op 1 januari 1983 van de bij de wet van 24 december 1981 opgelegde tijdelijke beperking tot 6 o/o van de indexering die
krachtens de overeenkomst in de loop
van het jaar 1982 is gebeurd; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis, door te
overwegen dat het bedrag van 536.620
frank niet aan eiseres was verschuldigd,
op grand dat het zou overeenkomen met
een aanpassing van de huur, in de zin
van artikel 2, § 1, tweede lid, van de wet
van 30 december 1982, die pas twaalf
maanden na de krachtens de overeenkomst op 1 april 1982 gedane indexering
kon gebeuren, terwijl dat bedrag niet
voortvloeide uit een nieuwe indexering
van de huur, maar uit de automatische
bevrijding op 1 januari 1983 van de gevolgen van een indexering die krachtens
de overeenkomst op 1 april 1982 was gebeurd, maar die krachtens artikel 2 van
de wet van 24 december 1981 gedeeltelijk
was stilgelegd tot 31 december 1982 :
1" het begrip « aanpassing "van de huur
in de zin van artikel 2, § 1, tweede lid,
van de wet van 30 december 1982 miskent (schending van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen, inzonderheid van dat artikel 2, § 1, tweede lid);
2" althans het tijdelijk karakter van de
beperkingen van de in de overeenkomst
vastgelegde indexeringen miskent, die in
1982 bij artikel 2, § 1, van de wet van 24
december 1981 zijn opgelegd (schending
van de in het middel aangewezen bepalingen, en inzonderheid van dat artikel 2,
§ 1); 3" en derhalve de bindende kracht
van het litigieuze indexeringsbeding miskent (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen, en inzonderheid
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van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat artikel 2, § 1,
van de wet van 30 december 1982
bepaalt dat « niettegenstaande elke
wettelijk, reglementair of contractueel strijdige bepaling, het bedrag
van de huur, de cijns, de canon of
de vergoeding betreffende de verhuring en overeenkomsten, voor de periode van 1 januari 1983 tot 31 december 1983, niet hoger mag zijn
dan het bedrag dat op 31 december
1982 wettelijk eisbaar is, verhoogd
met 6% ( ... ). Voor de vroeger (v66r 1
januari 1981) gesloten huurovereenkomsten kan de jaarlijkse aanpassing vanaf 1 januari 1983 geschieden voor zover twaalf maanden
verlopen zijn sedert de laatste aanpassing »;
Overwegende dat uit die wetsbepaling blijkt dat, wat de huurprijs
van de v66r 1 januari 1981 gesloten
huurovereenkomsten betreft, ongeacht de contractuele bepalingen, de
huurverhoging over het jaar 1983
beperkt is tot 6% van de op 31 december 1982 eisbare huurprijs, en
slechts een jaar na de vorige aanpassing kan geschieden;
Overwegende dat, volgens de in
het middel weergegeven vaststellingen van het vonnis, de laatste verhoging van de huurprijs op 1 april
1982 is gebeurd, en dat verweerster
op 1 oktober 1982 de huur voor de
laatste drie maanden van het jaar
1982 aan eiseres heeft betaald tegen
de indexvoet toegestaan bij de wet
van 24 december 1981 en ook de eerste drie maanden van het ~aar 1983
tegen de in de overeenkomst bepaalde indexvoet;
Overwegende dat het vonnis, nu
het verweerster toestaat van de op 1
april 1983 verschuldigde som de verhoging af te trekken die zij, aangezien de nieuwe wet van 30 december
1982 nog niet bekend was, met toepassing van de overeenkomst voor
de eerste drie maanden van dat jaar
1983 had betaald, dus v66r de verjaardag van de laatste verhoging, de
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bepalingen waarvan de schending
wordt aangevoerd, juist toepast;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 214

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. JOSSA)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. F 966 F)

Om die redenen, verwerpt de
HET HOF; - Gelet op het bestrevoorziening; veroordeelt eiseres in den arrest, op 17 juni 1987 door het
de kosten.
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van arti8 december 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzit- kel 35 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
ter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
doordat het arrest, bij de uitspraak
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si- over de eventuele vrijstelling van meermont en De Bruyn.
waarden die voortkomen uit vergoedingen voor onteigeningen, als bedoeld in
Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr. 8238)
in dezeifde zin en tussen dezeifde partijen artikel 35 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, over het dienstjaar
gewezen.
1981, beslist dat een sam die gelijk is
aan het bedrag van de door verweerder
in 1977 ontvangen vergoeding wegens
het verlies aan inbezitneming ten gevolge van de onteigening van de panden in
Nr. 214
de rue de l'Academie, nrs. 4, 6 en 8, te
Luik, waar de betrokkene zijn werkzaamheid als zelfstandige opticien uitoe1• KAMER - 8 december 1988
fende, te weten een bedrag van 1.246.000
frank, door verweerder in de exploitatie
van zijn onderneming, in de zin van
INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO- voormeld artikel 35, was wederbelegd
NENBELASTING - VRIJGESTELDE BEDRIJFS- door aankoop in 1976 en 1977 van aile
INKOMSTEN- VERGOEDING ONTVANGEN UIT aandelen van de besloten vennootschap
HOOFDE VAN ONTEIGENINGEN - WEDERBE- met beperkte aansprakelijkheid « MaiLEGGING IN DE EXPLOITATIE VAN DE ONDER- son Hirsch, optique et photographie », op
NEMING VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - ON- grand dat tussen Jossa en de door hem
DERNEMING - BEGRIP.
overgenomen vennootschap een economische identiteit bestaat; die economiDe in art. 35, § 1, W.LB. bedoelde belas- sche identiteit, volgens het hof van betingvrijstelling in geval van wederbe- roep, hieruit volgt dat verweerder en zijn
legging, in de exploitatie van de onder- echtgenote vanaf december 1975 de beJwming van de belastingplichtige, van lofte hadden gekregen dat men hun
een vergoeding ontvangen uit hoofde tweehonderd aandelen, namelijk het valvan een onteigening is toepasselijk Iedige kapitaal van die vennootschap,
wanneer de onteigende geldsommen, zou afstaan, dat 150 van die aandelen op
die minstens gelijk zijn aan het be- naam van verweerder en zijn echtgenote
drag ontvangen als vergoeding, ge- in december 1976, en de overige vijftig
bruikt voor beleggingen in de nieuwe aandelen in december 1977 inderdaad
zetel van z~;n werkzaamheid in het ka- zijn overgedragen, dat verweerder met
der van een besloten vennootschap ingang van 1 januari 1977 bestuurder-bemet beperkte aansprakelijkheid, waar- heerder van de vennootschap « Marion
van hij samen met zijn echtgenote de Hirsch " is geworden, dat de benaming
aandelen heeft gekocht en waaraan hij van
die
vennootschap
vanaf
28
zijn naam heeft gegeven (1).
maart 1978 is vervangen door de firma-----~------------1 naam « Jossa-Opticien-S.P.R.L.-Maison
Hirsch "• tot slot, dat verweerder op 1
(1) Zie Cass., 30 nov. 1987, A.R. nr. 5821 november 1978 de handelszaak Jossa
(A.C., 1987-88, nr. 195) met cone!. O.M.; zie
Luik, 8 dec. 1965, Bull. Contrib., 1966, nr. 437, aan die besloten vennootschap met bebiz. 111; P. COPPENS en A. BAILLEUX, Precis de perkte aansprakelijkheid heeft overgedragen en dat de vrijstellingsvoorwaarde
droit fiscal, Brussei, Larcier, 1985, biz. 158.
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van artikel 35, § 1, tweede lid, van het van het Wetboek van de InkomstenbelasWetboek van de Inkomstenbelastingen tingen schendt:
vervuld is,
terwijl de meerwaarden die voortkomen uit vergoedingen ontvangen uit
hoofde van een schadegeval, onteigening
of enige opeising, als bedoeld in voormeld artikel 35, niet de in die bepaling
bedoelde vrij stelling genieten, tenzij alle
wettelijke voorwaarden vervuld zijn en,
meer bepaald in het onderhavige geval,
een som die gelijk is aan het bedrag van
de vergoeding wel degelijk in de exploitatie van de onderneming van de belastingschuldige is wederlegd; uit de in het
arrest gegeven overwegingen van feitelijke aard niet kan worden afgeleid dat
op het moment van de wederbelegging,
dat wil zeggen bij de aankoop van de
aandelen van de door verweerder overgenomen vennootschap, verweerder en die
vennootschap slechts een en dezelfde onderneming vormden; dat begrip « onderneming ''• waarvan de belastingwet geen
omschrijving geeft, in zijn gewone betekenis dient te worden verstaan, namelijk
een onderneming voor de produktie van
goederen of diensten van commercii:He
aard en, inzonderheid, elke eenheidsorganisatie van materiele en immateriele
persoonlijke elementen die verbonden
zijn met een juridisch zelfstandig subject
dat op duurzame wijze een bepaald economisch doel nastreeft; uit de door het
arrest vermelde gegevens volgt dat verweerder en die vennootschap bij de aankoop van de aandelen twee onderscheiden juridische en economische entiteiten
waren en dat men eerst op het moment
van de overdracht aan die vennootschap
van de handelszaak van verweerder, die
tot dan als zelj'standige verder een beroepswerkzaamheid is blijven uitoefenen, tot het besluit kon komen dat zij
beide een en dezelfde onderneming
vormden; het hof van beroep derhalve
uit die feitelijke gegevens niet kon afleiden dat, toen verweerder aandelen aankocht met de door hem verkregen vergoeding voor het verlies van inbezitneming, die vergoeding in de exploitatie
van verweerder was wederbelegd; het
door het hof van beroep in aanmerking
genomen criterium, te weten de economische identiteit, die trouwens op zichzelf niet voldoende is om het begrip « onderneming " te omschrijven, eerst kon
bestaan bij de overdracht van de handelszaak van verweerder aan die vennootschap; het hof van beroep, door te
beslissen zoals het dit doet, artikel 35

Overwegende dat artikel 35, § 1,
eerste lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bepaalt dat
vrijgesteld zijn de gedwongen meerwaarden, dat wil zeggen meerwaar·den die voortkomen uit vergoedingen ontvangen uit hoofde van schadegevallen, onteigeningen, opeisingen in eigendom en andere gelijkaardige gebeurtenissen, die andere
lichamelijke of onlichamelijke activa
dan grondstoffen, produkten of
koopwaren hebben getroffen; dat
het tweede lid van dezelfde b~paling
echter eraan toevoegt dat die vrijstelling slechts wordt behouden voor
zover de belastingplichtige aantoont
dat een som gelijk aan het bedrag
van de vergoeding, binnen een termijn van drie jaar, in de exploitatie
van zijn onderneming wederbelegd
werd in lichamelijke of onlichamelijke activa, grondstoffen, produkten
of koopwaren uitgezonderd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder die zijn werkzaamheid als opticien in verschillende panden van de rue de l'Academie
te Luik uitoefende, in 1977 werd onteigend, zodat hij zijn werkzaamheid
heeft overgebracht naar de rue
Cathedrale, waar hij, door aankoop
op 2 mei 1978 van het pand enerzijds, van de aandelen van de heer
Hirsch en mevrouw Pinto anderzijds, « de handelszaak Maison
Hirsch " heeft overgenomen, die op
24 maart 1978 « Jossa OpticienS.P.R.L.-Maison Hirsch " is geworden, en dat, zoals uit de l:lalans per
31 december 1978 blijkt, wederbeleggingen « in de nieuwe zetel van de
werkzaamheid van (verweerder) "
zijn verricht voor een som die hoger
is dan het bedrag van de vergoeding
wegens het verlies van inbezitneming, namelijk 1.246.000 frank;
Overwegende dat uit die vermeldingen valt af te leiden dat verweerder, toen hij wegens onteigening ten
algemenen nutte, verplicht was zijn
werkzaamheid als opticien in de rue
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de l'Academie te Luik stop te zetten,
deze naar de rue Cathedrale in dezelfde stad heeft overgebracht onder
aankoop van een pand, alsmede van
aandelen van een oud huis « Maison
Hirsch » genaamd, dat « Jossa-Opticien-S.P.R.L.-Maison Hirsch » is geworden, en dat verweerder daarin
beleggingen heeft gedaan voor een
som die hoger is dan het bedrag van
de vergoeding wegens het verlies
van inbezitneming;
Dat het hof van beroep aldus wettig heeft kunnen oordelen « dat er
tussen (verweerder) en de door hem
overgenomen vennootschap een economische identiteit bestond » en beslissen dat de voorwaarde voor belastingvrijstelling van de gedwongen
meerwaarde te dezen vervuld was,
overeenkomstig artikel 35, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
8 december 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 215
1•

KAMER -

9 december 1988

HUUR VAN DIENSTEN -

TIENJARIGE
AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN
AANNEMERS - HERSTELLINGEN - NIEUWE
GARANTIETERMIJN.

Nr. 215

herstellingen die als grate werken
moeten worden aangemerkt. (Artt.
1792 en 2270 B.W.) (1)
(LEUKEMANS, DEGRAEVE T. FEYFER E.A.)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie gezegd:
Eisers lieten in 1962 een waning bouwen. Acht jaar later vertoonde het dak
van die waning zware gebreken, die
grate herstellingswerken noodzakelijk
maakten: het dak werd namelijk door
een nieuwe aannemer en onder het toezicht van de oorspronkelijke architect
volledig vervangen.
Zeven jaar na die herstellingen - in
1977 - bleek het hernieuwde dak opnieuw aan dezelfde gebreken te lijden.
Eisers vorderden in 1979 schadevergoeding op grand o.m. van de contractuele aansprakelijkheid van de architect
en van de aannemers.
De rechtbank van eerste aanleg verklaarde de vordering :
onontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke aannemer, die aan de vernieuwing
van het dak niet heeft medegewerkt;
ongegrond t.a.v. de aannemer van de
herstellingswerken;
gegrond t.o.v. de architect, gelet op een
conceptiefout in de dakconstructie.
Op het hoger beroep van de architect
hervormde het Hof van Beroep te Brussel het beroepen vonnis; de appelrechters beslisten o.m. dat de in 1979 ingestelde vordering t.a.v. de architect onontvankelijk is wegens verjaring, nu de in
1970 uitgevoerde werken niet kunnen beschouwd worden als nieuwe werken,
d.w.z. als een nieuwe aanneming, die
aanleiding zou geven tot een nieuwe
tienjaarlijkse aansprakelijkheid. Die herstellingswerken zouden slechts de uitvoering zijn van de verplichting die voortvloeit uit de oorspronkelijke aannemingsovereenkomst van 1962.
De bouwheer beroept zich in cassatie
en voert twee middelen aan.
Het eerste middel is afgeleid uit schending van de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek, die beide de regel van de tienjarige aansprakelijkheid
van de architect en van de aannemer
stellen, met betrekking tot gebreken in

De tienjaarlijkse termijn binnen welke
de architecten en de aannemers aansprakelijk zijn voor een gebrek in de
bouw, dat ernstig genoeg is om de stevigheid ervan in gevaar te brengen,
gaat in niet alleen na de oplevering 1---~-------------
van de oorspronkelijke aanneming,
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
maar evenzeer na de oplevering van
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de bouw die ernstig genoeg zijn om de
stevigheid ervan in gevaar te brengen.
Indien een gebouw een gebrek vertoont waardoor het geheel of gedeeltelijk
tenietgaat, is de architect daarvoor gedurende 10 jaar contractueel aansprakelijk,
maar na verloop van die 10 jaar is hij
van die verantwoordelijkheid ontslagen.
Het cassatiemiddel is in drie onderdelen verdeeld :
Het eerste onderdeel berust op de
overweging dat het hier gaat om een
nieuwe aanneming die vanaf 1970 een
nieuwe
tienjarige
aansprakelijkheid
heeft doen ontstaan.
Het tweede onderdeel beroept zich op
het feit dat de uitgevoerde werken als
« grote werken » moeten worden aangemerkt, met alle juridische gevolgen van
dien.
Het derde onderdeel stelt het probleem op een meer principiele wijze, met
de vraag of het mogelijk is de tienjarige
aansprakelijkheidsregel op herstellingswerken toe te passen.
Op grond van dat derde onderdeel
meen ik tot cassatie te moeten concluderen.
Bepalend voor de beantwoording van
die vraag is de draagwijdte van de voormelde artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek.
Om redenen van openbare veiligheid,
die derhalve de openbare orde aanbelangen, wordt de contractuele aansprakelijkheid van de architect en van de aannemer verzwaard in vergelijking met de
gemeenrechtelijke bepalingen betreffende het aannemingscontract, volgens welke door de aanvaarding de « locator operis ,, van zijn aansprakelijkheid is outlast, behoudens wat de verborgen gebreken betreft (2).
De aansprakelijkheid van de architect
en van de aannemer wordt dus in feite
gedurende 10 jaar verlengd. Die termijn

mag evenwel niet als een verjaringstermijn aangemerkt worden, maar wel als
een garantie- of proeftermijn, die mitsdien niet zoals een gewone verjaringstermijn, voor stuiting of voor schorsing vatbaar is. De Franse rechtsleer gewaagt
desbetreffende van een « delai d'epreuve >> die meteen een « dE!lai d' action » is
(3). Dat onderscheid is in ons gerechtelijk recht eveneens bekend : te dezen
hebben wij te doen met een zogenaamde
vervaltermijn. Dit heeft als gevolg dat de
bouwheer die een groot gebrek in de
bouw vaststelt, zijn rechtsvordering v66r
het verloop van 10 jaar na de oplevering
moet instellen, en wel op straffe van verval.
De rechtsvraag die de huidige zaak
doet rijzen is de volgende : Is de architect, die op grond van zijn specifieke
tienjarige « garantieplicht » herstellingen
heeft uitgevoerd om een ernstig gebrek
van de bouw te verhelpen, opnieuw aansprakelijk m.b.t. die herstellingen gedurende een nieuwe termijn van 10 jaar?
Twee radicaal tegenstrijdige stellingen
worden verdedigd :
Enerzijds wordt betoogd dat, gelet op
de vestiging van een vervaltermijn van
10 jaar, met het verstrijken van die termijn de garantieplicht definitief ophoudt
te bestaan, ook al zou blijken dat de herstellingen de gebrekkige toestand niet
hebben verholpen, omdat zij bijvoorbeeld
slecht werden uitgevoerd.
Die strikte stelling zou zich hierdoor
laten verantwoorden :
Het is noodzakelijk die uitzonderlijke
en van het gemeen recht afwijkende
tienjarige aansprakelijkheid zeer retrictief uit te leggen. Er anders over oordelen zou. de mogelijkheid scheppen de
aansprakelijkheid van de architect en
van de aannemer onbeperkt te verlengen
door
successieve
rechtsvorderingen,
waardoor het wettelijk systeem van de
vervaltermijn in duigen zou vallen. Door
het verstrijken van 10 jaar na de oplevering vervalt aldus elk vorderingsrecht
(2) R.P.D.B., Compl. II, Devis et marches, t;!X art. 1792 van het Burgerlijk Wetboek.

------------------1
474, 641; Cass., 5 mei 1967 (A. C., 1967, 1079, het
tweede onderdeel van het tweede middel). Zie
ook de noot get. W.G. sub Cass., 18 okt. 1973
(A.C., 1974, 206). Raadpl. : Cass., 18 nov. 1983
(AC., 1984, nr. 152 en de talrijke referten in de
voetnoot 1, en R. W., 1983-84, 47, met noot get.
G. Baert); A. DELVAVX, Traite juridique des
bfltisseurs (Bruylant, 1968), 654; G. BAERT, Inleiding tot l1et privaatrechtelijk bouwrecht
(Story Scientia 1981), 258; W. DELVA, « Over de
juridische natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemer »,
T.P.R., 1964, 33.

t------------------(3) R.P.D.B., op. cit., 645; DE PAGE, D. IV, nr.
898; Encyclopedie Dalloz - Contrat d'entreprise, nr. 427. Zie ook : J.H. HERBOTS, « La charniere chronologique des responsabilites des entrepreneurs, architectes et promoteurs "• noot
sub Cass., 24 feb. 1983, R.C.J.B., 1985, 404 (433,
nr. 35) : « La refection fait naitre, a compter de
son execution, pour les travaux accomplis, un
nouveau delai de garantie directement rattache a !'article 2270 du Code civil "·
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Dit is ook de draagwijdte van artikel blijkt die de tienjarige termijn stuit of
schorst (7). Dit argument lijkt evenwel
moeilijk verenigbaar met het bestaan
Een arrest van het Hof van Beroep van een vervaltermijn, die als dusdanig
van Brussel van 1905 heeft zich zeer dui- niet vatbaar is voor schorsing of stuiting.
delijk over dat probleem uitgesproken:
Meer pertinent lijkt ons de redenge« Aucune disposition legale ne peut faire ving van de Franse rechtbank van Riom
admettre (...) qu'il suffit qu'une perte par- die vaak door de rechtsleer geciteerd
tielle de l'immeuble se soit manifestee wordt (8) : « II resulte des nouveaux traendeans les 10 annees de la reception de vaux, rendus necessaires des l'origine en
l'ouvrage et ait ete r"epar.ee, pour que le raison d'un vice de conception, que l'ouproprietaire soit en droit de reclamer in- vrage, pour avoir « semble » accompli, ne
definiment a !'occasion de toutes autres l'etait qu'en apparence et que l'architecte
pertes subsequentes qui surviendraient, devait et peut encore le terminer ... Il a
queUe que soit la date de leur appari- ainsi reporte ala date d'achevement des
tion » (4).
nouveaux travaux l'ouverture d'une nouvelle periode de garantie. »
Die stelling lijkt mij de voorkeur te
Als tweede argument wordt aangevoerd dat de herstellingen niet als de uit- moeten genieten : nu aanvaard is dat de
voering van een nieuwe werkaanneming aansprakelijkheidsregel van de artikelen
kunnen beschouwd worden en dus ook 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
niet het aanvangspunt kunnen zijn van van openbare orde is en strekt tot bescherming van de gemeenschap tegen de
een nieuwe tienjarige termijn (5).
gebrekkige bouw, ziet men niet in waarDe Franse rechtsleer argumenteert als om de architect van zijn aansprakelijkvolgt : « aucun nouveau contrat de louage heid t.a.v. « grote werken » die hij geleid
d'ouvrage n'est conclu relativement a la heeft, zou zijn vrijgesteld enkel om de
refection, celle-ci etant encore dans la reden dat die werken slechts herstellinmouvance du contrat originaire, dont elle gen zijn van gebreken die in een eerste
voudrait etre une nouvelle et une meil- tienjarige aansprakelijkheidstermijn aan
het licht zijn gekomen, en dat die werleure execution » (6).
ken reeds in het kader van zijn oorDit is ook de stelling van het bestre- spronkelijke garantieplicht uitgevoerd
den arrest : « de herstellingswerken kun- werden (9).
nen niet als een nieuwe aanneming beDe eerste restrictieve stelling van de
schouwd worden ».
definitieve vervaltermijn zou tot een haVolgens de andere stelling loopt er wei chelijke toestand kunnen leiden : die van
een nieuwe tienjarige termijn vanaf de de onverantwoordelijkheid van de architect t.a.v. herstellingwerken die hij op
oplevering van de herstellingen.
onbehoorlijke wijze zou uitgevoerd hebDe argumenten die ter adstructie van ben.
die oplossing aangevoerd worden zijn
Het is redelijk aan te nemen dat de arvan allerlei soort : Allereerst wordt be- chitect gedurende een nieuwe termijn
toogd dat door de uitvoering van de her- van 10 jaar aansprakelijk is t.a.v. herstellingen duidelijk en ondubbelzinnig stellingen die als « grote werken » kuneen erkenning van aansprakelijkheid nen worden aangemerkt, maar enkel wat
die herstellingen betreft en dus niet t.a.v.
gebreken aan andere gedeelten van de
2270 van het Burgerlijk Wetboek.

------------------1
(4) Brussel, 27 januari 1905, Belg. Jud., 1906,
640.

(5) R.P.D.B., op. cit., 648 - G. BRICMONT, La
responsabilite des architectes (1965), nr. 140 :
« II n'est pas possible de voir dans Ia reparation effectuee (... ) une manifestation de volonte ( ... ) de proroger conventionnellement le
delai de garantie en cours depuis Ia reception
des travaux. ,

1------------------(7) S!MONT, DE GAVRE en FORIERS, « Les contrats speciaux - Examen de jurisprudence
(1976-1980) - Le louage d'ouvrage "• R.C.J.B.,
1986, nr. 185, biz. 360; M.A. en PH. FLAMME, Le
droit des constructeurs (1984), biz. 235-239, nrs.
258-262.

(8) RIOM, 20 nov. 1950, zie in R.P.D.B., op.
cit., nr. 646.
(6) G. CORNU, « Jurisprudence frangaise en
(9) R.P.D.B., op. cit., 649; Cass. fr., 2 dec.
matiere de droit civil, contrats speciaux "• in
1957, Bull., I, 375.
Rev. Trim. de Dr. Civil, 1977, 344.
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bouw die door de herstellingen niet geraakt werden (10).
Die oplossing is ook die van de Franse
rechtspraak : « Si, apres reparation des
desorders affectant les gros ouvrages, un
nouveau delai de 10 ans est ouvert pour
garantir ·la -bonne execution des travaux
de remise en etat a dater du jour de leur
acceptation, c'est a juste titre qu'une
cour d'appel a considere que cette garantie ne devait pas s'etendre aux desordres
autres que ceux qui affectent les travaux
de remise en etat )) (11).
De aanvaarding van een nieuwe tienjarige termijn doet men soms steunen op
het feit dat de architect zijn aansprakelijkheid heeft bekend doordat hij de herstellingen heeft uitgevoerd {12). De nieuwe termijn zou aldus in het verlengde
van de oorspronkelijke termijn komen te
liggen.
M.i. hoeft men zelfs niet die nieuwe
termijn aan de oorspronkelijke termijn
vast te knopen, also£ de eerste termijn
geschorst of gestuit kon worden, iets wat
wel verenigbaar zou zijn met het concept
van verjaringstermijn, maar zeker niet
met dat van vervaltermijn!
In Frankrijk neemt men eerder aan
dat « le delai repart a zero ,, (13). Maar
- ik herhaal het - de nieuwe garantieplicht strekt zich evenwel niet uit tot
andere gebreken dan die welke hersteld
werden.
Ik sluit mijn aan bij die stelling en
vooral bij die laatste verantwoording. Zoals Herbots schreef in « Actuele problemen in het notariEHe recht >> : « De herstelwerken gebeuren in de schaduw van
het oorspronkelijk aannemingscontract,
waarvan ze een nieuwe en betere uitvoering willen zijn. Ze doen (... ), vanaf de
uitvoering ervan, voor de uitgevoerde
werken een nieuwe garantietermijn ontstaan die rechtstreeks onderworpen is
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aan art. 2270 van het Burgerlijk Wetboek » (14).
De juridische grondslag van de nieuwe
aansprakelijkheidstermijn zou dus gelegen zijn in de rechtstreekse onderwerping van de nieuwe uitgevoerde grote
werken aan de artikelen 1792 en 2270
van het Burgerlijk Wetboek, eerder dan
in het vermoede bekennen van zijn aansprakelijkheid door de architect.
Die rechtstreekse aanknoping met of
aansluiting bij de uitvoering van de nieuwe werken is ook te gissen uit de Franse
rechtsleer: « Si (la refection) n'est pas
(satisfaisante), il importe de la saisir en
elle-meme, dans sa materialite et (... ) de
lui appliquer l'article 2270 du Code civil »
(... ) A cela, il n'est pas convaincant d'objecter qu'aucun nouveau contrat de louage d'ouvrage n'est conclu relativement a
la refection » (15). De bestreden besli.ssing was precies op die opwerping gegrond : er werd, zo betoogde de architect,
geen nieuwe aannemingscontract overeengekomen m.b.t. de herstellingswerken! Die opwerping is inderdaad niet
overtuigend. G. Cornu besluit zijn ontleding van de Franse rechtspraak met de
volgende - zeer expressieve - formulering : « Refaire ce qui avait ete mal fait
emporte, quant a la garantie, les memes
effets >>.
Besluit: De termijn van 10 jaar waarbinnen de architect en de aannemer aansprakelijk zijn voor een gebrek in de
bouw, dat ernstig genoeg is om de stevigheid ervan in gevaar te brengen, loopt
ook en om dezelfde redenen t.a.v. de herstellingen die zulk een gebrek bedoelen
te verhelpen, en die als « grote werken »
en mitsdien als een nieuwe aanneming
moeten worden aangemerkt.
De oplossing van het hof van beroep
schendt dus artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
Ik besluit tot cassatie.

(14) HERBOTS, « De verval- en de verjaringstermijnen in de wet Breyne, in Actuele problemen van het notarieel recht », Libe1· amicorum
Prof. De Boungne (Kiuwer, 1985), biz. 87, nr.
(11) Cass. fr., 10 dec. 1974, Dalloz 1975, I.R. 24.
Zie ook: J.H. HERBOTS, « La charniere chro52 en de noot A. Plancqueel, in Gaz. Palais,
nologique des responsabilites des entrepre1975, Jurisprudence, 377.
neurs, architectes et promoteurs >>, noot sub
(12) M.A. en PH. FLAMME, Le Droit de con- Cass., 24 feb. 1983, R.C.J.B., 1985, 404 (435, nr.
struction, op. cit., nr. 261, biz. 238.
38): « La refection fait naltre, a compter de
son execution, pour les travaux accomplis, un
(13) Encyclopedie Dalloz - Contrat d'entre- nouveau delai de garantie directement ratprise, 431. Cass. fr., 18 okt. 1968, J.C.P., 1969, tache a l'article 2270 du Code civil. >>
II, 16.117; 10 dec. 1974 en 22 april 1976, Dalloz,
1977, 95; M.A. en PH. FLAMME, Droit des con(15) G. CORNU, op. cit., Rev. Trim. droit civil,
structeurs, biz. 238, nr. 261.
1977, 343.

(10) M.A. en PH. FLAMME, « Le contrat d'entreprise - Chronique de jurisprudence et de
doctrine (1966-1975) », J.T., 1976, 337 (365).
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ARREST

(A.R. nr. 5650)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1985 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1101, 1134, 1135, 1787, 1792
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, en
voor zoveel nodig 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld : dat de kwestieuze waning in 1962
gebouwd werd door aannemer Alfons
Daniels, volgens plan en onder toezicht
van architect Feyfer; « dat de litigieuze
dakwerken die zich in 1970 ingevolge
een conceptiefout van de architect opdrongen, en die uitgevoerd werden door
Joris Louis voor rekening van zijn
schoonvader Daniels Alfons volgens het
voorliggende verslag van de gerechtsdeskundige Bruno Boulanger, er in bestonden, dat 235,5 vierkante meter spaanderplaten, 260 vierkante meter roofing en
505 strekkende meter spieen werden vervangen, met behoud behoud van " de
konstruktieplaat in gewapend beton met
uitsparingen in monotub-elementen voor
de eerste zone en zonder monotub-elementen voor de tweede zone"; dat valgens de overgelegde niet betwiste afrekening " de kosten (voor de doorgevoerde
herstelling) voor 25 o/o ten laste (vielen)
van de bouwheer, terwijl architect en
aannemer elk 37,5% dezer kosten (droegen)" », oordeelt: « dat de litigieuze dakwerken, die Joris Louis in 1970 voor rekening van zijn schoonvader Daniels
Alfons verrichte, niet kunnen beschouwd
worden als nieuwe werken, doch slechts
als de uitvoering van de verplichtingen
voortvloeiend uit de aannemingsovereenkomst van 1962 en derhalve niet het aanvangspunt kunnen vormen van een nieuwe termijn van 10 jaar; dat de door de
eerste rechter overgenomen stelling van
(eisers) als zou het plaatsen van een
nieuw dak als een groot werk in de zin
van artikel 2270 van het Burgerlijk Wethoek en derhalve als een uitgangspunt
voor een nieuwe termijn van tien jaar te
beschouwen zijn, in casu niet aanvaardbaar is; dat de door artikel 1792 van het
Burgerlijk Wetboek voorgeschreven tienjarige aansprakelijkheid, waarvan artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek de
verjaring behandelt, van contractuele
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aard is en haar grond heeft in de architectenopdracht en de overeenkomst van
aanneming van werk (... ), hetgeen ter zake alleszins niet het geval is, vermits (...)
het in onderhavig geval kennelijk herstellingswerken aan een in 1962 opgetrokken gebouw betrof, die, uitgevoerd in
het kader van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect, niet
als een nieuwe aanneming kunnen beschouwd worden », en besluit dat « architect Feyfer in de gegeven omstandigheden terecht de niet-ontvankelijkheid van
de tegen hem gerichte vordering wegens
verjaring opwerpt », aldus het hager beroep ontvankelijk en gegrond bevindend
in zoverre het strekte tot de afwijzing
van de oorspronkelijke vordering,
terwijl artikel 1792 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt dat, indien een gebouw
dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel
of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door ongeschiktheid van de grand, de architect en de
aannemer daarvoor aansprakelijk zijn
gedurende tien jaren, en overeenkomstig
artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek
de architect en de aannemer na verloop
van tien jaren zijn ontslagen van hun
aansprakelijkheid met betrekking tot de
grate werken die zij hebben uitgevoerd
of geleid; deze wetsbepalingen aldus de
contractuele aansprakelijkheid van de
aannemer en de architect vastleggen, gedurende tien jaren, voor elke schade die
ontstaat aan een bouwwerk dat door hen
werd opgericht of onder hun leiding
werd uitgevoerd, wanneer, bijvoorbeeld,
de schade voortvloeit uit de gebrekkige
uitvoering van grate werken, dat wil zeggen werken die de stevigheid van het gebouw aanbelangen; deze wetsbepalingen
geenszins verhinderen dat de tienjarige
aansprakelijkheid ook zou gelden voor
« herstellingswerken » die ingevolge de
gebrekkige uitvoering van het oorspronkelijk werk noodzakelijk blijken binnen
de tien jaren na de voltooiing van de
oorspronkelijke werken, voor zover die
herstellingswerken als grate werken
kunnen worden opgevat in de zin van genoemde wetsbepalingen; het vervangen
van een volledig dak, met uitzondering
van de « betonnen konstruktieplaten >>
een groat werk betreft, in de zin van de
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals door eisers omstandig
uiteengezet in hun conclusies (eerste
conclusie blz. 2-3, en derde conclusie blz.
2); de << aanneming van werk >> ontstaat
zodra een partij, ten deze de bouwheer,
overeenkomt met een andere partij, ten
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deze de aannemer, een bepaald werk te
laten uitvoeren tegen betaling van een
prijs; het hof van beroep ten deze minstens impliciet vaststelt dat aannemer
Joris Louis in 1970 voor rekening van
zijn schoonvader, Alfons Daniels, op verzoek van de eisers de herstellingswerken
uitvoerde aan hun waning, waarbij de
kosten, verbonden aan de herstelling,
contractueel verdeeld werden tussen de
aannemer, de architect en de eigenaars,
zodat:
eerste onderdeel, voor zover het hof
van beroep oordeelde dat de aansorakelijkheidsregel, omschreven in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wethoek, geen toepassing kon vinden op
grond dat geen contract (aannemingsovereenkomst) aan de basis lag van de
bedoelde herstellingswerken, dat hof de
begripsinhoud van de aannemingsovereenkomst en derhalve de verbindende
kracht ervan miskent (schending van de
artikelen 1787, 1134, 1135 en voor zoveel
nodig 1101 van het Burgerlijk Wetboek),
en zelfs tegenstrijdig statueert, door
enerzijds vast te stellen dat een aannemer werken uitvoerde, voor rekening
van een ander, in opdracht van de bouwheer, tegen een bepaalde prijs, die tussen partijen zou verdeeld worden, en anderzijds te stellen dat geen (aannemings)overeenkomst voorlag (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, voor zover het hof
van beroep oordeelde dat de herstelling
van een dak, zeals door dat hof vastgesteld, geen groat werk zou uitmaken in
de zin van de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek, het deze bepalingen, en inzonderheid het juridisch begrip « groot werk » miskent (schending
van de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, voor zover het hof
van beroep oordeelde dat herstellingswerken als dusdanig geen aanleiding
kunnen geven tot het opnieuw starten
van een tienjarige aansprakelijkheidstermijn, omdat dit geen « nieuwe werken »
betreft, dat hof aan de aansprakelijkheidsregels van aannemer en architect
een voorwaarde toevoegt, en derhalve
hun toepassingsgebied onwettig beperkt
(schending van de artikelen 1792 en 2270
van het Burgerlijk Wetboek) :
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van zijn schoonvader Daniels Alfons
verrichtte, niet kunnen beschouwd
worden als nieuwe werken, doch
slechts als de uitvoering van verplichtingen voortvloeiend uit de aannemingsovereenkomst van 1962 en
derhalve niet het aanvangspunt
kunnen zijn van een nieuwe termijn
van tien jaar, en als reden nader
aangeeft dat de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers van contractuele aard is en
haar grond heeft in de architectenopdracht en de overeenkomst van
aanneming van werk;
Overwegende dat de termijn van
tien jaar binnen welke met name de
architect aansprakelijk is voor een
gebrek in de « bouw », dat ernstig
genoeg is om de stevigheid ervan in
gevaar te brengen, begint te lopen,
niet alleen na de oplevering van de
oorspronkelijke aanneming, maar
evenzeer en om dezelfde redenen na
de oplevering van « herstellingen »
die als << grote werken » moeten
worden aangemerkt;
Dat het arrest, door er anders
over te oordelen, artikel 2270 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eisers tegen eerste
verweerder niet ontvankelijk verklaart en hen veroordeelt in de kosten van de partijen Feyfer en Daniels; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in de
kosten aan de zijde van de verweerder Joris, zijnde een derde; houdt
voor het overige de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de
Wat het derde onderdeel betreft: aldus beperkte zaak naar het Hof
Overwegende dat het arrest oor- van Beroep te Antwerpen.
deelt dat de litigieuze dakherstellin9 december 1988 - 1' kamer - Voorgen, die Joris Louis voor rekening zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit-
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Nr. 216

ter - Verslaggever: de h. Soetaert, afde- hoger beroep gewezen door de
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- Rechtbank van Eerste Aanleg te
sie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs . .Biitzler en De Turnhout;
Overwegende dat de voorzieninGryse.
·
gen gericht zijn tegen hetzelfde vonnis en dienen te worden samengevoegd;
Nr. 216
Over het middel in beide zaken :
schending van de artikelen 48, inzonder1• KAMER - 9 december 1988
heid 48.1, vijfde lid, 51, inzonderheid
vierde lid, en 57 van de Pachtwet van
4 november 1969,
HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - UIT
doordat het bestreden vonnis, met verDE HAND VERKOOP VAN HET GEPACHTE
wijzing naar de uiteenzetting van de eerGOED - KENNISGEVING AAN DE PACHTER ste rechter wat betreft de nauwkeurige
VOORWAARDE.
omschrijving van het voorwerp van de
De in art. 48.1, vijfde lid, Paci1twet be- vordering en de proceduriele voorgaandoelde ke1misgeving van een verkoop den, vaststelt dat de vordering van de
uit de hand van het gepachte goed verweerders werd ingeleid op 15 april
aan iemand anders dan de pachter 1985, meer dan drie maanden na de kendient aan deze te worden gedaan in de nisgeving door eiser (in de zaak nr. 5698)
vorm die de Pachtwet voorschrijft, on- en alvorens twee jaar waren verstreken
verschillig of die kennisgeving al dan sinds de registratie, en vervolgens, met
niet tijdig plaatsheeft, d.w.z. binnen vernietiging van de beslissing van de
eerste rechter de vordering van de vereen maand na de registratie (1).
weerders ontvankelijk verklaart, op
grond : « dat de reglementeringen van de
Pachtwet (4 november 1969) dwingend
(COLS T. B&'C, PELKMANS, WOUTERS)
recht uitmaken en de bepalingen ervan
- met inbegrip van deze betrekkelijk na
ARREST
te leven termijnen en formaliteiten strikt beperkend moeten worden ge'inter(A.R. nrs. 5698 en 5700)
preteerd (... ); dat volgens artikel 48 de eigenaars een pachtgoed slechts aan een
HET HOF; - Gelet op het bestre- derde uit de hand mogen verkopen nadat
den vonnis, op 8 september 1986 in de pachter een laatste gelegenheid heeft
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 g e k r e g e n om zijn recht van voorkoop uit
te oefenen, dat zij hiervoor de pachter
(1) Raadpl. : Cass., 8 jan. 1971 (A.C., 1971,
444); 18 jan. 1979 (A.C, 1978-79, 565); 12 nov. kennis moeten geven van de prijs en de
1982, A.R. nr. 3533 (A.C, 1982-83, nr. 162); 20 voorwaarden waartegen ze bereid zi,in
nov. 1986, A.R. nr. 7575 (A.C., 1986-87, nr. 176). het goed te verkopen, dat conform artiZie: EECKLOO R., Pacht en voorkoop (1970), kel 48.1, al. 5, zulks moet gebeuren in
nrs. 727, 769, 777); DONNA¥ M., « Le droit de voorkomend geval door de instrumentepreemption en faveur de preneur des biens ru- rende notaris " (eiser in de zaak nr.
raux, Rec. Gen. Enr. Not., 1963, nr. 20637/3, 5698) « binnen 1 maand na de registratie,
blz. 252); SEVENS M. en TRAEST G., « Pacht », in quod non, zoals in se niet wordt betwist;
A.P.R. (1978), nrs. 200, 218, 226; DELNOY P. in dat het niet binnen deze termijn betekeR.P.D.B., Complement V, Le droit de preemp- nen aan de pachter van een verkoop die
tion en matiere de biens ruraux, nr. 295; DE aan een derde na aanbieding van voorBouNGNE : « Stof tot bedenkingen naar aanleiding van het boek "Pacht en voorkoop ", door koop heeft plaatsgehad, als dusdanig
R. Eecldoo », R. W, 1971-72, 460, 478; o'UDEKEM geen aanleiding geeft tot de sankties van
o'Acoz H. en SNICK I., Het pachtrecht (1970), subrogatie of forfaitaire schadevergoenrs. 283, 312; VANDEKERCKHOVE R., « Voor- ding; dat het enige gevolg hiervan van
koop », in Tijd. Not. (1963), 117, 118; n'UDEKEM louter proceduriiHe aard is, namelijk dat
o'Acoz H., << Le bail en ferme et le droit de de vordering van de pachter slechts verpreemption, in Novelles, Droit civil, VI, dl. III,
Le louage de chases (1984), nrs. 551, jaart twee jaar na de overschrijving
609; CLOSON H., Les baux, ]e bail a ferme et le (conform artikel 51.4) in plaats van drie
droit de preemption (1978), nrs. 254, 279; maanden (... ); dat de argumentatie van
RENIER V., << Le bail a ferme et le droit de (eisers en de partijen opgeroepen tot binpreemption (1970-1981) », J.T., 1981, 561 (615). dendverklaring van het arrest), welke
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voorhouden dat deze termijn van twee
jaar slechts toepasselijk is in geval van
niet-bestaande kennisgeving, waar het in
casu gaat over een alleszins bestaande
- zij het laattijdige - berichtgeving,
geenszins kan worden bijgetreden; dat
het onbetwiste gegeven dat de kennisgeving, per aangetekend schrijven conform
artikel 57 van de Pachtwet, formaliter in
orde was, niets verandert aan de manifeste laattijdigheid ervan, dat deze termijn van een maand, evenals deze van
drie maanden van dwingend recht (cfr.
supra), duidelijk voorzien is op straffe
van verval; dat een la&ttijdige kennisgeving dan ook als juridisch onbestaand
moet worden beschouwd; dat in casu de
vordering van (verweerders) - in te stellen binnen de twee jaar - duidelijk tijdig is en geenszins verjaard, dat zij regelmatig gesteld werd en dienvolgens
ontvankelijk dient verklaard »,
terwijl de vorderingen tot naasting en
indeplaatsstelling, waarover cle pachter
beschikt in geval van miskenning van
zijn recht van voorkoop, luidens artikel
51, vierde lid, van de Pachtwet bij een
onderhandse verkoop verjaren door verloop van drie maanden te rekenen van
de kennisgeving van deze verkoop aan
de pachter, indien een dergelijke kennisgeving heeft plaatsgehad, en anders door
verloop van twee jaren na de overschrijving van de akte van verkoop; luidens
artikel 48.1, vijfde lid, van de Pachtwet
de instrumenterende notaris, die een akte van verkoop uit de hand van iemand
anders dan aan de pachter heeft verleden, van de prijs en de voorwaarden
daarvan aan de pachter kennis moet geven binnen een maand na de registratie;
noch uit genoemd artikel 48, noch uit
enige andere wettelijke bepaling evenwel
blijkt dat voormelde kennisgeving niet
meer geldig kan gebeuren na de voorgeschreven termijn van een maand; de
sanctie van het niet-bestaan van de kennisgeving door de Pachtwet, met name
door artikel 57 van deze wet, enkel
wordt verbonden aan de kennisgeving
die niet per gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekend
schrijven wordt betekend; uit een en ander volgt dat de termijn van drie maanden waarin artikel 51, vierde lid, van de
Pachtwet voorziet, begint te lopen van de
kennisgeving van de verkoop aan de
pachter, ook dan wanneer deze kennisgeving niet binnen de bij artikel 48.1, vijfde lid, voorgeschreven termijn is geschied; het vonnis derhalve, na te heb-
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ben vastgesteld dat de registratie op 6
november 1984 en de kennisgeving op 12
december 1984 had plaatsgegrepen, dat
de kennisgeving naar de vorm correct
was gebeurd, en dat de vordering van de
verweerders werd ingesteld op 15 april
1985, dat is meer dan drie maanden na
de kennisgeving door eiser (in de zaak
nr. 5698), niet wettig kan beslissen dat
de termijn van een maand bepaald in artikel 48.1, vijfde lid, een termijn van
dwingend recht is, gesteld op straffe van
verval, dat een laattijdige kennisgeving
juridisch als niet-bestaand moet worden
beschouwd, en dat de vorderingen van
de pachter bijgevolg geldig konden worden ingeleid tot twee jaar na de registratie, zonder aan de niet-naleving van de
termijn van een maand na de registratie
een sanctie te verbinden waarin de
Pachtwet niet voorziet (schending van de
artikelen 48, inzonderheid 48.1, vijfde lid,
en 57 van de Pachtwet van 4 november
1969), en zonder de verjaringstermijn
van drie maanden voorgeschreven in geval van kennisgeving te miskennen
(schending van artikel 51, inzonderheid
vierde lid, van de Pachtwet van 4 november 1969):

Overwegende dat de kennisgeving
bedoeld in artikel 51, vierde lid, van
de Pachtwet door artikel 48, 1, vijfde
lid, wordt opgelegd in deze bewoordingen : « De instrumenterende
ambtenaar die een akte van verkoop
uit de hand aan iemand anders dan
aan de pachter heeft verleden, moet
van de prijs en de voorwaarden
daarvan aan de pachter kennis geven binnen een maand na de registratie »;
Overwegende dat geen wetsbepaling de bedoelde termijn van een
maand na de registratie oplegt op
straffe van nietigheid; dat de sanctie
is dat de verjaringstermijn van drie
maanden om de vordering tot naasting en indeplaatsstelling en de vordering tot schadeloosstelling in te
stellen, pas loopt vanaf de dag van
de kennisgeving; dat bij gebrek aan
kennisgeving van de onderhandse
verkoop de verjaring zal intreden
door verloop van twee jaren na de
overschrijving van de alde van verlkoop;
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Dat uiteraard die kennisgeving
van de verkoop dient te geschieden
in de vormen die de wet voorschrijft, onverschillig of de kennisgeving al dan niet tijdig plaatsheeft;

mijn verplaatst op de eerstvolgende
werkdag. (Art. 53 Ger.W.) (1)
(DENIS T. BEULLEKENS)
ARREST

(A.R. nr. 5994)

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 Mechelen, zitting houdende in
hoger beroep.
9 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Nelissen Grade
en Houtekier.

Nr. 217
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KAMER -

Over het middel: schending van de artikelen 52, 53 en 1035 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de inleidende dagvaarding
betekend werd op een vrijdag voor de inleidingszitting op de daaropvolgende
maandag, beslist dat de vordering niet
toelaatbaar is omdat in de termijn van
twee dagen de vervaldag een zondag was
en derhalve, overeenkomstig artikel 53,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, diende verplaatst te worden op de
eerstvolgende werkdag, zijnde de maandag, zodat op de dag van de inleidingszitting de wachttermijn nog niet verstreken
was, en bijgevolg het eerste vonnis bevestigt dat de oorspronkelijke vordering
onontvankelijk verklaarde,
terwijl overeenkomstig artikel 1035
van het Gerechtelijk Wetboek de dagvaardingstermijn in kort geding ten minste twee dagen bedraagt en deze wacht-

9 december 1988

1° DAGVAARDING -

BURGERLIJKE ZAKEN - GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING
- TERMIJN- VERVALDAG VAN DE TERMIJN
- ART. 53, TWEEDE LID, GER.W. - VERPLAATSJNG VAN DE VERVALDAG.

:~.··

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

KORT GEDING - GELDIGHEID VAN DE
UAGVAARDING - TERMIJN - VERVALDAG
VAN DE TERMIJN - ART. 53, TWEEDE LID,
GER.W. - VERPLAATSING VAN DE VERVALDAG.

lo en 2o Wanneer de termijn voor een

dagvaarding op een zaterdag, een zondag of een wettel1jke feestdag vervalt,
wordt de vervaldag van die wachtter-

(1) De regel van art. 53 Ger.W. is van toepassing zowel op de wachttermijnen als op de
vervaltermijnen. Raadpl.: de voetnoot (1) sub.
Cass., 6 nov. 1974 (A.C., 1975, 313); 3 dec. 1979
(A.C., 1979-80, nr. 211) en de noot van P. Rouard, in J.T., 1980, 222; 10 okt. 1985
(A.C., 1985-86, nr. 82). Zie: CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming(1964), I, 66-67; Gerechtelijk Recht- Artikelsgewijze commentaar (Kiuwer) - Art.
53-1; R. DE CORTE, « Termijnen in het gerechtelijk recht », in Actuele Problemen van gerechtelijk privaatrecht (Acco, 1976) 31(35); E.
GUTT, « Examen de jurisprudence - Droit judiciaire prive », R.C.J.B., 1974, 98; GU'IT en LINSMEAU, « Examen de jurisprudence - Droit judiciaire prive », R.C.J.B., 1980, 450, nr. 33; J. VAN
CoMPERNOLLE, « Theorie des actes et des delais », in Ann. Fac. Droit Louvain, 1968, 412; A.
FETTWEIS, A. KOHL en G. DE LEVAL, Droit judiciaire prive, 1976-I, 204, en 1980-II, 261; P. RouARD, Tmite elementaire de droit judiciaire
prive, II-1 (1975), nr. 390, nr. 465; D. LINDEMANS, Het kart gedlng (Kiuwer), nr. 170
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termijn volgens artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek zowel zaterdag als
zondagen omvat en deze wachttermijn
een vrije termijn is waardoor de verval•
dag plaatsvindt daags na het verstrijken
ervan, wat een maandag was, zodat het
arrest ten onrechte de termijn overeenkomstig artikel 53, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek verlengt (scherrding van de artikelen 52, 53 en 1035 van
het Gerechtelijk Wetboek):
Overwegende dat het arrest het
beroepen vonnis dat de oorspronkelijke vordering van de eiser niet toelaatbaar verklaarde wegens nietigheid van de dagvaarding die de
dagvaardingstermijn niet eerbiedigde, bevestigt;
Overwegende dat de bij artikel
1035, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van
ten minste twee dagen een wachttermijn is, en dat de gedagvaarde
niet kan worden verplicht te verschijnen v66r het verstrijken van
die termijn;
Overwegende dat, met toepassing
van artikel 52 van het Gerechtelijk
Wetboek, de op vrijdag 7 november
1986 betekende dagvaarding de bedoelde termijn van twee dagen
slechts kan doen ingaan op zaterdag
8 november 1986;
Dat luidens artikel 53, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek de
vervaldag in de termijn begrepen is,
ten deze zondag 9 november 1986;
Dat artikel 53, tweede lid, bepaalt
dat wanneer die vervaldag een
zondag is, hij verplaatst wordt op de
eerstvolgende
werkdag,
zijnde
maandag 10 november 1986;
Dat, nu de maandag 10 november
1986 in de termijn begrepen was, de
gedaagde niet eerder dan op de volgende werkdag diende te verschijnen;
Overwegende dat de op vrijdag 7
november 1986 voor maandag 10 november 1986 betekende dagvaarding
de bij artikel 1035, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek vastgestelde en overeenkomstig de artikelen
52 en 53 van datzelfde wetboek be-

paalde termijn van ten minste twee
dagen niet in acht heeft genomen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen - Gelijkluidende conclusie van de
h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.
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9 december 1988

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELAST!l'IG - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSLASTEN - AFTREK VAN DE HCURLASTEN VAN EEN WOONGELEGENHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETT0-1:'-IKOMEN AFTREKBARE
LASTEN - AFTREK VAN DE HUURLASTEN
VAN EEN WOONGELEGENHEID.

1' en 2' De huur en de huurlasten betref-

fende een bijkomende verblijfsgelegenheid kunnen onder bepaalde omstandigheden als bedrijfsuitgaven worden
aangemerkt (1).
(BELGlSCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN
T. HUYBRECHTS)
ARREST

(A.R. nr. F 1410 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1986

1---------------(1) Zie : S. VAN CROMBRUGGHE, ".
I~etonder-

scheid tussen bedriJfslasten en pnve-mtgaven
in de personenbelastingen », T~jdschr. Notarissen, 1983, 241 (248, 252-253. 264); I
CLAEYs-BouuAERT, « Bedrijfslasten Bijdrage
tot de omschrijving van het be grip », R. W.,
1957-58 (199 [203]); A. TIBERGHIEN, l\Ianuel de
droit fiscal (1987) 11132 (blz. 129, 130, 149)
Raadpl Cass., 15 maart 1966 (Pas., 1966
913 [915]), 5 Juni 1975 (A.C., 1975, 1059)
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door het Hof van Beroep te Antwer- rend goed dat als woning dient en
pen gewezen;
door de belastingplichtige niet voor
de
uitoefening
van
zijn
beOver het middel: schending van de ar- roepswerkzaamheid wordt gebruikt,
tikelen 44 en 50, 2', van het Wetboek van
in de regel uitgaven van persoonlijde Inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep beslist dat ke aard zijn, die, krachtens artikel
de uitgaven voor huur en huurlasten van 50, 2', van het Wetboek van de Ineen appartement noodzakelijk zijn voor komstenbelastingen, niet als behet uitoefenen van de beroepswerkzaam- drijfsuitgaven kunnen worden aanheid en gedragen werden om inkomsten gemerkt;
te verkrigen, op grand van de overweginDat onder bepaalde omstandighegen: dat verweerder van zijn werkgever
een kaderfunctie toegewezen kreeg in den evenwel het huren van een bijGenk, terwijl hij voorheen in Antwerpen komende verblijfsgelegenheid zodatewerkgesteld was, en, oordelend dat de nig door de uitoefening van de
clagelijkse verplaatsing met de auto Ber- beroepswerkzaamheid vereist kan
chem-Genk (100 km) en terug hem op zijn dat de uitgaven die ervoor worzijn leeftijd te zwaar is en trouwens den gedaan, in rechte niet meer als
duurder uitvalt dan het betalen van een
huurprijs, een appartement huurde op uitgaven van persoonlijke aard,
vijf km van de plaats waar hij arbeid maar als noodzakelijk voor de uitoeverrichtte; dat in die omstandigheden de fening van de beroepswerkzaamheid
huurprijs en de huurlasten geen uitga- en als bedrijfsuitgaven in de zin van
ven van persoonlijke aard zijn, nu het artikel 44 van het Wetboek van de
huren van een appartement te Genk dui- Inkomstenbelastingen te beschoudelijk niet ingegeven was door de be- wen vallen;

hoefte over een woongelegenheid daar te
beschikken, maar wel door de noodzaak
bij het uitvoeren van de door zijn werkgever opgelegde verplichtingen verre dagelijkse verplaatsingen te vermijden,
waarvan verweerder in de concrete omstandigheden kon oordelen dat zij hem
onredelijk voorkwamen en te zwaar waren;
terw~jl niet als bedrijfslasten in de zin
van artih:el 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen worden aangemerkt de uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet
noodzakelijk zijn en, meer in het bijzonder, de huurprijs en de huurlasten van
onroerende goederen of gedeelten ervan
die tot waning dienen, steeds en ongeacht de feitelijke omstandigheden of opportuniteitsoverwegingen die eraan ten
grondslag liggen, krachtens artikel 50, 2',
van het W etboek van de Inkomstenbelastingen uitgaven van persoonlijke aard
zijn, zodat het hof van beroep niet, zonder de artikelen 44 en 50, 2', van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen te
schenden, kan beslissen dat de huurprijs
en de huurlasten van een onroerend
goecl dat tot woning client, noodzakelijk
waren voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid en gedragen werden
om de bedrijfsinkomsten te verkrijgen :

Dat het arrest, door op grond van
die vaststellingen te beslissen dat de
uitgaven voor het litigieuze appartement te Genk voor verweerder bedrijfsuitgaven vormen, de artikelen
44 en 50, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen niet schendt;

Overwegende dat de huur en de
huurlasten betreffende een onroe-

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat het arrest vaststelt: dat verweerder, geboren in
1920, werkzaam te Antwerpen, en
met zijn echtgenote wonende te Berchem, in 1977 door zijn werkgever
een kaderfunctie in het bedrijf te
Genk kreeg toegewezen; dat hij in
de betrokken jaren zijn woning te
Berchem behield en een appartement huurde gelegen op 5 km van
zijn werkplaats te Genk, niet uit
een persoonlijke behoefte, « maar
wel (uit) de noodzaak bij het uitvoeren van de door zijn werkgever opgelegde verrichtingen verre dagelijkse verplaatsingen te vermijden,
waarvan (verweerder) in de concrete
omstandigheden kon oordelen dat
zij hem onredelijk voorkwamen en
te zwaar waren »;

Om die redenen, verwerpt de
VOOrziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 december 1988
1' kamer -- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. H. Dubois, Antwerpen.
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KAMER -

12 december 1988

1° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
RECHTSPLEGING - VERGOEDDIGEN RECHTSVORDERING
TOT
BETALING
RECHTSVORDERING TOT TERJ;GVORDERING
- VERJARING - ARBEIDSONGEVALLE:\'WET,
ART. 69 - TOEPASSINGSSFEER.

2° VERJARING -

BGRGERLIJKE ZAKEN TERM!JNEN - DUUR- ARBEIDSONGEVAL VERGOEDINGEN - RECHTSVORDERING TOT
BETAL!NG - RECHTSVORDERING TOT TERUGARBEIDSONGEVALLENWET,
VORDERING ART. 69 - TOEPASSINGSSFEER.

3° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN - DUUR - VERGOEDINGEN WE·
BETAGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID LING DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING VERHAAL OP DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR
ARBEIDSONGEVALLENWET,
ART. 63, § 2, DERDE LID.

lo en 2° De in art. 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet bedoelde driejarige verjaring geldt enkel ten aanzien van de
rechtsvordering tot betaling en de
rechtsvordering tot terugvordering
waarvan spra,ke is in de wetgeving inzake arbeidsongevallen.
3° De in art. 69, eerste lid, Arbeidsonge-

vallenwet bedoelde driejarige verjaring
geldt niet ten aanzien van de rechtsvordering tot terugvordering van vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid die door de verzekeringsinstelling
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegen de arbeidsongevallenverzekeraar op basis van art. 63,
§ 2, derde lid, van diezelfde wet is ingesteld.

(« A.G.-1830 - BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN
ALGEMENE VERZEKERINGEN " N.V. T. LA!\:DSBOND DER CHRISTELIJKE ML'TCALITEITEN)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8388)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1987 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
63 (oud, v66r de wijziging ervan bij het
koninklijk besluit nr. 18 van 6 december
1978, de wet van 9 november 1983 en het
koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart
1987), inzonderheid § 2, derde lid, en 69,
eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder 129.924 frank in
hoofdsom te betalen, op grond dat de
verzekeringsinstelling haar vordering
doet steunen op artikel 63, § 2, van de
wet van 10 april 1971; het niet gaat om
een " subrogatieve ,, vordering, waarbij
de verzekeringsinstelling in de rechten
treedt van de schadelcos gestelde werknemer, maar om een persoonlijke rechtsvordering in verband met een eigen
recht van de verzekeringsinstelling; dat
op het onderhavige geval niet de in artikel 69 van de wet van 10 april 1971 bedoelde verjaring, maar wel de dertigjarige verjaring van toepassing is; dat de
oorzaak van de schuld van de arbeidsongevallenverzekeraar te vinden is in een
sanctie te zijnen opzichte, wat dus niets
te maken heeft met de rechtsvordering
krachtens indeplaatsstelling, waarvan aileen sprake is in artikel 69 van de wet
van 10 april 1971,
terwijl, volgens artikel 69, eerste lid,
van de Arbeidsongevallenwet de « rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen , alsmede de « rechtsvordering tot
terugvordering van onverschuldigde vergoedingen , na drie jaar verjaren; de
tekst van die wetsbepaling dus enkel
spreekt over rechtsvorderingen tot betaling of tot terugvordering van vergoedingen in het algcmeen; in dat opzicht,
voormeld artikel 69, eerste lid, niet enkel
van toepassing is op de rechtsvorderingen krachtens indeplaatsstelling, maar
ook op alle rechtsvorderingen tot betaling of tot terugvordering van vergoed!ngen waarvan sprake is in de Arbeidsongevallenwet en bijgevolg ook op de
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rechtsvorderingen van artikel 63, § 2,
derde lid, van dezelfde wet; de rechtsvordering van verweerder tot betaling, te
weten de terugbetaling van 129.924
frank, welk bedrag voor zijn aangeslotene Briquet was uitgegeven, zoals zij is
gegrond op artikel 63, § 2, derde lid, van
de vvet van 10 april 1971, derhalve valt
onder de driejarige verjaring van voormeld artikel 69, eerste lid; de beslissing
van het arrest dat het onderhavige geval
niet onder de toepassing valt van artikel
69 van de wet van 10 april 1971, maar
wel van de dertigjarige verjaring, dus
niet naar recht is verantwoord (scherrding van de artikelen 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 63 [oud], inzonderheid
§ 2, derde lid, en 69, eerste lid, van de
Arbeidsongeva!lenwet van 10 april 1971);
het arrest, derhalve, de in het middel
aangewezen bepalingen schendt :

Nr. 220

ne de vergoedingen van de ziekteen invaliditeitsverzekering heeft betaald en deze overeenkomstig vorenbedoeld artikel 63, § 2, derde lid,
rechtstreeks op de ongevallenverzekeraar verhaalt, die instelling geenszins rechtsvorderingen instelt tot betaling of tot terugbetaling van vergoedingen op grond van de Arbeidsongevallenwetgeving,
op
welke
rechtsvorderingen enkel artikel 69
van toepassing is;
Dat daaruit volgt dat het arrest,
door te oordelen dat << het onderhavige geval niet onder de verjaring
valt van artikel 69 van de wet van
10 april 1971 "• een juiste toepassing
maakt van dat artikel en van artikel
63 van dezelfde wet, die in het midOverwegende dat het middel niet del zijn vermeld;
nader bepaalt in welk opzicht het
Dat het middel in zoverre faalt
arrest artikel 2262 van het Burger- naar recht;
lijk Wetboek schendt; dat het middel, in zoverre het schending van
die bepaling aanvoert, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat, voor het overige, enerzijds, artikel 63, § 2, derde voorziening; veroordeelt eiseres in
lid, van de Arbeidsongevallenwet als de kosten.
volgt luidt : << de vergoedingen we12 december 1988 - 3' kamer - Voorgens arbeidsongeschiktheid, bepaald zitter : de h. Marchal, waarnemend voordoor de verplichte verzekering tegen zitter - Verslaggever : de h. Willems ziekte en invaliditeit, zijn door de Gelijkluidende conclusie van mevr. Lieverzekeraar, die nalaat de verkla- kendael, advocaat-generaal - Advocaat:
ring bedoeld in het eerste lid tijdig mr. Houtekier.
te doen, verschuldigd vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid
tot en met de dag van de verklaringen aan de werknemer die, buiten Nr. 220
de aangifteformaliteit, de voorwaarden vervult om ze te bekomen » en
dat die vergoedingen << aan de ge3' KAMER - 12 december 1988
troffene worden betaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERziekte- en invaliditeitsverzekering
SONEEL - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
die ze rechtstreeks verhaalt op de
HElD - VERGOEDI:'IG - CRITERIA.
verzekeraar », en anderzijds artikel
69 van dezelfde wet bepaalt dat de Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel 3 juli
rechtsvordering tot betaling van de
1967 wordt de aan de getroffene ververgoedingen en de rechtsvordering
schuldigde vergoeding voor de vastgetot terugvordering van onverschulstelde blijvende arbeidsongeschiktheid
digde vergoedlngen na drie jaar verniet bepaald met inachtneming van
jaren;
het beroep van de getroffene en een
Overwegende dat wanneer de verzekere economische markt, maar wei
zekeringsinstelling aan de getroffeop basis van de graad waarin die blij
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vende ongeschiktheid zijn economi- ongeschoold werkman; indien (verweersche waarde op de algemene arbeids- ster) tegen alle waarschijnlijkheid en elmarkt aantast (1).
ke gewoonte in (eiser) zou ontslaaen

Over bet middel: schending van de artikelen 3, eerste lid, 1°, b, en 4, eerste lid,
van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld: dat eiser, een ploegbaas-waterfitter in dienst van verweerster, op 25 januari 1984 is getroffen door een arbeidsongeva.l waardoor hij een gedeeltelijke
scheurmg van de rechter dijspier opliep;
dat de dokter-expert vaststelt dat " een
spierscheuring (...) een vermindering tot
gevolg heeft van de inspanningsmogelijkheden bij geforceerd strekken en een
pijnlijke hinder bij bepaalde bewegingen » en de graad van de blijvende ongeschiktheid op 4 % vaststelt " voornamelijk tot vergoeding van de pijn bij een
ploegbaas, die op de algemene arbeidsmarkt een ongeschoold werkman is ,,.
dat « inderdaad zekere pijnlijke bewegin~
gen in zijn beroep het werk van een ongeschoold werkman lastiger maken ,,.
met wijziging van het beroepen vonnis'
aan eiser zijn rechtsvordering tot beta~
ling van een rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, ontzegt op grond
dat: « in dit geval die werkman (thans
eiser) hetzelfde statuut heeft als dat van
het overheidspersoneel, wat de vastheid
van de betrekking betreft; hij dus werkzaam blijft in dienst van (verweerster)
met hetzelfde loon en aan het maximum
ervan; hij thans bijna zestig jaar is; hij
dus met kan beweren dat hij wegens het
ongeval geen bevordering meer zou krijgen; de expert dus ten onrechte rekening
heeft gehouden met een algemene arbeidsmarkt in verschillende beroepen als

v66r zijn vijfenzestig jaar, deze re~ht
heeft op een terbeschikkingstelling van
dertig maanden en die oude ongeschoolde werkman, in elk geval, wegens de
huidige en toekomstige slechte economische markt, zeker geen andere werkgelegen?eid meer zou vinden waar hij zou
gehmderd worden door zijn vorenbeschreven Iicht ongemak; de eerste rechter, derhalve, geen rekening behoefde te
houden met het advies van zijn expert,
dat !outer theoretisch is en niet van toepassing is op dit concrete geval >>,
terwijl, enerzijds, bij het vaststellen
van de blijvende invaliditeit die krachtens artikel 3, eerste lid, 1', van' de wet
v~n 3 juli 1967, recht geeft op een rente,
d1e overeenkomstig artikel 4, eerste lid,
van dezelfde wet wordt berekend volgens
het aan de getroffene van een arbeidsongeval toegekend percentage aan blijvende invaliditeit, niet al!een de ernst van
het fysieke letsel, de geschiktheid vereist
voor de uitoefening van het ambt, de
aard en de vastheid van de betrekking,
maar ook de vermindering van de economische waarde op de algemene arbeidsmarkt in aanmerking moet worden genamen; de blijvende invaliditeit derhalve
niet uitsluitend op grand van haar weerslag op het uitgeoefende beroep mag
worden bepaald; anderzijds, het concurrentievermogen op de algemene arbeids~arkt wordt bepaald volgens de mogehJkheden waarover de getroffene in
vergelijking met andere werknemers nog
beschikt om een bezoldigde werkzaamheid uit te oefenen; in dat verband geen
rekening mag worden gehouden met het
feit dat er op het moment van de vaststelling van de blijvende ongeschiktheid
te weinig of te veel arbeidskrachten op
de markt zijn; het arrest, dat, na te hebben vastgesteld dat het werk van een ongeschoold werkman lastiger is geworden
zijn beslissing hem geen vergoeding to~
te kennen, verantwoordt op grond van
overwegingen die enkel betrekking hebben, enerzijds, op de weerslag van het
letsel op het uitgeoefende beroep en op
eisers loopbaan in dienst van verweerster en, anderzijds, op het teveel van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, derhalve de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt :

(1) Zie Cass., 24 maart 1986, AR. nr. 5052
(A.C., 1985-86, nr. 463).

Overwegende dat bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit die,
krachtens het in het middel vermeld

(MAKA T. COMP'\GNIE INTERCOMMUNALE
LIEGEOISE DES EAUX)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8421)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1987 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
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artikel 3, eerste lid, 1", b, van de wet
van 3 juli 1967, recht geeft op een
rente, er onder meer rekening dient
te worden gehouden met de vermindering van de economische waarde
van de getroffene op de algemene
arbeidsmarkt;
Overwegende dat te dezen het arrest, volgens hetwelk eiser een blijvende arbeidsongeschiktheid van
4 % heeft, evenwel beslist dat die ongeschiktheid « niet behoeft te worden vergoed , op grond, enerzijds,
dat de expert « ten onrechte rekening heeft gehouden met een algemene arbeidsmarkt in verschillende
beroepen als ongeschoold werkman >> en aldus een advies l1eeft gegeven << dat louter theoretisch is en
niet van toepassing is op dit concrete geval ,, anderzijds, dat eiser wegens de huidige en toekomstige
slechte economische markt geen andere werkgelegenheid meer zou vinden;
Overwegende dat het arrest, door
zijn beslissing te laten steunen op
het beroep van eiser, wiens « ge:individualiseerd , geval concreet wordt
onderzocht, en op een zekere economische markt, geen rekening houdt
met de weerslag van de aan de getroffene toegekende blijvende invaliditeit van 4% op zijn economische
waarde op de algemene arbeidsmarkt en, derhalve, de in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 221

zitter - Verslaggever : de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Simont.
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13 december 1988

KAMER -

1° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERNIETIGING VAN EEN RECHTERL!JKE BESLISSING - VERWIJZING - TOESTAND VAN DE PARTIJEN VOOR DE AANGE·
WEZEN RECHTER.

2° AANSPRAKELIJKHEID

OVEREENKOMST -

SCHADE -

BUITEN
RAMING

PEILDATUM.

lo Cassatie met verwijzing plaatst de

partijen, binnen de perken van de vernietiging, in de toestand waarin die
zich bevonden voor de rechter wiens
beslissing is vernietigd (1). (Artt. 426
en 427 Sv.)
2o Bij de raming van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade
moet de rechter, meer bepaald na een
vernietigend en verwijzend arrest van
het Hoi van Cassatie, zich plaatsen op
het tijdstip van de te 11emen beslissing
(2). (Artt. 1392, 1383 B.W.)
(DEROO J., DEROO G. T. VANDERSYPPE E.A.;
VANDERSYPPE E.A. T. DEROO J., DEROO G.)
ARREST

(A.R. nr. 2075)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist
dat eisers gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid niet behoeft te worden
vergoed; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
12 december 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Marchal, waarnemend voor-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1987 op
verwijzing door het Hof van Beroep
te Brussel gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 7 oktober 1986 (3);

1---------------(1) Cass., 10 feb. 1988,
nr. 6302
A.R.

(A.C, 1987-88, nr. 355).
(2) Zie Cass., 21 feb. 1984, A.R. nr. 8443
(A.C, 1983-84, nr. 34 7).
(3) Niet gepubliceerd arrest.
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I. Op de voorzieningen van Johan die wijlen Raphael Vandersyppe leed
door het overlijden van zijn echtgenote;
Deroo en Gilbert Deroo :
het arrest deze veroordeling steunt op

Over het eerste middel: schending van onder andere volgende overwegingen :

de artikelen 200, 202, 210, 427, 434, derde
lid, van het Wetboek van Strafvordering,
1082, eerste lid, 1095 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag en de kracht van het
gewijsde in strafzaken,
doordat in deze zaak oorspronkelijk
Raphael Vandersyppe van de eisers vergoeding vorderde voor onder andere de
vermogensschade die hij leed door het
overlijden van zijn echtgenote, mevrouw
Monique Lehouck, waarvoor de eisers
aansprakelijk verklaard werden; het Hof
van Beroep te Gent in een arrest van 17
december 1985 deze schade bepaalde op
2.928.606 frank en het de eisers veroordeelde om onder andere dit bedrag met
intresten en kosten aan de burgerlijke
partij Raphael Vandersyppe te betalen;
het Hof van Cassatie in een arrest van 7
oktober 1986 dit arrest van 17 december
1985 op de voorziening van de eisers Johan Deroo en Gilbert Deroo vernietigde
« in zoverre het de eisers veroordeelt om
aan eerste verweerder in eigen naam
(Raphael Vandersyppe) te betalen vergoedingen, meer intresten en kosten, wegens begrafeniskosten en vermogensschade >> en het de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel verwees; het Hof van Cassatie deze vernietiging uitsprak na aanneming van het eerste onderdeel van het eerste middel dat
betrekking had op de aftrek voor eigen
onderhoud van het slachtoffer Lehouck
en het Hof hierbij overwoog dat er geen
grond was om het tweede en het derde
onderdeel van het eerste middel te onderzoeken; het tweede en het derde onderdeel betrekking hadden op de economische waarde als huisvrouw en op de
vermoedelijke levensduur van Raphael
Vandersyppe; de burgerlijke parij Raphael Vandersyppe in de loop van het
geding hangende voor het Hof van Beroep te Brussel overleed, met name op
26 januari 1987; zijn zes kinderen, huidige verweerders, het geding hernamen als
erfgenamen van wijlen hun vader; het
aangevochten arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 10 november 1987 eisers veroordeelt om aan verweerders, allen optredend als erfgenamen van wijlen
hun vader, een vergoeding van 2.196.455
frank met intresten en kosten te betalen
als vergoeding voor de vermogensschade

« 1. Wat betreft de omvang van het arrest van het Hof van Cassatie : Overwegende dat cassatie van een beslissing
krachtens artikel 426 van het Wetboek
van Strafvordering met verWlJzmg
krachtens artikel 427 van het Wetboek
van Strafvordering de partijen terugplaatst, binnen de perken van de verwijzing, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter die de bestreden
beslissing heeft uitgesproken; (... ) dat,
wanneer het Hof van Cassatie in zijn beschikkend gedeelte de bestreden beslissing vernietigt, het noodzakelijkerwijze
en ongeacht de gebruikte bewoordingen
uitspraak doet binnen de perken van de
cassatieberoepen; dat de vernietiging op
de burgerlijke rechtsvorderingen dan
ook noodzakelijk beperkt is tot de draagwijdte van het middel krachtens dewelke
zij is uitgesproken (Cass., 27 feb. 1985,
A.C., 1984-85, 882); (...) dat de door beklaagde geciteerde rechtsleer niet de
draagwijdte heeft welke hij er aan geeft;
(... ) dat de cassatiemiddelen ten dezen
betrekking hadden op volgende schadeposten : begrafeniskosten, in zoverre
geen rekening werd gehouden met eventuele terugbetalingen van de mutualiteit,
vermogensschade in zoverre niet geantwoord werd op de door beklaagde neergelegde besluiten met betrekking tot de
aftrek van 25 % voor eigen onderhoud
van het slachtoffer; (... ) dat derhalve
geen rekening kan worden gehouden
met het overlijden van de oorspronkelijke burgerlijke partij dat plaatsvond na
het cassatiearrest; met het feit dat het
slachtoffer aan een nierziekte leed »,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 200, 202, 210, 427, 434,
alinea 3, van het Wetboek van Strafvordering, 1082, alinea 1, 1095 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag en de
kracht van het gewijsde in strafzaken,
ingevolge de vernietiging van een arrest
inzoverre het uitspraak doet over de vordering wegens vermogensschade, het gerecht van verwijzing in de plaats wordt
gesteld van dat waarvan de beslissing
werd vernietigd, en de partijen, in principe, in de staat worden gesteld waarin zij
zich bevonden wanneer de zaak aanhangig werd gemaakt bij de rechter die de
vernietigde beslissing heeft gewezen, behoudens wat betreft de punten van die
beslissing welke niet vernietigd werden

456

HOF VAN CASSATIE

en in kracht van gewijsde zijn gegaan;
de partijen aldus voor het gerecht van
verwijzing aile conclusies mogen nemen
welke zij zouden kunnen nemen hebben
voor het gerecht waarvoor het hoger beroep aanvankelijk aanhangig werd gemaakt; overeenkomstig dezelfde, hoger
genoemde artikelen en het genoemd
rechtsbeginsel de cassatie van een beslissing over een bepaalde schade, zeals
de vermogensschade, die aan de hand
van verschillende elementen (basisbedrag, vermoedelijke levensduur enz.) berekend werd, de vernietiging inhoudt
van de beslissing over aile elementen die
op die bepaalde schadepost betrekking
hebben wanneer de vernietiging werd
uitgesproken na aanneming door het Hof
van Cassatie van een onderdeel van een
middel tot cassatie dat betrekking had
op een van de elementen op basis waarvan de schade berekend werd, en het
Hof van Cassatie hierbij vermeldde dat
er geen grand was om de andere onderdelen van hetzelfde middel tot cassatie,
die tegen andere berekeningselementen
van die schade gericht waren, te onderzoeken; de vernietiging van de beslissing
over de vermogensschade berekend door
middel van de zogenaamde kapitalisatiemethode op basis van onder andere de
vermoedelijke levensduur van de schadelijder op het ogenblik van de uitspraak
van die beslissing, daarenboven noodzakelijk ook een vernietiging inhoudt van
de beslissing over de vermoedelijke levensduur van de· schadelijder, omdat
overeenkomstig de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek elke
feitenrechter, dus ook de rechter van
verwijzing na een cassatie, zich op het
ogenblik van de uitspraak van zijn beslissing moet plaatsen om de schade te
bepalen; terwijl het Hof van Cassatie in
deze zaak in zijn arrest van 7 oktober
1986, na aanneming van het eerste middel tot cassatie dat de eisers in hun op
18 maart 1986 neergelegde memorie hadden ingeroepen, een vernietiging uitsprak van het arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 17 december 1985
" in zoverre het de eisers veroordeelt om
aan (Raphael Vandersyppe) in eigen
naam te betalen vergoedingen, meer intresten en kosten, wegens (... ) vermogensschade ", en deze vernietiging aile
elementen omvat aan de hand waarvan
de totale vermogensschade berekend
was, vermits het Hof van Cassatie in het
arrest van 7 oktober 1986 stelde (blz. 6)
dat er geen grand was om het tweede en
het derde onderdeel van het eerste middel tot cassatie van eisers (in hun memo-
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rie neergelegd op 18 maart 1986) te onderzoeken en eisers in die onderdelen
precies het arrest van 17 december 1985
aangevochten hadden in de mate dat het
uitspraak deed over de economische
waarde van Monique Lehouck en over de
vermoedelijke levensduur van Raphael
Vandersyppe; het arrest van 7 oktober
1986 minstens ook een vernietiging van
de beslissing over de vermoedelijke levensduur van Raphael Vandersyppe en
over de economische waarde van Monique Lehouck inhoudt, opdat de verwijzingsrechter zich op het ogenblik van
zijn uitspraak zou kunnen plaatsen om
de schade te begroten; eisers bijgevolg
voor het gerecht van verwijzing, het Hof
van Beroep te Brussel, middelen konden
inroepen betreffende de economische
waarde als huisvrouw van Monique Lehouck en betreffende de levensduur van
Raphael Vandersyppe, omdat het arrest
van 17 oktober 1985 op deze punten geen
kracht van gewijsde verworven had; het
aangevochten arrest van 10 november
1987 derhalve niet wettig kon beslissen
dat het Hof van Beroep te Brussel zich
enkel nog kon uitspreken over de vraag
of, in het kader van de vermogensschade
al of niet een aftrek van 25 % voor het eigen onderhoud van het slachtoffer Lehouck moest toegepast worden, en dit
Hof derhalve ge~n rekening kon houden
met het over!ijden van Raphael Vandersyppe en met het feit dat Monique Lehouck aan een nierziekte leed, zodat het
arrest niet wettelijk verantwoord is en
schending inhoudt van de artikelen 200,
202, 210, 427, 434, alinea 3, van het Wethoek van Strafvordering, 1082, alinea 1,
1095 van het Gerechtelijk Wetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag en de kracht van
het gewijsde in strafzaken;

tweede onderdeel, overeenkomstig de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek de rechter de bewijskracht van een akte miskent, wanneer
hij aan die akte een bewering toeschrijft
die onverenigbaar is met de bewoordingen, de zin en de draagwijdte van die akte; het bestreden arrest, door impliciet
maar zeker te oordelen dat het Hof van
Cassatie in zijn arrest van 7 oktober
1986 enkel een vernietiging van het arrest van 17 december 1985 uitsprak in
zoverre niet geantwoord werd op de door
eisers neergelegde conclusie met betrekking tot de aftrek van 25 % van eigen onderhoud van het slachtoffer Monique Lehouck, aan dat arrest van 7 oktober 1986
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een bewering toeschrijft die onverenigbaar is met de bewoordingen, de zin en
de draagwijdte van het arrest, omdat het
Hof van Cassatie op 7 oktober 1986 een
vernietiging uitsprak van de totale beslissing over de vermogensschade en dus
ook van de beslissing over onder andere
de economische waarde als huisvrouw en
de vermoedelijke levensduur van de
weduwnaar, zodat het aangevochten arrest de bewijskracht miskent van het arrest van 7 oktober 1986 van het Hof van
Cassatie en de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat cassatie van een
beslissing krachtens artikel 426 van
het Wetboek van Strafvordering met
verwijzing krachtens artikel 427 van
voornoemd wetboek de partijen terug plaatst, binnen de perken van
de verwijzing, in de toestand waarin
zij zich bevonden voor de rechter
die de bestreden beslissing heeft uitgesproken;
Overwegende dat het Hof bij arrest van 7 oktober 1986 het bestreden arrest van 17 december 1985
van het Hof van Beroep te Gent vernietigde in zoverre het de eisers veroordeelde om aan wijlen Raphael
Vandersyppe, rechtsvoorganger van
de huidige verweerders, in eigen
naam, te betalen vergoedingen,
meer interesten en kosten, wegens
begrafeniskosten en vermogensschade;
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II. Op de voorzieningen van :
1. Vandersyppe Veronica, 2. Vandersyppe Christine, 3. Vandersyppe
Geert, 4. Vandersyppe Andelaure,
5. Vandersyppe Dominique, 6. Vandersyppe Ludo, in hun hoedanigheid
van erfgenamen van wijlen Vandersyppe Raphael, burgerlijke partijen:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eisers, burgerlijke partijen, werden betekend aan de verweerders:
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder dat er reden is om het tweede onderdeel van
het eerste middel en het tweede
middel te onderzoeken, die niet tot
cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het Johan Deroo en
Gilbert Deroo jegens Veronica Vandersyppe, Christiane Vandersyppe,
Geert Vandersyppe, Andelaure Vandersyppe, Dominique Vandersyppe
en Ludo Vandersyppe veroordeelt
om vergoedingen, meer interesten
en kosten, te betalen wegens vermogensschade; verwerpt de voorzieningen van de overige eisers; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Veronica Vandersyppe, Christine Vandersyppe, Geert Vandersyppe, Andelaure Vandersyppe, Dominique Vandersyppe en Ludo Vandersyppe in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.

Overwegende dat het thans bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel artikel 427 van het
Wetboek
van
Strafvordering
schendt, nu het beslist dat « geen rekening kan worden gehouden met
het over lij den van de oorspronkelijke burgerlijke partij, dat plaatsvond na het cassatiearrest : met het
13 december 1988 - 2• kamer - Voorfeit dat het slachtoffer aan een nierzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verziekte leed » :
slaggever : de h. De Peuter, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. DeDat het onderdeel in zoverre ge- clercq, advocaat-generaal - Advocaat:
grond is;
mr. De Gryse.
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DOUANE EN ACCIJNZEN -

OVERTREDING - PROCES-VERBAAL - BEKEURDE NIET
AA!\'WEZIG BIJ HET OPSTELLEN - TOEZENDING AAN DE BEKEURDE VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET PROCES-VERBAAL- VERPLICHTING DRAAGWIJDTE ART. 271
DOUANE EN ACCIJNZENWET.

Art. 271 Douane en Accijnzenwet houdt
niet de verplichting in om aan de bekeurde, die bij het opstellen van het
proces-verbaal niet aanwezig was, benevens het afschrift van het procesverbaal oak nag a.fschrift toe te sturen
van de bescheiden die als bijlagen bij
dat proces-verbaal zijn gevoegd.
(RADEMAN P. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN- BESTUUR VAN DOUANE EN ACCIJNZEN)
ARREST

(A.R. nr. 2254)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat het arrest de
strafvordering door verjaring vervallen verklaart;
Dat de voorziening mitsdien bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder strekkend tot betaling van
de verschuldigde accijnsrechten :
Over het middel : schending van de artikelen 271 van het koninklijk besluit
van 18 juli 1977 houdende de algemene
wet inzake douane en accijnzen en 97
van de Grondwet, en miskenning van
het recht van verdediging,
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doordat het arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en
de burgerlijke vordering van verweerder
tegen eiser gegrond verklaart, hierbij het
regelmatig door eiser in conclusie voorgedragen verweer, waarin de onregelmatigheid van de gevolgde procedure door
de niet-naleving van artikel 271 van het
koninklijk besluit van 18 juli 1977 werd
ingeroepen, verwerpend op grond van de
eigen overwegingen « dat de beschikking
van artikel 271 van het koninklijk besluit
van 18 juli 1977, bevestigd bij de wet van
6 juli 1978, geenszins de verplichting
oplegt bij de betekening aan de bekeurde personen van het hun ten laste opgestelde proces-verbaal, na uitgenodigd te
zijn geweest - zoals ten deze ook is gebeurd - de voorlezing ervan bij te wonen, hen eveneens de erbij horende bijlagen te betekenen; dat, nu beklaagde
(eiser) ervan in kennis werd gesteld dat
hij de voorlezing van het proces-verbaal
kon bijwonen, wat hij echter niet deed,
zijn verdedigingsrechten niet werden
miskend, nu hij bij deze voorlezing ook
kennis van de inhoud van deze bijlagen
had kunnen krijgen indien hij zulks had
aangevraagd; dat dergelijke uitnodiging
of bericht anders geen zin hebben », en
op grond van de uit de conclusie van verweerder overgenomen overweging dat
« de heer Rademan (eiser) artikel 271
aanpast volgens zijn behoefte. Dat is verkeerd want in voornoemd artikel 271 is
er nergens sprake van bijlagen. Het is
trouwens niet bewezen dat de bijlagen
niet mede werden betekend »,
terwijl, overeenkomstig artikel 271 van
het koninklijk besluit van 18 juli 1977
houdende de algemene wet inzake douane en accijnzen, « de bekeurde, tegenwoordig zijnde bij de bekeuring, zal worden uitgenodigd om ook bij de opmaking
van het proces-verbaal tegenwoordig te
zijn, en, desverldezende hetzelve te tekenen en er dadelijk een afschrift van te
ontvangen; in geval van afwezigheid
wordt een afschrift van het proces-verbaal bij een ter post aangetekende brief
aan de bekeurde gezonden »; zo genoemd
artikel 271 niet uitdrukkelijk melding
maakt van de bijlagen van het procesverbaal, deze bijlagen nochtans integraal
dee! uitmaken van het proces-verbaal tot
vaststelling van het misdrijf; als een proces-verbaal moet worden beschouwd een
officiele akte van wettelijk bevoegde officieren of agenten van gerechtelijke politie die tot het bewijzen van een misdrijf
strekken, ofwel de verklaringen van bepaalde personen met eventueel aanvul-
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lende inlichtingen en met inbegrip van
de gedane opsporingen inhouden; aldus
ook bijvoorbeeld een « verslag », waarvan sprake in artikel 154 van het Wethoek van Strafvordering, moet beschouwd worden als een proces-verbaal,
vermits het beantwoordt aan hoger vermelde criteria (Holsters, D., De bewijswaarde van het proces-verbaal tot vaststelling van misdrijven, R. W., 1980-81,
1360); in casu ook de « bijlagen » I, II en
III van het proces-verbaal van 23 december 1982 opgesteld werden door de wettelijk bevoegde ambtenaren van verweerster en vaststellingen inhouden strekkend tot het bewijs van de aan eiser ten
laste gelegde feiten, alsook het relaas
van de gedane opsporingen en de verklaringen van de bij deze feiten betrokken
personen, waaronder onder meer trouwens ook de verklaring van eiser zelf;
deze bijlagen bijgevolg eveneens moeten
beschouwd worden als een proces-verbaal in de zin van artikel 271 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 en aldus
onderworpen zijn aan de in dit artikel
voorgeschreven vereisten; noch uit de
stukken van het dossier, noch uit de
vaststellingen van het arrest blijkt dat
een afschrift van de bijlagen aan het
proces-verbaal van 23 december 1982 aan
eiser werd overhandigd of hem werd toegezonden,
en terwijl het arrest uit de enkele
vaststelling dat eiser de voorlezing van
het proces-verbaal kon bijwonen en bij
deze voorlezing ook kennis had kunnen
krijgen van de inhoud van de bijlagen
indien hij zulks had aangevraagd, niet
kon afleiden dat de verdedigingsrechten
van eiser niet werden miskend; uit artikel 271 van het koninklijk besluit van 18
juli 1971 immers blijkt dat de bekeurde
de keuze heeft tussen enerzijds het aanwezig zijn bij de opmaking van het proces-verbaal en het tekenen ervan, in
welk geval hij er dadelijk een afschrift
kan van ontvangen, en anderzijds het afwezig blijven bij de opmaking van het
proces-verbaal, in welk geval hem een
afschrift moet worden toegestuurd; de
bekeurde aldus niet wettelijk verplicht is
om aanwezig te zijn bij de opmaking van
een proces-verbaal en bij die gelegenheid
kennis te nemen van de inhoud ervan;
het feit dat de bekeurde niet is ingegaan
op de uitnodiging om de opmaking van
het proces-verbaal bij te wonen, aldus
geenszins kan beschouwd worden als
een verzaking aan zijn recht op kennisname van de inhoud van het proces-verbaal en geenszins de grondslag kan vor-
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men voor het besluit dat de verdedigingsrechten van de bekeurde niet werden geschonden; de rechter daarentegen
verplicht is - hetgeen in casu niet is gebeurd - om in concreto na te gaan of
het niet versturen van een afschrift van
het proces-verbaal een schending van
het recht van verdediging voor gevolg
heeft gehad; het arrest de beslissing dat
het recht van verdediging van eiser niet
werd miskend, aldus niet wettelijk rechtvaardigt en niet regelmatig met redenen
omkleedt, zodat het arrest, enerzijds,
door te beslissen dat geen afschrift van
de bijlagen aan het proces-verbaal van
23 december 1982 aan eiser moest worden toegezonden, artikel 271 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 schendt,
anderzijds, door te beslissen dat het
recht van verdediging van eiser niet
werd miskend, vermits hij de mogelijkheid had om de opmaking van het proces-verbaal bij te wonen en bij die gelegenheid kennis te nemen van de inhoud
van het proces-verbaal en de bijlagen,
artikel 97 van de Grondwet schendt en
eisers recht van verdediging miskent :

Overwegende dat eiser niet preciseert waarin de aangevoerde schending van artikel 97 van de Grondwet
zou bestaan;
Overwegende dat krachtens artikel 267 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen de misdrijven,
fraudes of overtredingen inzake
douane en accijnzen worden vastgesteld bij een proces-verbaal; dat
krachtens artikel 268 van diezelfde
wet
dat
proces-verbaal
moet
behelzen een beknopt en nauwkeurig verhaal van de bevindingen
en van de oorzaak der bekeuring
met aanduiding van personen,
beroep, dag en plaats van de bekeuring;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 271 van de algemene wet, de
bekeurde, tegenwoordig zijnde bij
de bekeuring, zal moeten uitgenodigd worden om ook bij het opmaken van het proces-verbaal tegenwoordig te zijn, en, desverkiezende,
hetzelfde te tekenen en er dadelijk
een afschrift van te ontvangen, en
dat, in geval van afwezigheid, een
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afschrift van het proces-verbaal bij
een ter post aangetekende brief aan
de bekeurde wordt gezonden;
Overwegende dat uit de samenlezing van voormelde wetsbepalingen
blijkt dat artikel 271 van de algemene wet, ter vrijwaring van het recht
van verdediging, aan het bestuur
der douane en accijnzen enkel de
verplichting oplegt om aan de bekeurde, die niet aanwezig was bij
het opstellen van het proces-verbaal,
een afschrift toe te sturen van het
proces-verbaal bedoeld bij artikel
268 van die wet;
Overwegende dat artikel 271 van
de algemene wet geenszins de verplichting inhoudt om bovendien benevens het afschrift van het proces-verbaal bedoeld in artikel 268 aan de bekeurde oak afschriften toe
te sturen van de bescheiden, bijlagen genoemd, op grand waarvan
voormeld proces-verbaal werd opgesteld, en die bij het dossier van de
strafvervolgingen worden gevoegd;
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van het recht van verdediging kan
worden afgeleid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.
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1° RECHTBANKEN

-

STRAFZAKEN

STRAFVORDERING - ONAFHANKELIJKE EN
Overwegende dat het arrest niet
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE zegt dat eiser, door afwezig te blijART. 6.1 E.V.R.M. - CORRECTIONELE RECHTven bij het opstellen van het procesBANK - ADVOCAAT DIE ALS PLAATSVERVANverbaal bedoeld bij artikel 268 van
GEND RECHTER ZITTING NEEMT OVER EEN
de algemene wet, zou hebben verZAAK WAARIN EEN ADVOCAAT ALS BEKLAAGzaakt aan zijn recht van verdediDE BETROKKEN IS - INVLOED.
ging; dat het arrest enkel constateert dat « nu (hij) ervan in kennis 2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1
werd gesteld dat hij de voorlezing
E.V.R.M. - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJkon bijwonen, wat hij niet deed, zijn
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - CORRECTIONELE RECHTBANK - ADVOCAAT DIE ALS
verdedigingsrechten niet werden
RECHTER
ZITIING
PLAATSVERVANGEND
miskend, nu hij bij deze voorlezing
NEEMT OVER EEN ZAAK WAARIN EEN ADVOoak kennis van de inhoud van deze
CAAT ALS BEKLAAGDE BETROKKEN IS - INbijlagen had kunnen krijgen (... ) »;
VLOED.
Overwegende dat eiser niet aanvoert dat hem geen afschrift van het 1" en 2" Uit de enkele omstandigheid dat
een advocaat, plaatsvervangend rechproces-verbaal, opgesteld overeenter in de recl1tbank van eerste aanleg,
komstig artikel 268 van de algemene
overeenkomstig art. 87 Ger. W., zitting
wet, zou zijn toegestuurd;
neemt, als rechter, in de correctionele
rechtbank die uitspraak moet doen
Overwegende dat uit de loutere
over een zaak waarin een advocaat is
omstandigheid dat aan eiser geen
betrokken, valt niet af te leiden dat dit
afschrift werd toegestuurd van de
rechtscollege niet een onafhankelijke
bescheiden, bijlagen genoemd, op
en onpartijdige instantie zou zijn in de
grand waarvan het proces-verbaal
zin van art. 6.1 E. V.R.M. (1).
werd opgesteld, waarvan hem een
afschrift werd toegezonden zoals 1---------------voorgeschreven door artikel 271 van
(1) Cfr. Cass., 24 juli 1986, A.R. nr. 5228
de algemene wet, geen miskenning (A.C., 1985-86, nr. 693).
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ook het beroep van advocaat uitoefent, niet kan worden afgeleid dat
dit rechtscollege niet onafhankelijk
ARREST
en niet onpartijdig is in de zin van
artikel 6.1 van het Verdrag tot Be(A.R. nr. 2508)
scherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele VrijheHET HOF; - Gelet op het bestre- den;
den vonnis, op 13 april 1988 in hoger
Dat het middel niet kan worden
beroep gewezen door de Correctio- aangenomen;
nele Rechtbank te Tongeren;
(VALKENBORG M., VALKENBORG A.
WAGEMANS)

I. Op de voorziening van Marc
Valkenborg:

A. In zoverre de voorziening geOm die redenen, verwerpt de
richt is tegen de beslissing op de voorzieningen; veroordeelt de eisers
strafvordering tegen eiser :
in de kosten.
Over het eerste middel: schending van
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd
bij wet van 13 mei 1965, en luidende als
volgt : « De bestreden beslissing werd genomen door een zetel van drie rechters
waarvan een rechter plaatsvervangend
rechter is en confrater aan dezelfde balie
van eiser. Daartegen voert eiser aan: Bij
het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde strafvervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instant~e
welke bij de wet is ingesteld. Het vonms
van 13 april 1988 van de Correctionele
Rechtbank te Tongeren werd niet uitgesproken door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. De beslissing schendt aldus artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens :

13 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens, raadsheer
- Gelijkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. F. Capiot, Tongeren, en R.
Struyf, Luik.

Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat een plaatsvervangend rechter in de rechtbank van
eerste aanleg, tot dit ambt benoemd
krachtens de artikelen 191 en 192
van het Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig artikel 87 van het Gerechtelijk Wetboek zitting neemt als
rechter in de correctionele rechtbank die uitspraak moet doen in
een zaak waarin een advocaat is betrokken, hoewel hij zelf, buiten het
ambt van plaatsvervangend rechter,

wordt niet voldaan door een rechter
die de beslissing, waarbij de beklaagde
wegens diefstal door middel van
braak, inklimming of valse sleutels
veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel gedurende drie jaar alsook tot een geldboete van tweel10nderd frank, enkel
grondt op de overweging dat deze
« door de eerste rechter aan de beklaagde opgelegde straf wettig is en in
verhouding staat tot de door de beklaagde gepleegde feiten ,,,. met die bewoordingen vermeldt h1j niet nauwkeurig de redenen waarom hij bene-
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1° STRAF LID, SV. -

14 december 1988

ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
REDENGEVING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN -

BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - REDENGEVING - ART. 195, TWEEDE LID, SV.

1" en 2" Aan de b1jzondere motiveringsplicht van art. 195, tweede lid, Sv.
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Nr. 225

vens de gevangenisstraf ook een geldDat het arrest, nu het niet nauwboete oplegt en verantwoordt hij de
keurig
de redenen vermeldt waarom
strafmaat niet. (Art. 2 wet 27 april
de rechters naast de gevangenis1987 .)

straf ook een geldboete hebben opgelegd, en nu het de strafmaat niet
(GUERBAOUI)
rechtvaardigt, artikel 195, tweede
lid, van het Wetboek van StrafvordeARREST ( vertaJing)
ring, gewijzigd bij artikel 2 van de
wet van 27 april 1987 in verband
(A.R. nr. 6702)
met de motivering van de straffen,
schendt;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel gegrond is;
den arrest, op 25 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel geII. In zoverre de voorziening gewezen;
richt is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
I. In zoverre de voorziening geOverwegende dat de vernietiging
richt is tegen de beslissing op de
van de beslissing op de strafvordestrafvordering :
ring de vernietiging ten gevolge
Over het tweede middel: schending heeft van de eindbeslissing op de
van de wet van 27 april 1987 in verband
burgerlijke rechtsvordering die uit
met de motivering van de straffen,
eerstgenoemde
beslissing
voortdoordat het arrest zich ertoe beperkt
vloeit;
te verklaren dat « de door de eerste rechter aan beklaagde opgelegde straf wettig
is en beantwoordt aan een juiste bestraffing van de door beklaagde gepleegde
feiten >>,
terwijl de eerste rechter zelf de uitgesproken straffen niet heeft gemotiveerd,
hem daarvan trouwens geen verwijt kan
worden gemaakt aangezien het vonnis
dagtekent van v66r de wet van 27 april
1987; de grond waarin het hof van beroep zich ertoe beperkt te zeggen dat de
beslissing passend is, gelijkstaat met het
ontbreken van gronden gesanctioneerd
door de wet van 27 april 1987; van het
hof van beroep immers niet kan worden
verwacht dat het alle beschikkingen van
het bestreden vonnis zou bevestigen en
tevens zou verklaren dat de door de eerste rechter tegen beklaagde uitgesproken
straf niet wettig was en niet in verhouding stond tot de gepleegde feiten :

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste middel dat niet kan leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwij st de zaak naar
bet Hof van Beroep te Luik.
14 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat·generaal Advocaat: mr. T. Demaseure, Brussel.

Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij eiser wegens diefstal gepleegd door middel van
braak, inklimming of valse sleutels Nr. 225
veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van zes maanden met uit2' KAMER - 14 december 1988
stel gedurende drie jaar, alsook tot
een geldboete van 200 frank, verhoogd tot 12.000 frank, en een vervangende gevangenisstraf van vijf- 1° DOUANE EN ACCIJNZEN - OVER
TRED!'\!G PROCESSEN-VERBAAL OPGE
tien dagen, motiveert op de wijze
MAAKT DOOR DOUA!\EBEA'VIBTE"' - v'iETTE
dle in het middel wordt aangegeven;
LIJKE BEW!JSWAARDE - GRE'\ZEN
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douanebeambten van Eynatten op 30
mei 1985 opgemaakte proces-verbaal; de
vaststellingen van dat proces-verbaal,
dat ten grondslag lag aan de vervolgingen van eiser, door verweerder nooit zijn
betwist en bewijs opleveren in rechte zolang de valsheid ervan niet bewezen is;
1" en 2" De bijzondere wettelijke bewijs- alle goederen die langs de rivieren en te
waarde, die art. 272 Douane- en Accijn- lande worden ingevoerd, bij de binnenzenwet aan de processen-verbaal van komst in het land, aan de douane moede beambten van die administratie toe- ten aangegeven worden, zelfs als er geen
kent, geldt voor de door die beambten rechten op geheven worden (artikel 56
in persoon gedane materiele vaststel- van de algemene wet inzake douane en
Jingen, doch niet voor de juridische ge- accijnzen); de invoerder op het ogenblik
volgtrekkingen die daaruit kunnen van de aangifte bij de binnenkomst of,
worden gemaakt (1).
zo hij geen aangifte heeft gedaan, zoals
ten deze, binnen de hem door de administratie gestelde termijn, moet aantonen dat de goederen voldoen aan de
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
voorwaarden om met vrijstelling van
T. GANTY)
rechten ingevoerd te worden (artikelen
56 en 220 van de algemene wet inzake
ARREST ( vertaling)
douane en accijnzen); hij niet meer achteraf, met de bedoeling te ontkomen aan
(A.R. nr. 6707)
de vervolgingen die tegen hem zijn ingesteld wegens niet-aangifte en invoer met
van rechten, het bewijs kan
HET HOF; - Gelet op het bestre- ontduiking
leveren dat de goederen vrijgesteld waden arrest, op 23 februari 1988 door ren van invoerrechten; het enkele matehet Hof van Beroep te Luik gewe- riele verzuim van aangifte bij de binnenzen;
komst in het land in werklijkheid gestraft wordt door de artikelen 220 en
Over het middel; schending van de ar- volgende van de algemene wet inzake
tikelen 56, 220 tot 222, 257, § 1, en 272 douane en accijnzen; de administratie
van de algemene wet inzake douane en louter bij wijze van gunst de overtreder
accijnzen (koninklijk besluit van 18 juli toestaat om binnen de termijn van 10 da1977 houdende coi:irdinatie van de alge- gen te bewijzen dat de niet-aangegeven
mene bepalingen inzake douane en ac- goederen in feite vrijgesteld waren van
cijnzen, bevestigd door de wet van 6 juli rechten; artikel 257, § 1, dienaangaande
bepaalt dat hij die niet « binnen de ge1978),
stelde termijn >> het overhandigde stuk
betreffende voorlopige vrijstelling van indoordat het arrest dat het eerste von- voerrechten vertoont een geldboete van
nis bevestigt, het aan verweerder ten las- 500 frank oploopt, onverminderd de betate gelegde misdrijf « invoer met ontdui- ling van de rechten en de eventuele betaking van rechten >> niet bewezen ver- ling van de prijs van de goederen; het arklaart, op grand « ( ... ) dat zowel uit de rest bijgevolg niet wettig verweerder kon
bij het opsporingsonderzoek verkregen ontslaan van de tegen hem ingestelde
gegevens als uit de door (verweerder) vervolgingen zonder tevens vast te stelovergelegde stukken blijkt dat het be- len, ofwel dat de goederen regelmatig
wijs van de inheemse oorsprong van het waren aangegeven aan de douane, hetlitigieuze geweer is geleverd >>,
geen tegengesproken wordt door het proces-verbaal van 30 mei 1985, ofwel dat
terwijl de invoer en de niet-aangifte verweerder binnen de hem door de admibij de invoer van het geweer van het nistratie gestelde termijn van 10 dagen
merk Perrazzi door verweerder op 14 fe- het bewijs had geleverd dat de voorwaarbruari 1986 is vastgesteld in het door de den voor invoer met vrijstelling van
rechten waren vervuld, hetgeen even-------------~-----! eens tegengesproken wordt door voormeld proces-verbaal (schending van de
(1) Cass., 28 mei 1986, A.R. nr. 4852 in de aanhef van het middel aangehaal(A.C., 1983-86, nr 605).
de bepalingen, van de artikelen 220, § 1,
2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN
- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - DOUANE
EN ACCIJNZEN - OVERTREDING - PROCESSEN-VERBAAL OPGEMAAKT DOOR DOUANEBEAMBTEN - GRENZEN.
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en, meer in het bijzonder, 257, § 1, van Nr. 226
de algemene wet inzake douane en accijnzen):
2•

Nr. 226

KAMER -

14 december 1988

Overwegende dat krachtens de in
het middel vermelde bepalingen een
ieder die in Belgie goederen invoert, 1° STRAF - ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
daarvan aangifte moet doen op
LID, SV. - REDENGEVING.
straffe van geldboete;
Overwegende dat verweerder met 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
name werd vervolgd wegens nietARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - REaangifte van door hem ingevoerde
DENGEVING - ART. 195, TWEEDE LID, SV.
koopwaar, ten deze een geweer Perrazzi;

1o en 2° Aan de bijzondere motiverings-

Overwegende dat het arrest vaststelt « dat zowel uit de bij het opsporingsonderzoek verkregen gegevens
als uit de door verdachte overgelegde stukken blijkt dat het bewijs van
de inheemse oorsprong van het litigieuze geweer is geleverd »; dat het
aldus beslist dat er geen invoer is
geweest;
Overwegende dat de bijzondere
wettelijke bewijswaarde, die krachtens artikel 272 van de algemene
wet inzake douane en accijnzen toekomt aan de processen-verbaal van
de beambten van douane en accijnzen, enkel geldt voor de materiele
vaststellingen die de beambten in
persoon hebben gedaan, doch niet
voor de verklaring van de niet-inheemse oorsprong van de goederen
waaruit zij afleiden dat ze zijn ingevoerd, aangezien de niet-inheemse
oorsprong een juridisch begrip is
dat uit feitelijke gegevens moet worden afgeleid;

plicht van art. 195, tweede lid, Sv.,
wordt voldaan door de rechter die voor
het door hem bewezen verklaarde feit,
waarvoor hij verplicht is een gevangenisstraf, een geldboete en een ontzetting van de in art. 31, 1", 3', 4' en 5,
Sw. opgesomde rechten uit te spreken,
twee beklaagden veroordeelt tot het
minimum van die gevangenisstraf en
tot die ontzetting en hen daarenboven,
op grand van de feitelijke gegevens
van de zaak, waaronder het winstoogmerk van de beklaagden, veroordeelt
tot een voor iedere beklaagde verschillende geldboete die hager is dan de
wettelijke minimumgeldboete, aangezien de rechter aldus het bedrag van
de geldboete vaststelt binnen de bij de
wet bepaalde grenzen en in verhouding tot de respectieve ernst van de
feiten en de persoonlijke schuld van
de beklaagden. (Art. 2 wet 27 april
1987 .)
(FORGEOT, BARA)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6854)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de voorzieninOm die redenen, verwerpt de gen gericht zijn tegen hetzelfde arvoorziening; veroordeelt eiser in de rest en dat iedere eiser alleen cassakosten.
tieberoep instelt tegen de beslissingen die op hem betrekking hebben;
14 december 1988 - 2• kamer - VoorOver het eerste middel: schending van
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain, raadsheer - de artikelen 195, tweede lid, van het WetGelijkluidende conclusie van mevr. Lie- hoek van Strafvordering, gewijzigd bij
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: artikel 2 van de wet van 27 april 1987 in

mr. De Bruyn.

verband met de motivering van de straf-

Nr. 226
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fen, 211 van bet Wetboek van Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat bet arrest, in verband met de
in artikel 380bis, 2", van het Strafwetboek omschreven telastleggingen A van
zaak I en B van zaak II betreffende bet
houden van een huis van ontucht of prostitutie, beslist « dat gelet op de buidige
opvattingen en de omstandigheid dat alleen vrije volwassenen uit vrije wil de
inrichting van de beklaagden bezocbten,
hun de wettelijke minimumgevangenisstraf, met een gedeeltelijk uitstel wegens
hun verleden, en een geldboete van 3.000
frank moeten worden opgelegd, en eerstgenoemde eiser tot een gevangenisstraf
van een jaar en tot een geldboete van
3.000 frank en de tweede eiseres tot een
gevangenisstraf van een j aar en tot een
geldboete van 500 frank veroordeelt,
terwijl artikel 380bis van het Strafwetboek bepaalt dat « met gevangenisstraf
van een jaar tot vijf jaar en met een
geldboete van bonderd frank tot vijfduizend frank wordt gestraft: ( ... ) 2" hij die
een huis van ontucht houdt ( ...) »;bet hof
van beroep weliswaar de omvang van de
uitgesproken gevangenisstraffen, doch
niet de strafmaat van de aan de eisers
opgelegde geldboeten heeft gerechtvaardigd; het hof krachtens artikel 195, tweede lid, van bet Wetboek van Strafvordering verplicht is de strafmaat voor elke
uitgesproken straf te rechtvaardigen; het
arrest bijgevolg, nu bet de strafmaat van
de aan de eisers opgelegde geldboeten
niet op een duidelijke en nauwkeurige
wijze rechtvaardigt, tekort komt aan de
verplichting van voormeld artikel 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat overeenkomstig artikel
211 van bet Wetboek van Strafvordering
ook in boger beroep van toepassing is en
volgens hetwelk het bovendien de strafmaat voor elke « uitgesproken » straf of
maatregel moet rechtvaardigen :

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat « de klanten
(van de eisers) naar (hun) inrichting
gingen om zich in groep over te geven aan promiscue sexuele contacten en aan " orgieen" in een vertrek
dat in verbinding stond met de gelagkamers en dat toegankelijk was
voor allen die aan de uitspattingen
wensten deel te nemen of ze gade te
slaan », op de gronden die het aangeeft, beslist dat << zoals de zeden
thans zijn, de "vrije partnerruil" en
het "voyeurisme" als ontucht wor-
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den beschouwd », zodat het aan de
eisers ten laste gelegde feit " houden
van een huis van ontucht" bewezen
is;
Overwegende dat luidens de artikelen 380bis, 2", 33 en 382 van het
Strafwetboek de minimumstraf voor
dat misdrijf bestaat in een gevangenisstraf van een jaar, een geldboete
van 100 frank en een ontzetting
voor vijf jaar van de rechten, opgesomd in artikel 31, 1", 3°, 4" en 5",
van het wetboek; dat iedere eiser is
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van een jaar en voor de duur van
vijf jaar ontzet is van de bovengenoemde rechten; dat daarenboven
eiser tot een geldboete van 3.000
frank en eiseres tot een geldboete
van 500 frank zijn veroordeeld;
Overwegende dat de appelrechters, na enerzijds het winstoogmerk
van de eisers te hebben vastgesteld
en na, anderzijds, de in het middel
vermelde omstandigheden in aanmerking te hebben genomen, het bedrag van de geldboete, binnen de
wettelijke beperkingen, hebben vastgesteld in verhouding tot de respectieve zwaarwichtigheid van de
feiten en de persoonlijke schuld van
de eisers; dat zij niet verplicht waren bovendien de redenen aan te geven waarom zij medebeklaagden tot
andere straffen veroordeelden;
Dat derhalve het arrest het bedrag van de aan iedere eiser opgelegde geldboete rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt iedere eiser
in de kosten van zijn voorziening.
14 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever de h. Willems, raadsheer Gel1jkluidende conclusie van mevr Liekendael, advocB.at-generaal - Advocaten mrs Biltzler en E. Vanhuynegem,

Brussel
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Nr. 227
2'

KA1IER -

14 december 1988

Nr. 227

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

Over het middel: schending van arti1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN kel 195, tweede lid, van het Wetboek van
ARRESTEN - ALGEME:\'E BEGR!PPEN - Strafvordering, gewijzigd bij de wet van
UTLEGGI:\'G - STRAFZAKEN - BESLISSIN- 27 april 1987 in verband met de motiveGE:\' OP DE STRAFVORDERI:\TG EN DE BUR- ring van de straffen,
doordat het arrest, met wijziging van
GERLIJKE RECHTSVORDERI:\TG.
de vrijsprekende beslissing van de eerste
2° STRAF - ALLERLEI - ART. 195, T\VEEDE rechter, de telastlegging van onopzettelijk toebrengen van slagen en verwonLID, SV. - REDE:\GEVI:\TG.
dingen ten aanzien van eiser bewezen
verklaart en hem veroordeelt tot een
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN geldboete van 100 frank vermeerderd
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN met 590 opdeciemen, wat in totaal 6.000
CONCLL:S!E - STRAFZAKEN - STRAF - RE- frank is, of tot een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen,
DENGEVI:.\TG - ART. 195, TVVEEDE LID, SV.
terwijl geen enkele grand van het arlo Vermits de beslissing van de rechter rest het bedrag van de aldus uitgesproin haar geheel moet worden genomen, ken geldboete rechtvaardigt :
dienen de redenen van de beslissing,
Overwegende dat eiser wegens
waarbij uitspraak wordt gedaan op de
strafvordering en
de
burgerlijke het in de artikelen 418 en 420 van
rechtsvordering, de ene door de andere het Strafwetboek omschreven miste worden uitgelegd (1). (Art. 97 Gw.) drijf « onopzettelijk toebrengen van

slagen of verwondingen » is veroor2o en 3' Aan de bijzondere motiverings- deeld tot een geldboete van honderd
plicht van art. 195, tweede lid, Sv.
wordt voldaan door een rechter die de
beklaagde wegens onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen
tot een geldboete van honderd frank
veroordeelt, op grand dat de beklaagde, toen hij met zijn voertuig op de autoweg reed, « zijn aandacht niet bij het
autoverkeer had », en dat door die onvoorzichtigheid het slachtoffer verwondingen, onder meer een beenbreuk,
heeft opgelopen, waaruit verschillende
nag door een deskundige vast te stellen soorten ongeschiktheid kunnen
voortvloeien. (Art. 2 wet 27 april1987.)

frank, dat luidens laatstvermeld artikel « de schuldige wordt gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen
tot zes maanden en met een geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank of met een van die straffen aileen »;
Overwegende dat uit het arrest,
waarvan de gronden betreffende de
strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering door elkaar moeten
worden uitgelegd, blijkt dat ten deze
eiser volgens zijn eigen verklaringen « geen aandacht heeft gehad
voor het autoverkeer » toen hij met
(GOLI'\VEAL T VA!\DEZA:\DE)
zijn voertuig op de autoweg reed, en
dat door die onvoorzichtigheid het
ARREST ( vertaling)
slachtoffer verwondingen heeft op(A.R. nr. 6912)
gelopen waaronder een beenbreuk,
waaruit verschillende soorten ongeHET HOF; - Gelet op het bestre- schiktheid, waarvan de vaststelling
den arrest, op 15 januari 1988 door door het hof van beroep aan een
het Hof van Beroep te Luik gewe- deskundige is opgedragen, kunnen
voortvloeien;
zen;
Overwegende dat het arrest, na
aldus
de feitelljke bestanddelen van
(1) Cass, 21 okt 1976 (A.C., 1977, 22S), z1e
(ass, 17 okt. 1988, A R nr 8264 (Ibid., 1988-89, de bewezen verklaarde telastlegging
supra, nr 89)
nader te hebben omschreven, de
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lichtste straf, namelijk alleen een'
abstracto, maar moet in het licht van
de gegevens van elke zaak afzondergeldboete, oplegt; dat het aldus de
lijk worden beoordeeld (1).
bepaling van het bedrag van de
geldboete op honderd frank, dat is
een bedrag dat, ofschoon ver bene- 2' en 3' De beslissing dat de in art. 5.3
E. V.R.M. bedoelde « redelijke termijn »
den de maximumgeldboete van vijfniet is overschreden, wordt naar recht
honderd frank, niettemin hager ligt
verantwoord door het arrest van l1et
dan de wettelijke minimumgeldboehoi van assisen dat, om een verzoek
te van vijftig frank, rechtvaardigt
tot voorlopige invrijheidstelling te vernaar het vereiste van artikel 195,
werpen, enerz1jds, overweegt dat de
handhaving van de hechtenis in het
tweede lid, van het Wetboek van
belang van de openbare veiligheid verStrafvordering;
eist is, anderzijds, wijst op het grate
Dat het middel niet kan worden
aantal aan de beschuldigde ten Jaste
aangenomen;
gelegde feiten en op de omstandigheid
dat de zaak binnen afzienbare tijd
En overwegende dat de substanvoor het hoi van assisen zal dienen.
W~le of op straffe van nietigheid
(Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis.)
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
(BOCKLAXT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7134)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
HET HOF; - Gelet op het bestrekosten.
den arrest, op 29 september 1988
14 december 1988 - 2' kamer - Voor- door het Hof van Assisen van de
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- provincie Henegouwen gewezen;
slaggever : de h. Willems, raadsheer Over het middel, volgens hetwelk het
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie- hof van assisen, door te vermelden dat
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: de redelijke termijn van artikel 5.3 van
mr. Kirkpatrick.
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet overschreden is « gelet op het grote aantal aan eiseres verweten fouten en gelet op het feit dat
Nr. 228
haar zaak door het hof van assisen binnenkort, in januari 1989, zal behandeld
worden », geen rechtvaardige toepassing
2' KAMER - 14 december 1988
lijkt te hebben gemaakt van de beginselen,
1° RECHTEN VAN DE MENS - ART 5.3
terwijl het Hof van Cassatie dikwijls
E.V.R.M. - REDELIJKE TER:v!IJ'l - BEGRIP
heeft beslist dat de zwaarwichtigheid
van de feiten alleen de hechtenis niet
2° RECHTEN VAN DE MENS - ART 5.3 kon rechtvaardigen en de grief van eiseE.V.R.M. - REDELIJKE TER:v!IJ'l - BEGRIP
res hierin bestond dat zij, na door de kamer van inbeschuldigingstelling bij ar3° VOORLOPIGE HECHTENIS - YOOR· rest van 10 november 1987 verwezen te
zijn naar het hof van assisen, nog altijd
LOPIGE D;VRIJHEIDSTELLI'iG ART 5.3
in hechtenis was zonder dat er nog iets
E.V R.M - RECHT OM Bl'\i'\E"i EE'\l REDE·
gebeurde en het arrest van het hof van
LIJKE TERMIJ'\i BERECHT TE WORDE'\i OF
beroep ten onrechte erop wijst dat de
HANGE'\DE RET PROCES 1'\i VRIJHEID TE
dag waarop de zaak van eiseres in jaWORDE'\i GESTELD - REDELIJKE TER\IIJ"J nuari 1979 voor het hof van assisen zal
BEG RIP
1o

Het begrip

«

redelijke termijn

», m

de

zm van art. 5.3 E. V.R.M, mag met m

(1) Cass.,

7

sept.

1988,

(A.C 1988-89, supra, nr 11)

AR

nr

6947
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behandeld worden, nakend was; de vordering aileen vermeldt dat de dagbepaling voor de debatten aileen maar overwogen wordt voor de maand januari
1989, behoudens onvoorziene omstandigheden, en die dag dus helemaal nog niet
vaststond; het hof van assisen het aldus,
enerzijds, verenigbaar achtte met het begrip redelijke termijn van artikel 5.3 van
het Verdrag dat een beklaagde naar het
hof van assisen verwezen kon worden
zonder dat, meer dan een jaar na de vervvijzing, de dag voor de behandeling van
haar dossier voor het hof van assisen
was bepaald en zulks terwijl zij nog altijd in voorlopige hechtenis is ofschoon
die hechtenis uitzonderlijk moet blijven
en, wanneer de verdachte in hechtenis
blijft, de dagbepaling van de zaak voor
het vonnisgerecht zo spoedig mogelijk
moet geschieden; als dat niet het geval
is, de voorlopige hechtenis niet !anger
verantwoord is; het arrest van het hof
van assisen bovendien de bepaling van
een dag in januari 1989 voor vaststaande
houdt ofschoon de procureur-generaal,
die zelfstandig beslist over de data van
de zaken voor het hof van assisen, in
zijn vordering niet vermeldt dat de zaak
met zekerheid in de maand januari 1989
zal voorkomen, maar aileen dat zulks
overwogen wordt, hetgeen uiteraard het
tegenovergestelde is van een zekere datum; het arrest aldus een verkeerde uitlegging heeft gegeven aan het begrip redelijke termijn als bedoeld in artikel 5.3
van het Verdrag, en het arrest anderzijds berust op een motief dat door de
vordering van het openbaar ministerie
tegengesproken wordt en dat bijgevolg
niet blijkt uit de gegevens waarop het
Hof vermag acht te slaan; er dus grond
bestaat tot vernietiging van het arrest
van 29 september 1988 van het Hof van
Assisen van de provincie Henegouwen
en de Staat moet worden veroordeeld in
de kosten van het geding :
Overwegende dat artikel 5.3 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ertoe .:>trekt de
beschuldigde in vrijheid te stellen
zodra de duur van de hechtenis een
redelijke termijn overschrijdt; dat
die redelijkheid niet in abstracto,
doch in het Iicht van de gegevens
. ·k
van e Ike zaa k a~zon d er1IJ
moet
worden beoordeeld,
Ov~rwegende.. dat, enerzijds, h~t
arresi vaststelt dat de openbare ver-

Nr. 228

ligheid de handhaving vereist van
de hechtenis van eiseres die met name beschuldigd wordt van diefstal,
bij nacht gepleegd samen met anderen, waarbij gebruik is gemaakt van
wapens en een voertuig, met de omstandigheid dat een doodslag is gepleegd om het misdrijf te vergemakkelijken of de straffeloosheid ervan
te verzekeren; dat, anderzijds, het
hof van assisen, na aile te zijner beoordeling voorgelegde gegevens in
aanmerking te hebben genomen, gewezen heeft op het grote aantal feiten die aan eiseres worden verweten
en op de omstandigheid dat de zaak
binnenkort door dat gerecht zal behandeld worden;
Overwegende dat het hof van assisen uit het geheel van die concrete
gegevens heeft kunnen afleiden dat
de redelijke termijn van artikel 5.3
niet overschreden was;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige
het middel, in zoverre het opkomt
tegen de feitelijke beoordeling van
de gegevens van de zaak door het
hof van assisen, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

,

.14 december 1988 - 2 ka~er - Voorz1tter : de h. Screvens, voorzrtter - Verslaggever : de h. Willems, raadsheer Gelijkluidende conclusie van mevr. Lielkendael, advocaat-generaal. - Advocaat
mr P Mayence, Charleror.
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Nr. 229
1'

KAMER -

15 december 1988

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN - BESL!SSING VAN DE APPELRECHTER STEUNEND OP ARRESTEN ZONDER
VERBAND MET DE ZAAK- REDENEN.

Wanneer de appelrechter zijn beslissing
enkel doet steunen op arresten zonder
verband met de zaak, geeft hij aldus
niet de redenen op waarom andere of
daarmee strijdige gegevens uit de conclusie van eisers niet kunnen worden
aangenomen, en is zijn beslissing meteen niet regelmatig met redenen omkleed.
(HEUZE E.A. T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8449)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1987 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking van 23
november 1988 van de eerste voorzitter, waarbij de zaak naar de eerste kamer van het Hof wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van
3 juli 1978 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de eisers veroordeelt tot betaling aan verweerder van
het bedrag van 283.895 frank als bijdragen, bijdrageopslagen en rente verschuldigd door wijlen Paul Outmanns en tot
de gerechtelijke rente en de kosten, op
grond: « dat het (arbeids)hof, in verschillende andere arresten en met name in
de arresten van deze kamer van 9 september 1986 in zake R.S.V.Z. tegen Lahaque (A.R. nr. 11427/84) en in zake
R.S.V.Z. tegen Stalmans (A.R. nr.
11428/84), heeft geoordeeld dat de bestellers voor rekening van de onderneming
Belgique Diffusion, zoals wijlen Paul
Outmanns, door een ondernemingsover-
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eenkomst met die onderneming waren
verbonden; dat met name rekening client
te worden gehouden met het feit dat de
loontrekkende aileen zijn arbeidskracht
ten dienste van de werkgever stelt en
derhalve een inspanningsverbintenis
aangaat, terwijl de zelfstandige, die verbonden is door een aannemingsovereenkomst, een resultaatverbintenis aangaat
waartoe een werk dient te worden uitgevoerd waarvan de verwezenlijking recht
geeft op commissie en dat zulks het geval is in de aan het hof voorgelegde gevallen van de dagbladbestellers, die economisch zeer sterk afhankelijk zijn van
de naamloze vennootschap Belgique Diffusion, wat echter niet impliceert dat zij,
in de gebruikelijke betekenis, onder het
gezag van de vennootschap staan (Arbeidshof te Luik, 2e kamer, 8 september
1987, A.R. nr. 13629/86 in zake R.S.V.Z.
tegen Adamczyk) »,

terwijl de eisers in hun regelmatig
neergelegde conclusies (conclusie en aanvullende conclusie) betoogden: « dat zij
steeds hebben betwist dat Paul Outmanns als zelfstandige werkzaam was,
zelfs v66r 1 januari 1980; dat zijn arbeid
immers ook na de ondertekening van de
geschreven overeenkomst van 2 januari
1980 precies dezelfde is gebleven als
vroeger; dat de Arbeidsrechtbank te Verviers ten onrechte heeft geoordeeld dat
het vermoeden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 juli 1967 niet was
omgekeerd; dat volgens een vaste rechtspraak een arbeidsovereenkomst immers
mondeling kan zijn en dat een geschrift
geenszins noodzakelijk is; dat de Arbeidsrechtbank te Luik (A.R. nr. 100.456)
heeft geoordeeld : " ... De sociale wetgeving is van openbare orde. Het behoren
tot een sociaal stelsel is geen kwestie
van keuze, maar wordt door objectieve
criteria bepaald (zie noot). Dat betekent
dus dat de partijen, bijvoorbeeld in een
overeenkomst, niet mogen vastleggen
dat de werknemer een zelfstandige dan
wel een loontrekkende zal zijn. Immers,
ofwel wordt de arbeid autonoom uitgevoerd (in dat geval is het stelsel van de
zelfstandigen ambtshalve van toepassing), ofwel in een gezagsverhouding, in
welk geval de werknemer noodzakelijk
een loontrekkende is, ongeacht wat de
partijen desaangaande hebben beslist ";
dat de rechtbank te Luik, in het geval
van een besteller van brievenbusreclame, had geoordeeld dat de voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding evident is (zie hetzelfde vonnis); "de arbeid van het bestellen impli-
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ceert helemaal geen onafhankelijkheid,
het gaat immers om een loutere uitvoeringsarbeid in het kader van een vooraf
vastgelegd programma; de sectoren zijn
afgebakend, de kranten worden op vaste
dagen bezorgd binnen een bepaalde termijn, het commissieloon wordt alleen
door de werkgever bepaald en de besteller moet een geheel van nauwgezette
verplichtingen nakomen die hem niet de
minste autonomie Iaten "; dat een oudere
rechcspraak in dezelfde zin reeds in de
tijd van de werkrechtersraden bestond
(werkrechtersraden in beroep te Luik
van 3 juli 1940, Jur. L.O. 1942, blz. 8);
"de besteller van folders en reclamekaarten die een commissieloon en een
onkostenvergoeding ontvangt en die zijn
arbeid verricht op het tijdstip dat hijzelf
bepaalt en zonder tot vaste arbeidsprestaties gehouden te zijn, is geen bediende
bij ontstentenis van een gezagsverhouding "; dat zulks te de zen niet het geval
is, zodat a contrario dient te worden geredeneerd, nu in dit geval de heer Outmanns, die dat werk van krantenbezorger als aanvullend werk verrichtte, uits!uitend voor rekening van de naamloze
vennootschap Belgique Diffusion werkte,
en dat hij, hoewel hij een commissieloon
ontving waarvan het tarief voor stad en
buitenwijken verschilde, geen enkel initiatief mocht nemen; dat hij folders in de
brievenbussen stak die hem waren aangewezen, waarbij zijn ronde tot in de
kleinste details was opgelegd en alles
hem werd aangewezen; dat de duur van
de bezorging ook was vastgelegd en dat
hij voor de bezorging van de folders
noch de straat noch de dag kon kiezen,
en zo verder; dat de Arbeidsrechtbank te
Luik ook nog heeft geoordeeld (A.R.
nr. 72.485): "dat een persoon die een
tijdschrift huis aan huis verkoopt, geeh
zelfstandige maar een loontrekkende is.
Een arbeidsovereenkomst vereist immers niet dat de attributen van de gezagsverhouding (gezag, leiding en toezicht) op werkelijke en blijvende wijze
worden uitgeoefend. Voldoende is dat ze
wettig kunnen worden uitgeoefend. Dat
de toepassing van het sociaal statuut van
de zelfstandigen niet noodzakelijk volgt
uit het feit dat een beroep vrij autonoom
wordt uigeoefend; ook de meest eenvoudige loontrekkende kan zijn werk met
enige autonomie uitvoeren; sommige kaderleden van ondernemingen zijn nog
nauwelijks aan een gezagsverhouding
onderworpen "; dat te dezen het toezicht
door de werkgever, de naamloze vennootschap Belgique Diffusion, wettig mo-
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gelijk was, en dat derhalve moet worden
overwogen dat wijlen Outmanns dat
werk van krantenbezorger als loontrekkende en niet als zelfstandige uitvoerde;
dat het a! dan niet bestaan van een geschreven arbeidsovereenkomst in dat
verband helemaal geen invloed heeft >>;
« dat de heer Outmanns immers sedert
1979 steeds aileen belast is geweest met
het bezorgen voor rekening van Belgique
Diffusion, volgens een hem opgelegd
werkrooster, binnen een bepaalde sector
en tegen een forfaitair loon berekend
volgens overeengekomen tarieven; dat
men moeilijk inziet dat een zelfde werk,
de bezorging van drukwerk en reclamekranten, dat v66n na 1980 onder dezelfde
omstandigheden wordt uitgevoerd, onder
twee verschillende stelsels kan vallen;
dat het bestaan van een gezagsverhouding op grand van feitelijke gegevens
moet worden beoordeeld; dat te dezen de
verplichting om op strikt bepaalde uren
te werken, de termijnen op de bezorgingsorders na te leven, die juist uit te
voeren, de exclusiviteit te aanvaarden en
een bepaalde sector te bedienen, zowel
in feite als in rechte genoegzaam het bestaan van een gezagsverhouding aantonen; dat de geschreven arbeidsovereenkomst van 2 januari 1980 enkel een
bekrachtiging is geweest van een arbeidsverhouding die reeds in 1979 onder
dezelfde voorwaarden bestond; dat Outmanns het werk van "folderbesteller"
gedurende het jaar 1978 voor rekening
van Reinders en Laoureux heeft uitgevoerd; dat de arbeidsvoorwaarden grotendeels overeenkwamen met wat eerder
is uiteengezet; dat is geoordeeld dat "de
enkele omstandigheid dat een persoon
bedrijfsinkomsten heeft ontvangen zonder aangifte bij de R.S.Z. te doen, door
voor een zelfstandige te werken, niet betekent dat hij automatisch onder toepassing van het sociaal statuut voor zelfstandigen valt " (Arbeidshof te Brussel,
18 november 1983, RDS 1984, blz. 275);
dat de feitelijke gegevens die de gezagsverhouding tussen de heer Outmanns en
zijn opeenvolgende werkgevers en het
bestaan van een arbeidsovereenkomst
aantonen, onverenigbaar zijn met het bestaan van iedere andere overeenkomst;
dat men bijgevolg moet oordelen dat het
vermoeden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 juli 1967 is omgekeerd; (... ) dat het behoren tot een sociaal stelsel geen kwestie is van een
keuze, maar van de toepassing van objectieve criteria die uitsluitend door de
hoven en rechtbanken mogen worden be-
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oordeeld; dat "het ontbreken van bijdra- Nr. 230
gen in het stelsel van de loontrekkenden
niet noodzakelijk leidt tot het verschul1• KAMER - 16 decembe:r 1988
digd zijn van bijdragen in het stelsel van
de zelfstandigen " (Arbeidsrechtbank te
Hoei, eerste kamer, 26 november 1982);
dat duidelijk is aangetoond dat de heer 1° RECHTBANKEN - Bt:RGERLIJKE ZA·
Outmanns werkte als besteller van drukKEN - ALGEMENE REGELS - RECHTSMACHT
werk en kranten, dat hij verbonden was
- TAAK VAN DE RECHTER- BEPALI:\iG \'A::-.1
door een mondelinge en later door een
DE TOE TE PASSEN RECHTSREGEL - RECHT
geschreven arbeidsovereenkomst met
VAN VERDEDIGING.
zijn opeenvolgende werkgevers, en dat
alle feitelijke gegevens, eigen aan dat
werk, wijzen op het bestaan van een on- 2° RECHT VAN VERDEDIGING - BLR·
GERLIJKE ZAKEN - TAAK \'A:'-l DE RECHTER
betwistbare gezagsverhouding »,
- WIJZIGING

VA:'~

DE RECHTSGROl\'D \'A:'-l DE

VORDERING - VOORWAARDEN.
eerste onderdeel, het arrest, dat zijn
dictum enkel verantwoordt door verwijzing naar andere arresten zonder enig 1' en 2' De rechter heeft weliswaar tot
taak de geldende rechtsregel toe te
verband met de onderhavige zaak, en
passen op de feiten die hem door pargeen van de door de eisers aangevoerde
tijen worden voorgelegd, maar moet
middelen, eigen aan de zaak, beantdaarbij het recht van verdediging in
woordt, niet regelmatig met redenen is
acht nemen; zo mag hij de rechtsgrond
omkleed (schending van artikel 97 van
van de vordering niet wijzigen zonder
de Grondwet);
de partijen de gelegenheid te geven
hun rechtsmiddelen desaangaande te
laten kennen (1).

Wat het eerste onderdeel betreft:
(HOEBRECHTS J. T. HOEBRECHTS l'il.)
Overwegende dat de appelrechters, die tot staving van de beslisARREST
sing arresten zonder enig verband
met de onderhavige zaak aanvoeren,
(A.R. nr. 6110)
de redenen niet aangeven waarom
andere of daarmee strijdige gegeHET HOF; - Gelet op het bestrevens in de conclusie van de eisers
den arrest, op 3 juni 1987 door het
niet kunnen worden aangenomen;
Hof van Beroep te Antwerpen geweDat het arrest derhalve niet regel- zen;
matig met redenen is omkleed;

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

Over het middel: schending van artikel 97 van de Grondwet, van het beschikkingsbeginsel en van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde
zaken, van artikel 1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek, dat deze beginselen
bekrachtigt, en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest beslist dat « met het
oog op de werkzaamheden van vereffening en verdeling van de onroerende
goederen afhangend van de nalatenschap alleen openbaar dienen verkocht:
de percelen sectie B, nr. 329/A, en sectie
B, nr. 323/B ... (... ), ... en het perceel

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

15 december 1988 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waar(1) Vgl. Cass., 18 feb. 1985 (AC. 1984-85, nr.
nemend voorzitter - Gelijkluidende con- 364);
20 nov. 1986 (ibid., 1986-87, nr. 177); 22
clusie van de h. Duchatelet, eerste advo- jan. 1987 (AC., 1986-87, nr. 300); 9 nov. 1987
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
(ibid., 1987-88, nr. 153).
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sectie B, nr. 3171E ... (... ) ... voor een
waarde van driehonderdentienduizend
frank in natura dient toebedeeid te worden aan (verweerster), met dien verstande dat de gevolgelijke door een of andere partij verschuidigde opleg door de
benoemde instrumenterende notaris bij
zijn werkzaamheden zai dienen verrekend te worden "• op grond : « dat (... )
wat de tegenvordering van (verweerster)
tot overname van de nalatenschap in toepassing van de wet van 1900 betreft, (eiseres) tevergeefs de onontvankelijkheid
opwerpt (... ); dat bewuste vordering evenwei ongegrond voorkomt; dat immers de
wijze van verdeling geregeid door de wet
van 1900 ingevoerd werd ten gunste van
erfgenamen in rechte lijn - of de overIevende echtgenoot - en huidige litigerende partijen geen erfgenamen in rechte lijn maar in zijlijn van de de cujus
zijn ( ...); dat een gevoeglijke verdeling in
natura niet te verwezenlijken is; dat bovenvermeld deskundigenverslag duidelijk de onmogelijkheid aantoont kavels
te vormen beantwoordend aan de respectieve gerechtigheid van Iitigerende
partijen in litigieuze goederen; dat in de
opdracht van deskundige H. Vreven begrepen was de goederen te schatten alsmede de grondslag van de schatting vast
te stellen; dat volgens zijn nauwgezet gemotiveerde schatting de totale waarde
van de te verdelen percelen 496.400
frank bedraagt; dat het perceel B, nr.
317 IE, met voor afbraak bestemde woning (... ), volgens de oordeeikundige,
door het (hof van beroep) bijgetreden,
schatting van de deskundige 310.000
frank waard is en vaststaat dat de openbare verkoping ervan (... ) zeker niet
meer zal opbrengen; dat de deskundige
vaststelde dat momenteel (verweerster)
(... ) bedoeld woonhuis betrekt (... ) en
hierdoor de waarde ervan in feite hoger
ligt dan de virtuele residuwaarde ervan
(170.000 frank) en de waarde van de biote bouwgrond (140.000 frank) lager, vermits deze op het huidig ogenblik zijn bestemming heeft; dat met de verkoop van
het woonhuis te vorderen, (eiseres) ongetwijfeld geen eigen voordeel, maar eerder een materieei nadeel voor (verweerster) op het oog heeft; dat door in de
gegeven omstandigheden de verkoop van
ai de percelen te vorderen, (eiseres), die
slechts voor 1/4 in de nalatenschap gerechtigd is en de waarde van haar aandeel ruimschoots uitbetaald zal zien door
de opbrengst van de verkoop van de
twee overige percelen, misbruik van
recht blijkt te plegen door de openbare
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verkoop te vorderen van het perceel met
het woonhuis; dat in die mate haar vordering dan ook client afgewezen; dat op
de tegenvordering van (verweerster)
slechts kan ingegaan worden voor zoveel
zij strekt tot toebedeling aan haar in natura van het perceel sectie B, nr. 317 IE,
mits eventuele opleg vanwege (eiseres)
dan wel vanwege haarzelf naargeiang de
opbrengst van de verkoop van de overige
twee percelen "•
terwijl, eerste onderdeel, het arrest
niet antwoordt op het in conclusie (biz.
2) door eiseres ingeroepen middel, luidens hetwelk : de door de deskundige
verrichte schattingen door het hof van
beroep niet gehanteerd mochten worden
aangezien de deskundige, door tot deze
schattingen over te gaan, zijn opdracht
had overschreden; dat uit het vonnis van
12 januari 1984 van de eerste rechter
bieek dat de deskundige pas tot schatting van de waarde der percelen mocht
overgaan zo hij van oordeel was dat een
verdeling in natura mogelijk was; dat, nu
de deskundige eerst vastgesteld had dat
een verdeling in natura niet mogelijk
was, deze laatste niet tot schatting
mocht overgaan, zodat het arrest, bij gebrek aan antwoord op dit middel, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het arrest op tegenstrijdige motieven steunt, nu het hof van
beroep enerzijds, na geoordeeld te hebben dat (eiseres) tevergeefs de onontvankelijkheid van de tegenvordering van
(verweerster) opwierp, stelt dat bewuste
vordering (van verweerster) ongegrond
voorkomt (arrest blz. 4), doch anderzijds
stelt dat op de tegenvordering van (verweerster) « slechts ingegaan kan worden
voor zoveel zij strekt tot toebedeling aan
haar in natura van het perceei sectie B,
nr. 3171E ... "• waarmee het hof van beroep dus te kennen geeft dat deze tegenvordering gedeeltelijk gegrond is, zodat
het arrest, wegens deze tegenstrijdigheid
in de motieven en het beschikkend gedeeite, niet regelmatig is gemotiveerd,
derhaive schending inhoudt van artikel
97 van de Grondwet;
derde onderdeel, het arrest in strijd
met het beschikkingsbeginsel, de regel
dat de rechter geen uitspraak mag doen
over niet gevorderde zaken - beginselen
bekrachtigd door artikel 1138, 2", van het
Gerechtelijk Wetboek - en het algemeen beginsel van het recht van verdediging, het voorwerp van de vordering van
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partijen wijzigt zonder eiseres in de gelegenheid te stellen haar middelen met
betrekking tot deze wijziging te laten
kennen, gezien enerzijds eiseres in haar
conclusie gevorderd had dat het eindvonnis van de eerste rechter zou bevestigd
worden, hetgeen inhield dat tot de vereffening en verdeling van de nalatenschap
van wijlen Jean-Marie Hoebrechts zou
overgegaan worden, na voorafgaande
openbare verkoop van onder andere de
drie vermelde percelen en gezien, anderzijds, (verweerster) in haar akte in hoger
beroep en conclusie gevorderd had dat
de drie litigieuze percelen haar in natura
zouden toebedeeld worden op basis van
het deskundigenverslag en de wet van 16
mei 1900 betreffende de erfregeling van
de kleine nalatenschappen, zodat het arrest door de openbare verkoop van
slechts twee van de litigieuze percelen te
bevelen (de percelen sectie B, nr. 329/A,
en sectie B, nr. 323/B) en het derde perceel (sectie B, nr. 317/E) in natura toe te
wijzen aan (verweerster), het beschikkingsbeginsel, het beginsel dat de rechter geen uitspraak mag doen over niet
gevorderde zaken, beginselen bekrachtigd door artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en het algemeen beginsel
van het recht van verdediging van partijen schendt;
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regeling van de kleine nalatenschappen;
verweerster anderzijds er zich in haar
akte in hoger beroep toe beperkt had de
toewijzing in natura van de drie litigieuze percelen te vorderen op grond dat een
verdeling in natura mogelijk was en eiseres zeker niet in haar rechten zou
schaden, temeer daar een openbare verkoop alleszins een mindere opbrengst
zou geven en het huisje dat de de cujus
bewoonde, diende afgebroken te worden,
en op grond van de voormelde wet op de
erfregeling van de kleine nalatenschappen, zodat het arrest, door te stellen dat
eiseres door de openbare verkoop van
het perceel met het woonhuis te vorderen misbruik van recht pleegt, de oorzaak van de rechtsvordering van partijen
ambtshalve wijzigt in strijd met het beschikkingsbeginsel (artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek) en het algemeen beginsel van het recht van verdediging, minstens in strijd met dit laatste
beginsel ambtshalve de rechtsgrond van
de vordering van partijen wijzigt zonder
partijen gelegenheid te bieden hierover
hun rechtsmiddelen te laten kennen :

Overwegende dat het middel aileen opkomt tegen de beslissing dat
het perceel sectie B, nr. 317/E, in
natura dient toebedeeld te worden
aan verweerster, met dien verstande
dat de door de ene of de andere partij verschuldigde opleg zal dienen
verrekend te worden;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter tot
taak heeft de geldende rechtsregel
toe te passen op de feiten die hem
door partijen worden voorgelegd,
maar daarbij het recht van verdediging in acht moet nemen;
Overwegende dat het arrest de afwijzing van de vordering tot openbare veiling van het voormelde perceel
grondt op misbruik van recht; dat
deze rechtsgrond evenwel door geen
van de partijen in haar conclusies
ter sprake was gesteld;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

vierde onderdeel, het hof van beroep,
in strijd met het beschikkingsbeginsel
(artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek) en het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, ambtshalve
de oorzaak van de rechtsvordering van
verweerster wijzigt, minstens ambtshalve de door partijen ingeroepen rechtsgronden wijzigt of aanvult zonder partijen de gelegenheid te hebben gegeven
hieromtrent hun middelen te laten gelden; het hof van beroep immers oordeelt
dat eiseres misbruik van recht blijkt te
plegen door de openbare verkoop te vorderen van het perceel met woonhuis; bedoeld « misbruik van recht », dat erin bestaat dat een partij een recht uitoefent,
met de enkele bedoeling om te schaden
of op een wijze die kennelijk de grenzen
te buiten gaat van de normale uitoefening van dit recht door een voorzichtig
en bedachtzaam mens, door partijen in
hun conclusies voor het hof van beroep
niet werd ingeroepen; eiseres enerzijds
immers in haar conclusie had opgeworpen dat de litigieuze percelen openbaar
dienden verkocht aangezien een verdeOm die redenen, vernietigt het beling in natura onmogelijk was en verweerster zich niet kon beroepen op de streden arrest in zoverre het beslist
wet van 16 mei 1900 betreffende de erf- « dat ( ... ) het perceel sectie B, nr.
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317 /E, groat 2 a 10 ca, voor een
waarde van driehonderdentienduizend frank in natura dient toebedeeld te worden aan appellante, met
dien verstande dat de gevolgelijke
door een of andere partij verschuldigde opleg door de benoemde instrumenterende notaris bij zijn
werkzaamheden zal dienen verrekend te worden », 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.
16 december 1988 - 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 231
1'

KAMER -

16 december 1988

PROVINCIEEN
1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE _ VALSHEIDSVORDERING _ BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VALSHEIDSVORDERING - VERWIJZING NAAR HET
BEVOEGDE GERECHT - VOORWAARDE.

3° BETICHTING VAN VALSHEID
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER OM OVER DE BETICHTING UITSPRAAK TE DOEN.

1" Het administratiefrechtelijk karakter

van de rechtspleging voor de bestendige deputatie ter zake van directe gemeentebelastingen en de rechtsbeginselen welke die rechtspleging beheersen, zijn onverenigbaar met de instelling van een valsheidsvordering voor
de bestendige deputatie (1).
2" en 3" Voor zover een partij die een van
valsheid beticht stuk heeft overgelegd,
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in het gebruik ervan volhardt en het
stuk zelf belang heeft voor de oplossing van het geschil, is de rechter, die
zelf niet bevoegd is om uitspraak te
doen over de opgeworpen betichting
van valsheid, verplicht het incident
naar het bevoegde rechtscollege te verwijzen, tenzij de betichting kennelijk
elke grand mist (2).
(FERON-CROMBEZ T. STAD NIEUWPOORT)

Procureur-generaal Krings heeft in
substantie gezegd:
Ten laste van eiseres werden belastingen ingekohierd op het aanbrengen van
een wegbedekking, riolen en trottoirs te
Nieuwpoort.
Eiseres heeft daartegen bezwaar ingediend aanvoerende dat het gemeentebesluit dat de belasting invoert, niet werd
bekendgemaakt. Zij beweert dat wei de
goedkeuring, maar niet de tekst zelf van
het besluit werd bekendgemaakt.
Ten antwoord op die grief heeft de gemeente een attest overgelegd, waaruit
blijkt dat niet enkel het besluit van
goedkeuring, doch ook de tekst zelf van
het besluit werd bekendgemaakt.
Eiseres houdt echter staande dat gezegd attest vals is. Ze heeft dan ook voor
de bestendige deputatie een valsheidsprocedure ingeleid, als bepaald bij de artikelen 895 tot 914 Ger.W.
Op die tussenvordering heeft de bestendige deputatie afwijzend beschikt; er
werd beslist :
dat de door reclamant opgeworpen
valsheidsprocedure of betichting van
valsheid een specifieke procedure betreft, geregeld bij het Ger.W. onder de
artikelen 895 tot 914, strekkende tot bewijs van de valsheid van een akte;
dat de bestendige deputatie, optredend
als administratief rechtscollege, niet ressorteert onder de rechterlijke macht; dat
de procedures voorzien in het Gerechtelijk Wetboek, zoals de procesregelen met
betrekking tot het bewijs, niet van toepassing zijn; dat geen enkele bepaling de
procesregelen van het Ger.W. van toepassing maakt op de rechtspleging van
de bestendige deputatie optredend als
administratief rechtscollege.
Tegen die beslissing doet eiseres een
middel gelden, « wegens schending van
(1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
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artikel 2 Ger.W. omdat de bestendige
deputatie terzake een jurisdictionele
functie uitoefent, al behoort ze organiek
niet tot de rechtsmacht, en dientengevolge krachtens artikel 2 Ger.W. onderworpen is aan het Ger.W., wat de v66r haar
gevoerde procedure betreft, omdat bedoeld wetboek aile procedures regelt
voor zover er geen afbreuk wordt aan
gedaan "·
De vraag is dus of v66r de bestendige
deputatie de valsheidsprocedure kan
worden gevoerd.
Luidens artikel 895 kan tegen valsheid
worden opgekomen bij hoofdvordering of
bij tussenvordering.
De rechter voor wie de hoofdvordering
aanhangig is, is bevoegd om uitspraak te
doen in de valsheidsincidenten die zich
voordoen in de voor hem gebrachte geschillen.
Ten deze werd een hoofdvordering
voor de bestendige deputatie ingeleid.
Ter gelegenheid van de behandeling van
die vordering heeft eiseres opgeworpen
dat een stuk vals is. Dat is dus een tussenvordering.
Is de bestendige deputatie bevoegd om
over die tussenvordering uitspraak te
doen?
Luidens artikel 2 Ger.W. zijn de in dit
wetboek gestelde regels van toepassing
op aile rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of
door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wethoek.
De vraag is dus of de bevoegdheid van
de bestendige deputatie als jurisdictioneel orgaan a! dan niet verenigbaar is
met de toepassing van de bepalingen betreffende de burgerlijke valsheidsprocedure.
V66r de inwerkingtreding van het
Ger.W. werd de valsheidsprocedure geregeld enerzijds door het Wetboek van
Burgerlijke Rechtspleging en door de
wet van 25 maart 1876, anderzijds door
de decreten van Koning Lodewijk XV
van 1737-1738, wat het Hof van Cassatie
betreft.
De thans bestaande procedure stemt
grotendeels overeen, enerzijds, met de
rechtspleging die voorheen door de Code
de procedure civile was geregeld en, anderzijds, met de decreten van 1737-1738.
De wet van 25 maart 1876, betreffende
de bevoegdheid, hield een bepaling in,
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met name artikel 38, luidens welke noch
de vrederechter, noch de rechtbank van
koophandel (noch de werkrechtersraden)
bevoegd waren om kennis te nemen van
een vordering inzake valsheid.
De ratio legis van die bepaling was dat
men te doen had met uitzonderingsgerechten en dat het niet wenselijk was
dat ze uitspraak zouden doen over vragen die beschouwd werden als zijnde
van belang voor de openbare orde. De
valsheid kon immers aanleiding geven
tot vervolgingen op strafrechtelijk gebied. Er mag in dat verband niet uit het
oog worden verloren dat de rechtbanken
van koophandel uit lekerechters bestonden en dat, wat de vrederechters betreft,
de wetgever in de XIXe eeuw een zeker
wantrouwen koesterde ten opzichte van
die magistraten (ze mochten ook geen
kennis nemen van de vraagstukken die
verband hielden met de staat van de personen, ze mochten geen testament openen, enz.).
Het Ger.W. heeft aan die toestand gedeeltelijk een einde gemaakt. Men kan
zeker niet meer spreken van uitzonderingsgerechten, doch de rechtbank van
eerste aanleg heeft volheid van rechtsmacht (art. 568), terwijl de andere gerechten enkel bevoegd zijn in de gevallen die de wet bepaalt.
Dit brengt m.i. mede dat noch de vrederechter, noch de rechtbank van koophandel, noch de arbeidsrechtbank bevoegd zijn om kennis te nemen van een
hoofdvordering wegens valsheid.
Ze zouden echter wel bevoegd zijn om
kennis te nemen van een tussenvordering zoals bepaald in artikel 895 (3).
Ik merk hierbij op dat, wat de vrederechter betreft, er een moeilijkheid bestaat nu de vordering aan het advies van
het openbaar ministerie moet worden onderworpen (art. 764, 5°). Dit geldt niet
voor de rechtbanken van koophandel en
de arbeidsrechtbanken.
Overigens bestaat een soortgelijke
moeilijkheid in geval van afstand of dading betreffende een valsheidsprocedure,
waarbij het openbaar ministerie ook
moet worden gehoord (art. 906).
Bovendien moet erop gewezen worden
dat, wat het Hof van Cassatie betreft, de
rechtspleging inzake valsheidsincidenten

+-----------------(3) FETI'WEIS en VIEUJEAN, « Chronique de
droit belge, Le Code judiciaire », in Rev. trim.
dr. civ., 1969, biz. 885; FETI'WEIS, Competence,
blz. 87-89.
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van de gemeenrechtelijke regels afwijkt,
omdat het Hof geen bevoegdheid heeft
om over feiten uitspraak te doen.
Men merkt dus op dat het vraagstuk
eng verbonden is enerzijds met de bevoegdheid van de rechter, anderzijds met
de samenstelling van het gerecht.
AI bestaat de bepaling van artikel 38
van de wet van 25 maart 1876 niet meer,
tach blijft de regel niettemin, althans
voor een deel, behouden.
Hieruit mag dus worden afgeleid dat
bij de bestendige deputatie, die klaarblijkelijk op jurisdictioneel vlak een zeer beperkte bevoegdheid heeft, uiteraard geen
hoofdvordering in valsheid kan worden
aanhangig gemaakt.
Kan ze evenwel kennis nemen van een
incidentele vordering?
Ik meen dat hierbij de samenstelling
van het gerecht in aanmerking moet
worden genomen. De bestendige deputatie bestaat uit lekerechters, meestal geen
juristen; zelfs de gouverneur die het
voorzitterschap waarneemt, moet geen
jurist zijn.
Zoals zoeven werd aangestipt berustte
de vroegere regel van de wet van 25
maart 1876 op de overweging dat de uitzonderingsgerechten, zoals de rechtbanken van koophandel, geen kennis machten nemen van de vorderingen van
valsheid (ook bij wijze van tussenvordering ingesteld), omdat ze uit lekerechters
bestonden.
Een valsheidsprocedure veronderstelt
onderzoeken en beoordeling van feiten
en omstandigheden, waarvoor lekerechters geen vorming hebben, zowel op
juridisch als op feitelijk vlak. Het is dan
ook redelijk dat dergelijke vragen bij
hen niet mogen worden aangebracht.
Dit geldt zowel wat de tussenvordering
als wat de hoofdvordering betreft. In dit
geval speelt de kwestie van de samenstelling van het gerecht een grotere rol
dan die van de bevoegdheid.
Overigens heeft de regering dit reeds
ingezien, nu in K.B. van 17 september
1987 betreffende de procedure voor de
bestendige deputatie in de gevallen
waarin deze een rechtsprekende functie
vervult (Belgisch Staatsblad van 29 september 1987) wordt bepaald (art. 12):
« ingeval een partij een overgelegd stuk
van valsheid beticht, wordt de partij die
het stuk heeft voorgelegd, door de bestendige deputatie zonder verwijl verzocht te verklaren of zij volhardt in haar
voornemen ervan gebruik te maken ».
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<< Indien de partij op dit verzoek niet
ingaat of verklaart dat zij van het stuk
geen gebruik wenst te maken, wordt het
stuk verworpen. »
« Indien zij verklaart dat zij er gebruik
van wil maken en zo het stuk van wezenlijk belang is voor de oplossing van
het geschil, schorst de bestendige deputatie het geding tot het bevoegde rechtscollege over de valsheid uitspraak heeft
gedaan. Indien het geschil bij geen enkel
rechtscollege aanhangig is gemaakt, oordeelt de bestendige deputatie over de bewijskracht van het stuk. »
<< Indien uitspraak kan worden gedaan
zonder dat met het van valsheid betichte
stuk rekening werd gehouden, wordt de
rechtspleging voortgezet. »
Uit die bepaling volgt zeer duidelijk
dat de regering van oordeel is dat de bestendige deputatie in de regel geen bevoegdheid heeft om over de valsheid uitspraak te doen.
Hoewel die bepaling geen directe toepassing vindt in het huidig geschil meen
ik niettemin dat ze een nuttige vingerwijzing inhoudt voor de uitleg van artikel 895 Ger.W., in die zin dat, hoewel de
hoofdvordering bij de bestendige deputatie aanhangig is gemaakt, deze geen bevoegdheid heeft om uitspraak te doen
over het valsheidsincident dat werd opgeworpen.
Tot zover faalt het middel derhalve
naar recht.
Er is echter een andere vraag die hier
dient te worden onderzocht en desgevallend aanleiding kan geven tot het opwerpen van een middel, van ambtswege, omdat het vraagstuk de openbare orde
raakt.

In haar verzoekschrift tot de bestendige deputatie van 30 november 1983 had
eiseres doen gelden dat het attest van de
gemeente luidens hetwelke alles wat de
publicatie van de verordening betreft,
was gebeurd zoals het hoort, niet met de
werkelijkheid strookte. Op grand hiervan
wierp eiseres op dat de procedure bepaald in artikel 895 Ger.W. moest worden toegepast, ten einde te bewijzen dat
de tekst van de verordening niet werd
gepubliceerd.
Dat vraagstuk van de bekendmaking
werd door de bestendige deputatie uitvoerig onderzocht. De bestendige deputatie haalt het stuk aan dat door eiseres
van valsheid werd beticht en oordeelt
« dat voornoemd getuigschrift van bekendmaking een voldoende bewijswaar-
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de heeft en een voldoende bewijs van de
werkelijkheid van de bekendmaking van
de tekst van het reglement uitmaakt "·
De bestendige deputatie oordeelt derhalve dat uit voormelde stukken blijkt
dat aan de beschikkingen van artikel 102
Gemeentewet werd voldaan in die zin
dat zowel de tekst als de goedkeuring
van de reglementering werd bekendgemaakt.
En dan vervolgt de bestendige deputatie met het onderzoek van het middel
dat op de valsheidsprocedure berust. Het
beslist dat de procedures voorzien in het
Ger.W., zoals de procesregels met betrekking tot het bewijs, niet van toepassing
zijn; dat geen enkele bepaling de procesregels van het Ger.W. van toepassing
maakt op de rechtspleging van de bestendige deputatie optredend als administratief rechtscollege; ... dat de bestendige deputatie onbevoegd is uitspraak te
doen over de valsheid van een akte; dat
zij enkel de bewijswaarde van de akte
beoordeelt;
Als het nu juist is dat de bestendige
deputatie niet bevoegd is om uitspraak
te doen over de valsheid van een akte,
zoals zoeven werd aangetoond, dan dient
evenwel te worden opgemerkt dat de
overweging luidens welke zij wel de bewijswaarde van een stuk beoordeelt,
dubbelzinnig is. Wellicht mag de bestendige deputatie beslissen of het bewijs
van een rechtsfeit door een bepaalde categorie stukken kan worden geleverd, zoals o.m. een bekendmaking van de tekst
van een reglement door een getuigschrift
van een gemeenteoverheid (d.w.z. dit alles bekeken in algemene regel).
Doch die beschouwing kan ook betekenen dat ten deze de bestendige deputatie
oordeelt dat aan de hand van het stuk
dat van valsheid wordt beticht, het bewijs wordt geleverd van de bekendmaking van de tekst van het fiscaal reglement. ,
In dit laatste geval gaat de bestendige
deputatie haar bevoegdheid te buiten.
Oordeelde ze dat het stuk mede in
aanmerking moest worden genomen om
het vraagstuk op te lossen, dan moest ze
het onderzoek van de zaak schorsen en
de partijen naar de bevoegde rechter
verwijzen.
Ik ben van oordeel dat alleszins, gelet
op deze dubbelzinnigheid, er aanleiding
bestaat om een middel van ambtswege
op te werpen, wegens miskenning van
artikel 136 van de Gemeentewet, 1 van
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de wet van 22 juni 1865 en 8 van de wet
van 5 juli 1871.
Besluit: cassatie.

ARREST

(A.R. nr. F 1536 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 juni 1987 door
de bestendige deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen gewezen;
Over bet ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 136 van
de Gemeentewet, 1 van de wet van 22 juni 1865 en 8 van de wet van 5 juli 1871 :

Overwegende dat voor de bestendige deputatie eiseres van valsheid
betichtte het getuigschrift van 21 oktober 1965, ondertekend door de burgemeester en de secretaris van verweerster, inhoudende de bevestiging
van de afkondiging, overeenkomstig
de wet, van de betwiste gemeenteverordening; dat eiseres daarbij stelde dat de bestendige deputatie,
krachtens de artikelen 2 en 895 en
volgende van het Gerechtelijk Wethoek, diende over te gaan tot de
valsheidsprocedure, als geregeld
door dat wetboek;
Overwegende dat de artikelen 895
tot 906 van het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing vinden op de
gedingen inzake directe gemeentebelastingen voor de bestendige deputatie; dat het administratiefrechtelijk karakter van de rechtspleging
ter zake en de rechtsbeginselen welke haar beheersen, onverenigbaar
zijn met de instelling van een vordering tot betichting van valsheid voor
de bestendige deputatie;
Overwegende evenwel dat de
rechter, die zelf niet bevoegd is om
uitspraak te doen over een opgeworpen betichting van valsheid, voor zover de partij die het stuk heeft overgelegd volhardt in het gebruik ervan
en het stuk zelf belang heeft voor
de oplossing van het geschil, ver-
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Nr. 232

plicht is het incident naar het be- 2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - VERPLICHTE INHOUDINGEN OP DE
voegde rechtscollege te verwijzen,
BETALINGEN GEDAAN AAN EEN AANNEMER
tenzij de betichting kennelijk elke
VANWIE DE REGISTRATIE IS GESCHRAPT grond mist;
VEREISTEN.
Overwegende dat te dezen de bestendige deputatie niet oordeelt dat
het
vorenbedoelde
getuigschrift 3° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- VERPLICHTE INHOUDINGEN OP DE BETAwaarvan de valsheid is opgeworpen,
LINGEN GEDAAN AAN EEN AANNEiv!ER VAN
geen belang heeft voor de oplossing
WIE DE REGISTRATIE IS GESCHRAPT - VERvan het geschil, maar beslist dat het
EISTEN.
getuigschrift voldoende bewijs levert
van de publikatie van de tekst van 1°, 2o en 3° De artt. 299bis, § 3, tweede lid,
de litigieuze belastingverordening,
W:I.B. en 30bis, § 3, tweede lid, SocialeZekerheidswet werknemers 1969 Jegzonder dat zij het incident naar het
gen de verplichting op 15 pet. te starbevoegde rechtscollege verwijst of
ten aan de fiscus en 15 pet. aan de
onderzoekt of de betichting van
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in
valsheid niet kennelijk elke grond
de vorm van een inhouding op elke bemist;
taling gedaan aan een aannemer van
Dat de bestendige deputatie derwie de registratie is geschrapt, oak als
die schrapping te wijten is aan het
halve haar beslissing omtrent de befaillissement van de aannemer en niet
wijswaarde van het getuigschrift in
aan bedrog of nalatigheid (1).
kwestie niet naar recht verantwoordt;
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. BEELECURATOR IN HET FAILLISSEMENT P.V.B.A. J.
CHRISTIAENS & C0 )

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden ge(A.R. nr. 6087)
maakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweer19 december 1988 - a· kamer - Voorster in de kosten; verwijst de zaak zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter naar de bestendige deputatie van de Verslaggever : de h. Rauws, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. LeProvincieraad van Antwerpen.

naerts, advocaat-generaal - Advocaat:
16 december 1988 - 1• kamer - Voor- mr. De Bruyn.
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Rauws, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de Nr. 233
h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. P. Delafontaine (Kortrijk).
3• KAMER - 19 december 1988
ZIEKTE- EN
KERING Nr. 232

a•

INVALIDITEITSVERZE-

ALGEMENE BEGRIPPEN - TERUGBETALING - SCHADELOOSSTELLI:VG OP
GROND VAN EEl'/ ANDERE WETGEVI'VG VORDERING VAN HET ZIEKENFONDS TEGEN
DE VERZEKERDE.

KAMER -

19 december 1988

1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORRECHTEN VERPLICHTE IXHOUDI:VGEN OP DE BETALI'JGEN GEDAAN AA.l\1 EEN
AA'\XEMER VAN WIE DE REGISTRATIE IS GESCHRi\PT - VEREISTE'\i

Wanneer het ziekenfonds aan zijn verzekerde verschuldigde uitkeringen heeft
betaald alvorens deze werkelijke scha(1) Cass., 11 juni 1987, A.R. nr 7669
(A.C., 1986-87, nr. 616), en 8 okt. 1987, A.R
nrs. 7812 en 7954 (A.C., 1987-88, nr 83).
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deloosstelling heeft verkregen op
grand van een andere wetgeving, kan
het van zijn verzekerde geen terugbetaling vorderen van hetgeen deze daarna te veel heeft ontvangen van de
schuldenaar van de schadeloosstelling
die het aan het ziekenfonds had moeten betalen, indien dit zijn subrogatierecht had uitgeoefend (1). (Artt. 70, § 2,

479

van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,

doordat het arrest vaststelt dat verweerder ten gevolge van een ongeval
loonverlies leed ten belope van 141.242
frank, hiervoor dagvergoedingen van zijn
ziekenfonds kreeg ten belope van 66.994
en 97 Z.I.V.-wet; art. 241 K.B. 4 nov. frank, en voor de politierechtbank, vanwege de wederpartij die aansprakelijk
1963.)
werd verklaard voor de helft, 37.124
frank kreeg, derhalve in het totaal we(LANDSBOND DER CHRISTEL!JKE MUTUALITEI- gens loonverlies 104.118 frank, dus meer
d~n de helft van zijn totale schade, ontTEN T. VANDER BEKEN)
vmg; het arrest, met hervorming van het
bestreden vonnis, de oorspronkelijke
ARREST
door eiser ingestelde vordering tot terugbetaling van de door verweerder teveel
(A.R. nr. 6350)
genoten prestaties ongegrond verklaart;
daartoe steunt op de overwegingen : dat
HET HOF; - Gelet op het bestre- eiser zich ten onrechte heeft neergelegd
den arrest, op 10 november 1986 (2) bij het vonnis van de Politierechtbank te
door het Arbeidshof te Gent gewe- Oudenaarde, dat hem slechts de helft
van 1 frank provisioneel toekende; dat
zen;
hij thans niet van verweerder kan opvorOver het middel : schending van de ar- ~e.ren wat hij heeft nagelaten voor de potikelen 70, § 2, 97 van de wet van 9 au- htierechtbank op te vorderen, minstens
gustus 1963 tot instelling en organisatie door het instellen van hager beroep tevan een regeling voor verplichte ziekte- gen dit vonnis dat hem slechts de helft
en invaliditeitsverzekering, als gewijzigd, van 1 frank provisioneel toekende; dat
wat betreft artikel 70, § 2, door het ko- eiser dit niet kan op grand van de onverninklijk besluit nr. 19 van 4 december schuldigde betaling, aangezien het derde
1978 en door de wet van 1 augustus 1985 lid van § 2 van artikel 70 van de wet van
(deze laatste met uitwerking op 9 juni 9 augustus 1963 en artikel 241 van het
1982), en wat artikel 97 betreft, door de koninklijk besluit van 4 november 1963
wetten van 27 juni 1969, 12 mei 1971, toestaan dat, onder bepaalde voorwaar7 juli 1976, 22 december 1977 en het ko- den, de prestaties worden toegekend in
ninklijk besluit nr. 10 van 11 oktober afwachting dat de schade effectief ver1978, en 4 van de wet van 17 april 1878 goed wordt krachtens het gemene recht;
houdende de voorafgaande titel van het dat dit hier duidelijk het geval geweest
Wetboek van Strafvordering, miskenning is, vermits eiser voor de politierechtbank
van het algemeen rechtsbeginsel inzake 1 frank als provisie vorderde, zodat er
afstand van rechtsvordering dat door ar- geen sprake was van onverschuldigde
tikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek betaling, op het ogenblik van de betaling;
gehuldigd wordt, schending van de arti- dat hier door eiser geen vergissing werd
kelen 820, 821, 824, 826 van het Gerechte- begaan en verweerder evenmin een onlijk Wetboek, 1235, eerste lid, 1249, 1251, rechtmatige daad heeft gesteld; dat er
1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek ter zake geen cumulatie van schadeveren 241 van het koninklijk besluit van 4 goeding is, aangezien de totale schade
november 1963 tot uitvoering van de wet (141.242) slechts ten dele werd vergoed
(66.994 frank door eiser, 37.124 frank
- - - - - - - - - - - - - - - - - l d o o r de aansprakelijke derde); dat de
(1) ,Zie 0. DE LEYE, « La subrogation legale door eiser oorspronkelijk ingeleide voren matiere d'assurance maladie-invalidite en dering duidelijk en uitdrukkelijk in
ses consequences pratiques >>, J.T.T., 1974, 97; hoofdorde steunt op de uitoefening van
D. S!MOENS, « Artikel 70, § 2, van de Z.I.V.-wet de subrogatoire bevoegdheid in het kaherschreven of meer duidelijkheid bij samen- der van een eis tot schadevergoeding
loop tussen Z.I.V .-prestaties en andere uitke- met verwijzing naar artikel 70, § 2, van
rmgen », Belgisch Tijdschnft VOOl' Sociale Zede wet op de ziekteverzekering, met wekerheid, 1979, 496.
liswaar verwijzing naar het cumulatie{2) De voorz1enmg 1s mgediend op 10 me1 verbod (dagvaarding); dat dit cumulatie1988
verbod evenwel slechts de omvang van
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~et gevorderde bedrag bepaalt, terwijl de
mgero~p~n r~cht~grond

de wettelijke subrogatie IS, d1e e1ser voor de politierechtbank had moeten en kunnen benaarstigen,

terwijl, eerste onderdeel, door artikel
70, § 2, van de Ziekte- en Invaliditeitswet
van 9 augustus 1963, de samenvoeging
wordt verboden van de bij deze wet bepaalde prestaties met de schadevergoeding die op grond van een andere Belgische wet, een vreemde wet of het
gemene recht werkelijk voor dezelfde
schade is verleend; daaruit volgt dat, onverminderd de subrogatoire vordering
die de verzekeringsinstelling tegen een
aansprakelijke derde of een verbonden
organisme kan uitoefenen, de verzekeringsinstelling tegenover de rechthebbende b0schikt over een recht van terugvordering van de bedragen die door
laatstgenoemde, in weerwil van de verboden samenvoeging, werkelijk op grond
van een andere Belgische wet, van een
vreemde wet of het gemene recht zijn
ontvangen; hieruit onder meer blijkt dat
de verzekeringsinstelling, ten einde de
door artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 verboden samenvoeging door
de rechthebbende van prestaties en andere bronnen van vergoeding te vermijden, over de keuzemogelijkheid beschikt
tussen de subrogatoire vordering tegen
de aansprakelijke derde en de terugvordering van de rechthebbende; het bestaan van deze keuzemogelijkheid impliceert dat de verzekeringsinstelling die
haar subrogatoire vordering tegen de
aansprakelijke derde slechts ten dele
heeft uitgeoefend, het recht behoudt op
terugvordering tegen de rechthebbende
die op de verboden samenvoeging is gegrond; het arrest, door te stellen dat eiser in de huidige procedure van verweerder niet kan vorderen wat hij nagelaten
heeft te vorderen in het kader van de
voor de politierechtbank uitgeoefende
subrogatoire vordering, het uit genoemd
artikel 70, § 2, voortvloeiende beginsel
van de keuzemogelijkheid miskent en
het uit deze bepaling voortvloeiende en
door artikel 97 van dezelfde wet van 9
augustus 1963 uitdrukkelijk bevestigde
recht van de verzekeringsinstelling tot
terugvordering van ten onrechte door
haar rechthebbende gecumuleerde prestaties miskent (schending van de artikelen 70, § 2, en 97 van de wet van 9 augustus 1963); het arrest overigens, in zoverre
het impliciet doch zeker aanneemt dat
eiser, door de (slechts) gedeeltelijke uitoefe!'.ing van zijn subrogatoir recht voor
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de politierechtbank, beschouwd moet
worden verzaakt te hebben aan zijn
recht van terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties, het algemeen
rechtsbeginsel dat de verzaking van
rechtsvordering niet wordt vermoed, van
strikte interpretatie is en aileen mag afgeleid worden uit feiten die voor geen
andere interpretatie vatbaar zijn, miskent (miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel inzake afstand van rechtsvordering, dat met name door artikel 824
van het Gerechtelijk Wetboek gehuldigd
wordt, en schending van genoemd artikel
824); het arrest, voor zover het begrepen
moet worden, bedoeld te hebben dat de
verzekeringsinstelling die zich in het kader van een subrogatoire vordering voor
de strafrechter burgerlijke partij heeft
gesteld en zich aldaar met een gedeeltelijke toewijzing van haar vordering tevreden heeft gesteld, niet meer zou vermogen een vordering met een ander
voorwerp en oorzaak, te dezen een terugvordering van door de rechthebbende ten
onrechte genoten prestaties, in te stellen
voor de burgerlijke rechter, de wettelijke
bepalingen betreffende de afstand van
geding (schending van de artikelen 820,
821, 824 en 826 van het Burgerlijk Wet~oek) en inzake de burgerlijke-partijstelhng voor de strafrechtbank (schending
van artikel 4 van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering),
alsmede de wettelijke bepalingen inzake
wettelijke subrogatie (schending van artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 en, voor zover nodig, van de artikelen 1249 en 1251 van het Burgerlijk Wethoek), en inzake terugvordering wegens
onverschuldigde betaling (schending van
artikel 97 van de wet van 9 augustus
1963 en, voor zover nodig, van de artikelen 1235, eerste lid, 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek) schendt;
tweede onderdeel, uit artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 volgt dat
de uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering onverschuldigd zijn wegens samenvoeging, en derhalve, overeenkomstig artikel 97 van genoemde
wet, tot terugvordering aanleiding geven,
wanneer en in de mate dat schade die
tot die uitkeringen aanleiding geeft, werkelijk vergoed wordt op grond van een
andere wetgeving; daarbij onverschillig
blijft of deze vergoeding op grond van
een andere wetgeving v66r dan wei zoals luidens de vaststellingen van het arrest in huidig geval gebeurde, na de toekenning van de prestaties op grond van
de ziekeverzekeringswet plaatsgreep; het
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arrest derhalve ten onrechte oordeelt dat
uit het derde lid van § 2 van artikel 70
van de wet van 9 augustus 1963 en artikel 241 van het koninklijk besluit van 4
november 1963 voortvloeit dat er geen
terugvordering wegens onverschuldigde
prestaties is wanneer, zoals ten deze, de
prestaties werden toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens het gemene recht (schending van de artikelen 70, § 2, 97 van de
wet van 9 augustus 1963 en 241 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963);
het arrest derhalve ten onrechte de door
eiser ingestelde vordering steunende op
onverschuldigde betaling afwij st, op
grond van de argumenten « dat er geen
sprake was van onverschuldigde betaling, op het ogenblik van de betaling, dat
er door (eiser) geen vergissing werd begaan en (verweerder) evenmin een onrechtmatige daad heeft gesteld » (scherrding van de artikelen 97 van de wet van
9 augustus 1963, 241 van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 en, voor zover nodig, 1235, eerste lid, 1376 en 1377
van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, uit de bepalingen van
het eerste en het vierde lid van artikel
72 (lees: 70), § 2, van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978,
voortvloeit dat de verzekeringsinstelling
in beginsel voor het hele bedrag van de
door haar verleende prestaties gesubrogeerd is in de rechten van de rechthebbende, ook als de aansprakelijkheid voor
de bij de wet bedoelde schade slechts ten
dele door de fout van een derde is ontstaan; daaruit blijkt dat het in genoemd
artikel 70, § 2, vervatte cumulatieverbod
zich verzet tegen de samenvoeging door
de rechthebbende van de prestaties van
de verzekeringsinstelling met de vergoeding verschuldigd door een aansprakelijke derde, behalve ten belope van het
bedrag waarmee de laatstbedoelde (door
een derde verschuldigde) vergoeding de
door de verzekeringsinstelling verschuldigde prestaties overschrijdt; het arrest
derhalve verkeerdelijk verzoenbaar acht
met het cumulatieverbod van artikel 70,
§ 2, dat in huidig geval de rechthebbende
de ten laste van de verzekeringsinstelling genoten prestaties (66.994 frank) samenvoegt met de. _vanwege de (voor .~e
helft) aansprakehJke derde werkehJk
ontvangen vergoedmg (37 .124 frank), en
zodoende een totale vergoeding verkrijgt
(66.994 + 37.124 = 104.118 frank) die de
door de (voor de helft) aansprakelijke
derde verschuldigde vergoeding (gelijk
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aan de helft van de gehele door verweerder geleden schade van 141.242 frank,
dus 70.621 frank) overschrijdt; het arrest
dan ook geheel ten onrechte besluit « dat
ter zake geen cumulatie van schadevergoeding bestaat, aangezien de totale
schade nog steeds niet is vergoed >>
(schending van artikel 70, § 2, inzonderheid eerste en vierde lid, van de wet van
9 augustus 1963) en het arrest de door eiser op grond van verboden samenvoeging ingestelde vordering tot terugbetaling ten onrechte afwijst (schending van
de artikelen 70, § 2, en 93 (lees : 97) van
de wet van 9 augustus 1963) :
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat: verweerder, op 18 maart 1984, getroffen
werd door een verkeersongeval, ten
gevolge waarvan eiser hem voor
66.994 frank uitkeringen wegens ard
bei songeschiktheid betaalde; verweerder en De Langhe, de andere in
het ongeval betrokkene, vervolgd
werden voor de Politierechtbank te
Oudenaarde, waar verweerder zich
tegen De Langhe burgerlijke partij
stelde, wegens loonveriies, voor
141.242 frank -- 66.994 frank =
'74.248 frank, en eiser van De Langhe 1 frank als provisie vorderde;
d
D
verweer er en
e Langhe heiden
strafrechtelijk werden veroordeeld
en elk voor de helft aansprakelijk
werden verklaard voor de wederzijds veroorzaakte schade; de politierechter aan verweerder de helft van
de door hem gevorderde som en aan
eiser, provisioneel, de helft van 1
f
k
k
d
b 1
ran
toe ende;
ie
es issing in
kracht van gewijsde ging; de verzekeraar van De Langhe vervolgens
aan eiser 66.994 frank : 2 = 33.497
frank betaalde, en eiser, daarna, op
grond van artikel 70, § 2, van de
Ziekte- en Invaliditeitswet en wegens « ongeoorloofde cumulatie »,
voor de arbeidsrechtbank, de som
van 33.497 frank van verweerder terugvorderde;
Overwegende dat het eerste, derde vierde en vijfde lid van § 2 van
'.
_
.
. .
ar~1kel 70 van de. :z~ekte-..en Ifl:vah.~l
te1ts~et, als gewlJZigd blJ komnkhJk
beslmt nr. 19 van 4 december 1978,
respectievelljk luiden : « De bij deze
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wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade
voortvloeiend uit ziekte, letsels,
functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische
wetgeving, een vreemde wetgeving
of in het gemeen recht werkelijk
schadeloosstelling is verleend. Belapen de bedragen welke krachtens
die wetgeving of het gemeen recht
worden verleend, evenwel minder
dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende
recht op het verschil ten laste van
de verzekering », aldus het eerste
lid, en << De prestaties worden, onder
door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de
schade effectief wordt vergoed
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of
het gemeen recht. De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de
plaats van de rechthebbende; deze
indeplaatsstelling geldt, tot beloop
van het bedrag van de verleende
prestaties voor het geheel van de
sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse
wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in lid 1 bedoelde schade geheel of gedeeltelijk
vergoeden. De overeenkomst die tot
stand gelwmen is tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, kan niet tegen de verzelceringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming », aldus het derde, vierde en
vijfde lid;
Overwegende dat uit die teksten
en de onderlinge samenhang van de
geciteerde bepalingen volgt dat, bij
een mogelijke dekking van de bedoelde schade door enige andere
wetgeving, de wetgever m.-ee situaties onderscheidt;
Dat in de eerste situatie, namelijk
die waarin, op grand van enige andere wetgeving, werkelijk schadeloosstelllng is verleend, de rechthebbende, in de mate waarin hem, in
vergelljking met de grootte van de
wettelljke zrekte- en invalidlteitsprestaties, schadeloosstelling is ver-
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Ieend, geen recht meer heeft op die
prestaties;
Dat in de tweede situatie, namelijk zolang de bedoelde schade niet
effectief op grond van enige andere
wetgeving wordt vergoed, en voor
zover aan de door de Koning in artikel 241 van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 gestelde voorwaarden is voldaan, de rechthebbende recht heeft op de ziekte- en invaliditeitsprestaties, en dat de verzekeringsinstelling in dat geval, door
middel
van
haar
subrogatoire
rechtsvordering, de betaalde prestaties kan verhalen op de debiteur die,
krachtens een andere wetgeving,
voor dezelfde schade vergoeding
verschuldigd is; dat, aangezien de
rechthebbende, in de tweede situatie, de prestaties van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering
krachtens
het hem vvettelijk toegekende recht
ontvangt, de verzekeringsinstelling,
die het haar rechtens toekomende
subrogatierecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefent, dan geen beroep
kan doen op het bepaalde in artikel
97 van de Ziekte- en Invaliditeitswet
om de prestaties van de rechthebbende zelf terug te vorderen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser
van verweerder terugvordert de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid die hem, met toepassing van
artikel 70, § 2, derde lid, van voormelde wet, werden betaald tijdens
een periode dat die ongeschiktheid
niet effectief werd vergoed op grond
van het gernene recht door de auteur van de schade of diens verzekeraar;
Dat het arrest, op grond van de
gegevens die het vermeldt, zonder
schending van de artikelen 70, § 2,
en 97 van de Ziekte- en Invaliditeitswet, 241 van het koninklijk besluit
van 4 november 1963, 1235, eerste
lid, 1376 en 1377 van het Burgerlijk
Wetboek, beslist dat eisers terugvordering tegen verweerder ongegrond
is;
.
Dat het m1ddel in zoverre faalt
i na;;tr recht;
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Overwegende, voor het overige,
dat het arrest niet oordeelt dat eiser
afgezien heeft, jegens verweerder,
van het recht op terugvordering van
ten onrechte verleende prestaties,
noch dat eiser, na zijn burgerlijkepartijstelling voor de strafrechter tegen de aansprakelijke derde, geen
vordering met een ander voorwerp
en een andere oorzaak tegen verweerder meer vermocht in te stellen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 december 1988 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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KAMER -

19 december 1988

1° TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN
(WET 15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - BURGERLUKE ZAKEN - EENTALIGHEID VAN DE AKTE- STUK IN HET MIDDEL AANGEHAALD IN
EEN ANDERE TAAL.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - TAAL
- EENTALIGHEID VAN DE AKTE - STUK IN
HET MIDDEL AANGEHAALD IN EEN ANDERE
TAAL.

lo en 2o Nietig is de voorziening die een
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(TRENAL N.V. T. DE BUSSCHERE)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
1. Volgens verweerder is het eerste
middel niet ontvankelijk, omdat het
steunt op twee brieven die in het Frans
zijn aangehaald zonder vertaling en zonder dat de zakelijke inhoud ervan wordt
weergegeven.
Naar mijn mening leidt die schending
van de Taalwet Gerechtszaken tot de
niet-ontvankelijkheid van de voorziening
zelf. Want overtreding van de taalwet
heeft, krachtens artikel 40, de nietigheid
van de akte tot gevolg, volgens de rechtspraak zowel naar de inhoud als naar de
vorm (2).
2. Volgens de vaste rechtspraak van
het Hof moet de rechter rekening houden met bewijsstukken en verklaringen
die in een andere taal dan de procestaal
zijn opgesteld c.q. afgelegd (3). Het proces-verbaal waarin de verklaring is opgenomen, moet in de taal van de rechtspleging worden opgesteld, maar de verklaring zelf moet worden weergegeven in de
taal waarin zij is afgelegd; daarbij mag
een vertaling worden gevoegd, maar dat
is niet noodzakelijk (4).
In navolging van het arrest van 24 augustus 1961 (5) preciseert dit van 17 december 1976 (6) dat « de partijen zich in
de loop van het geding mogen beroepen
op stukken waarvan het gebruik niet
wordt verboden en deze stukken mogen
bespreken en vertalen of niet vertalen zo
ze in een vreemde taal zijn gesteld, onverminderd het recht van de tegenpartij
om de vertaling ervan te bekritiseren of
om een vertaling te verzoeken, en onverminderd ook het recht voor de rechter
om, zo hiertoe aanleiding bestaat, de vertaling te gelasten ».
Omtrent de voornoemde rechtspraak
heeft nooit enige twijfel bestaan. Maar

1-----------------(2) Cass., 13 feb. 1984, A.R. nr 4154
(A.C., 1983-84, nr. 323) en 22 jan. 1988, A.R.
nrs. 5379 en 5638 (A.C., 1987-88, nr 314).

middel bevat waarin een stulc wordt
(3) Cass., 15 juni 1964 (Bull. en Pas., 1964, I,
aangehaald in een andere taal dan die
van de rechtspleging zonder dat de 1108), 25 sept. 1969 (A.C., 1970, 101) en 7 jan.
vertaling of de zalcelijlce inhoud ervan 1971 (A.C., 1971, 436).
wordt weergegeven in de taal van de
(4) Cass., 13 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 224) en
rechtspleging (1). (Artt. 27 en 40, eerste 22 me1 1987, A.R. nr 1381 (A. C., 1986-87, nr
lid, Taalwet Gerechtszaken.)
572).
(5) Bull. en Pas., 1961, I, 1219

(1) Zie concl 0 M

(6) A.C., 1977, 437

484

HOF VAN CASSATIE

zij betreft de vraag of in het geding gebruik mag worden gemaakt van stukken
die in een andere taal dan de procestaal
zijn gesteld. Het antwoord is steeds bevestigend geweest en moet dat blijven.
3. Een andere vraag is evenwel - en
deze raakt rechtstreeks onderhavige
zaak - of een akte van rechtspleging
die vermeldingen of aanhalingen in een
andere taai dan de procestaal bevat, nietig is met toepassing van artikel 40, eerste lid, van de Taalwet Gerechtszaken,
m.a.w. of een zodanige akte n.Jg een eentalige akte is.
Het arrest van 18 december 1961 (7)
oordeeit dat een rechterlijke beslissing
enkeie regels uit een in een andere taai
gestelde brief mag bevatten.
4. Het Hof heeft zijn rechtspraak op
dit punt later kennelijk verstrakt.
Het arrest van 3 mei 1977 (8) oordeelt
« dat een alde het betrof een aanvraag tot herziening - moet worden geacht geheel in de taai van de rechtspieging te zijn gesteld, wanneer aile venueldingen vereist voor de processueie regelmatigheid van de aide in die taal zijn
gesteid; dat de woordeiijke aanhaling
van een bewijsstuk, dat in een andere
taal is gesteid, aan de eentaligheid van
de akte in de zin van de wet niet afdoet,
wanneer de zakelijke inhoud van hetzelfde bewijsstuk, voor zover die voor de regeimatigheid van de akte vereist is, in de
akte is weergegeven in de taal van de
rechtspieging "·
Het arrest van 25 maart 1983 (9) verkiaart een vonnis dat een passus uit een
in een andere taal gesteid arrest citeert,
nietig is, omdat dit citaat, blijkens de context van het vonnis, « een overweging
uitmaakt van de rechters; dat het niet aileen maar een citaat is uit een bewijsstuk, of een nadere toelichting van een
gedachte, waarvan de zakelijke inhoud
in de procestaal is weergegeven ».
Het arrest van 16 november 1987 (10)
ten slotte herhaait woordelijk de hiervoor aangehaaide redengevinP, van het
arrest van 3 mei 1977. Het doet uitspraak over de regeimatigheid van een
voorziening die, zoais in onderhavige
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zaak, een in het Frans gestelde brief in
het middel citeerde.
Het Hof verwerpt het door verweerster
opgeworpen middei van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, omdat de zakelijke inhoud van de brief in het Nederlands werd weergegeven.
5. Ten aanzien van de nietigheid van
proceshandeiingen op grand van artikel
40 van de taalwet lijkt de stelling van
het Hof duidelijk te zijn geformuleerd
door de laatste drie vermelde arresten.
Als regel geldt dat de akte integraal in
de taai van de rechtspleging moet zijn
gesteld. Twee uitzonderingen zijn op
deze regei mogelijk :
1" wanneer de akte een vermeiding in
een andere taal bevat die niet vereist is
voor zijn processuele regelmatigheid,
2" wanneer aan een in een andere taai
gestelde aanhaling die voor de regeimatigheid van de akte vereist is, een vertaling is toegevoegd, aithans de zakelijke
inhoud ervan in de akte is weergegeven.
Past men deze regels toe op de voorziening, dan mag bijvoorbeeid een in een
andere taal gesteid stuk zonder meer
worden aangehaaid in de toelichting bij
het middel; want de toelichting is voor
de regelmatigheid van de voorziening
niet vereist. Maakt het citaat daarentegen een integrerend deei uit van het
middel, dan moet ten minste de inhoud
van de passussen die voor het goed begrip van het middei van beiang zijn, in
de taal van de rechtspieging worden
weergegeven. Want de uiteenzetting van
het middei is, volgens artikel 1080 van
het Gerechtelijk Wetboek, onontbeerlijk
voor de regelmatigheid van de voorziening.

6. Met de Iaatst besproken rechtspraak
is niet in strijd dat proceshandelingen
verklaringen in een andere taal, eventueel zonder vertaling, mogen bevatten,
in zoverre het gaat om verklaringen die
krachtens de taalwet in een andere taai
mogen worden afgelegd; bijvoorbeeld de
verklaringen van de partijen voor de
burgerlijke rechtbanken (art. 30), de verkiaringen van de verdachte en de burgerlijk aansprakelijke partij tijdens het
onderzoek en voor de rechtbank (art. 31)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - l e n de verklaringen van de getuigen (art.
(7) Bull. en Pas., 1962, I, 475.
32). Aangezien al deze verklaringen valgens de taalwet in een andere taai mo(8) A. C., 1977, 898
gen worden afgeiegd, is het gebruik van
die taal en het optekenen van de verkia(9) A.R nr 3653, A.C, 1982-83, nr 417
ring in die taal door degene voor wie zij
(10) A.R nr 5815, A.C, 1987-88, nr 572
wordt afgelegd, niet strijdig met de taal-
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wet en dus niet nietig met toepassing
van artikel 40. Wordt diezelfde verklaring evenwel aangehaald in een andere
akte die een alde van rechtspleging in
de zin van die bepaling is, dan moet de
zakelijke inhoud ervan in de procestaal
worden weergegeven, indien de aanhaling voor de processuele regelmatigheid
vereist is.

"
..

*

7. Voldoet de akte niet aan de voornoemde vorm van eentaligheid, dan rijst
de vraag welke de gevolgen daarvan
zijn.
Het arrest van 3 oktober 1972 (11) oordeelt « dat zelfs indien het proces-verbaal ... nietig is bij toepassing van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935, zulks
de nietigheid ten gevolge heeft noch van
de andere vermeldingen van bedoeld
proces-verbaal, noch van de andere processen-verbaal of elementen van het
strafdossier >>.
Zoals de aangehaalde overweging zegt,
betrof het een schending van artikel 31
van de taalwet, met name omdat de verklaring van de verdachte was opgetekend in een andere taal dan die waarin
zij was afgelegd zonder dat een beroep
werd gedaan op een beedigd vertaler.
Het ging dus niet om de nietigheid van
de akte op grond dat zij niet in de procestaal was gesteld.
Is de akte daarentegen nietig omdat
zij onwettig een citaat in een andere taal
bevat, dan is zij helemaal nietig. Gedeeltelijke nietigheid kent artikel 40 niet.
8. Gaat het om een voorziening, dan
treft de nietigheid het ganse cassatieberoep en niet alleen het gedeelte waarin
de onwettige vermelding voorkomt. Dit
betekent dus dat, wanneer een middel
een onder taaloogpunt onwettige vermelding bevat, niet alleen dat middel, maar
de ganse voorziening nietig en dus niet
ontvankelijk is.
Die stelling wordt, naar mijn mening,
bevestigd door het reeds vermelde arrest
van 16 november 1987. Zoals werd gezegd, verwierp het Hof het middel van
niet-ontvankelijkheid, omdat de zakelijke inhoud van het bewijsstuk in de
taal van de rechtspleging was weergegeven. Zo het Hof van oordeel was geweest
dat schending van de taalwet alleen de
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niet-ontvankelijkheid van het middel en
niet die van de voorziening tot gevolg
heeft, zou het het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening om die reden hebben
afgewezen.
9. Tot staving van de stelling dat de
niet-ontvankelijkheid alleen het middel
en niet de voorziening betreft, zou men
de vergelijking kunnen maken met de
gevolgen van de overtreding van artikel
1080 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk het verzoekschrift op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de
middelen en de vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen moet bevatten.
Wanneer geen middel tegen een beslissing wordt aangevoerd, wordt, volgens
de vaste rechtspraak, de voorziening niet
ontvankelijk verklaard, althans wat die
beslissing betreft (12).
Ik heb geen arresten gevonden omtrent gevallen waarin hoegenaamd geen
geschonden bepaling wordt vermeld. Ofwei gaat het om het ontbreken van een
vermelding omtrent een bepaalde grief
(13), ofwel omtrent de vermelding van
bepalingen die om een of andere reden
niet passen bij het middel.
Hoewel de desbetreffende arresten
steunen op de schending van artikel1080
is het toch begrijpelijk dat het Hof niet
tot de niet-ontvankelijkheid van de voorziening beslist, wanneer alleen de formulering van het middel enige onregelmatigheid vertoont. Dat kan moeilijk worden gelijkgesteld met een nietigheid die
de akte zowel naar inhoud als naar vorm
aantast.
Uit de rechtspraak in verband met artikel 1080 zou ik derhalve niet durven afleiden dat ook de schending van de taalwet in het middel alleen maar de
niet-ontvankelijkheid van dat middel en
niet die van de voorziening tot gevolg
heeft.

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

~

(12) Cass., 21 okt. 1977 en 26 jan. 1978
1978, 242 en 630), 20 sept. 1979
A. C., 1978-79, 73) en 15 feb. 1988, A.R. nr. 7895
A.C., 1987-88, nr. 364).

A.C.,

(13) Zie bijv. Cass., 5 feb. 1966 (Bull. en

------------~--~---1 Pas., 1966, I, 726), 23 okt. 1980 (A. C., 1980-81,

(11) A.C., 1973, 129.

202) en 9 mei 1986, A.R. nr. 4994 (A.C., 1985-86,
nr. 554).

486

HOF VAN CASSATIE

10. In onderhavige zaak worden de in
het Frans gestelde brieven aangehaald
in het eerste middel en de citaten liggen
ten grondslag aan de beide erin geformuleerde verwijten van miskenning van bewijskracht en gebrek aan antwoord op
conclusie. Het leidt dus tot nietigheid
van het middel en daardoor van de voorziening, indien de zakelijke inhoud van
de brieven niet in het Nederlands is
weergegeven. Eiseres betoogt dat de
zakdijke inhoud is weergegeven, omdat
duidelijk in die taal werd gezegd wat wei
en wat niet uit die brieven kan of moet
worden afgeleid. Maar dat betreft reeds
de interpretatie van de stukken, niet de
inhoud. Om de uitlegging ervan te kunnen beoordelen moet men eerst de inhoud kennen. De weergave van de inhoud in het Nederlands ontbreekt naar
mijn mening.
*
..
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stoelde conclusie onbeantwoord laat;
dat dit middel enkel de Franse tekst
van die brieven aanhaalt;
Overwegende dat de voorziening,
nu zij opkomt tegen een arrest dat
in het Nederlands is gewezen,
krachtens artikel 27 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, geheel in het
Nederlands moet zijn gesteld, althans de zakelijke inhoud van de
aangehaalde stukken in het Nederlands moet weergeven, zodanig dat
zij kan worden geacht geheel in het
Nederlands te zijn gesteld;
Dat de voorziening aan dit vereiste niet voldoet en mitsdien nietig is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

*

11. Ik handhaaf derhalve het tegen de
Om die redenen, verwerpt de
voorziening opgeworpen middel van niet- voorziening; veroordeelt eiseres in
ontvankelijkheid en concludeer om die de kosten.
reden tot de verwerping ervan.
19 december 1988 - 3' kamer- Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Marchal - GelijkARREST
luidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
(A.R. nr. 6355)
De Gryse en Biitzler.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1987
door het Arbeidshof te Antwerpen
Nr. 235
gewezen;
Over het middel van niet-ontvan3' KAMER - 19 december 1988
kelijkheid, ambtshalve door het
openbaar ministerie tegen de voorziening opgeworpen, overeenkom- BEVOEGDHEID EN AANLEG - BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT
stig artikel 1097 van het Gerechte- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ARBEIDSlijk Wetboek ter kennis gebracht en
GERECHTEN- ARBEIDSONGEVAL- VRIJWILhieruit afgeleid dat zij nietig is ingeLIGERS VAN GEMEENTELIJKE VRIJWILLIGERSBRANDWEERDIENSTEN.
volge de artikelen 27 en 40, eerste
lid, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtsza- De arbeidsgerechten zijn op grand van
art. 579, 1", Ger. W. niet bevoegd om
ken, nu zij niet eentalig in het Nekennis te nemen van geschillen betrefderlands is gesteld :
fende de vergoeding van dienstongevallen overkomen aan vrijwilligers van
Overwegende dat de voorziening
gemeentelijke vrijwilligersbrandweereen middel bevat waarbij wordt aandiensten (1). (Art. 55 van bijlage 3 bij
gevoerd dat het arrest, eensdeels de
K.B. 5 mei 1971.)
bewijskracht van twee in het Frans
gestelde brieven, miskent, ande.r- 1----~-----------
deels de op een dezer brieven ge-. (1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.
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(< A.G. 1830
BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN
ALGEMENE VERZEKERING , N.V. T. FONCK,
DE GROOTE)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
De voorziening stelt de vraag aan de
orde of de arbeidsgerechten op grond
van artikel 597, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen betreffende ongevallenvergoedingen van vrijwilligers van de
gemeentelijke brandweerdiensten. Zowel
het arbeidshof als de partijen verwijzen
naar het arrest van 13 maart 1978 en
mijn conclusie (2).
Volgens dit arrest valt een vordering
die steunt op een vrijwillig door de werkgever aangegane, bijkomende arbeidsongevallenverzekering niet onder artikel
597, 1°, omdat « hoewel de tekst geen uitdrukkelijk gewag maakt van de arbeidsongevallenwetgeving, deze bepaling niettemin uitsluitend doelt op de vergoedingen die krachtens die wetgeving verschuldigd zijn >>.
Het arrest van 13 maart 1978 doet zeker geen uitspraak over een gelijkaardig
geval als het onderhavige. Maar het stelt
wel duidelijk - en mijn conclusie heeft
geen andere strekking - dat de arbeidsgerechten op grond van artikel 597, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek aileen bevoegd zijn, wanneer het gaat om een arbeidsongevallenverzekering die door of
krachtens een wettelijke regeling is tot
stand gekomen. Dit betekent dat het om
een arbeidsongevallenwetgeving moet
gaan. Hieronder vallen inzonderheid de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel van 3 juli 1967, evenals de wettelijke regelingen die het toepassingsgebied, vooral van de eerstgenoemde wet,
uitbreiden, bijvoorbeeld tot de afgevaardigden-werklieden in de mijnen (3) en in
de groeven en graverijen (4) en tot de
(2) A.C., 1978, 816.
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redders van de reddingsdienst aan de
Belgische kust (5). Het arrest van 5 juni
1963 (6) heeft de Arbeidsongevallenwet
(1903) toepasselijk verklaard op de leerlingen van de technische scholen bedoeld
in het koninklijk besluit van 9 juli 1934
(7), omdat zij moeten worden geacht te
zijn verbonden door een leerovereenkomst die voor de toepassing van die
wet met een arbeidsovereenkomst wordt
gelijkgeste ld.
Artikel 579, 1°, is daarentegen niet toepasselijk waneer het ongevallenrisico
wordt gedekt door een verzekeringspolis
van gemeen recht, ook al dient die verzekering dezelfde voordelen te verlenen als
de arbeidsongevallenwetgeving.
Een toepassing daarvan vinder. wij in
het arrest van 5 mei 1986 (8), dat de door
de overheid tewerkgestelde werklozen
betreft. Artikel 169 van het Werkloosheidsbesluit bepaalt dat dezen ten laste
van de R.V.A. « dezelfde voordelen (genieten) als die welke worden toegekend
aan de werknemers bij toepassing van
de wetgeving op de arbeidsongevallen
... >> (9). Het arrest verklaart de arbeidsgerechten weliswaar bevoegd, maar op
grond van artikel 580, 2° en 3°, omdat het
gaat om een geschil « betreffende de
rechten en verplichtingen van de personen die het voordeel genieten van de
wetgeving inzake werkloosheid >>. Het
ver klaart bovendien het middel gegrond
dat die bevoegdheid krachtens artikel
579, 1°, aanvecht omdat de arbeidsongevallenwetgeving niet toepasselijk is op
de tewerkgestelde werklozen en deze
wetgeving ook niet toepasselijk wordt
door een loutere verwijzing ernaar in artikel 169 van het Werkloosheidsbesluit.
De ongevallenverzekering van de leden-vrijwilligers van een gemeentelijke

1-----------------(5) Wet van 7 maart 1935 tot toekenning van
een pensioen, wegens het bereiken van de
leeftijdsgrens, aan de vrijwillige redders, en de
vergoeding van de schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, artt. 4-6.
(6) Bull. en Pas., 1963, I, 1056.
(7) K.B. 9 juli 1934 - Verzekering tegen de
ongevallen, die zich voordoen in de laboratona
der technische scholen.

(3) Wetten betreffende de afgevaardigden(8) A.R. nr. 7582, A.C., 1985-86, nr. 539.
werklieden bij het toezicht in de steenkolen(9) Vergelijk hiermee : art. 171, § 6, Werkmijnen, gecoordineerd op 31 december 1958,
loosheidsbesluit; artt. 17 en 31 Besluit Vlaamse
art. 7.
Executieve 14 juli 1982 betreffende de toeken(4) Wet van 12 april 1960 tot instelling van ning van sommige voordelen aan de personen
het ambt van afgevaardigde-werkman bij het die een beroepsopleiding ontvangen (anders :
art. 32 van dit besluit).
toezicht in de groeven en graverijen, art. 7.
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vrijwilligersbrandweerdienst wordt geregeld door artikel 55 van de bijlage 3 bij
het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot
vaststelling van de modellen van gemf:\entelijke reglementen betreffende de
organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten. Luidens het eerste lid sluit
het gemeentebestuur voor de vrijwilligers « een polis van gemeen recht af bij
een voor de verzekering inzake arbeidsongevallen erkende verzekeringsmaatschappij ». En volgens het derde lid
waarborgt die polis een schadeloosstelling van ten minste gelijke waarde als
verschuldigd zou zijn indien de arbeidsongevallenwetgeving voor het overheidspersoneel toepasselijk was.
Ui.t het arrest van 5 mei 1986 volgt duidelijk dat geen van beide verwijzingen
volstaan om de arbeidsongevallenwetgeving toepasselijk te verklaren. Dat het
niet om een arbeidsongevallenverzekering gaat, wordt overigens uitdrukkelijk
gezegd, nu het eerste lid de gemeente
verplicht « een polis van gemeen recht »
te sluiten.
Dienvolgens zijn de arbeidsgerechten
niet bevoegd om op grond van artikel
579, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek
kennis te nemen van de geschillen die
omtrent deze verzekering ontstaan.
Het middel is gegrond.
Conclusie : vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 6364)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1987
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 568, 573, 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en 55 van bijlage 3 bevattend het modelreglernent voor de organisatie van een gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst, bij het konin!dijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van
de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van
de gemeentelijke brandweerdiensten,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de arbeidsgerechten ter zake bevoegd
zijn om te oordelen, op de volgende granden: « Krachtens artikel 579, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek neemt de arbeids-
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rechtbank kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade
voortkomend uit arbeidsongevallen, uit
ongevallen op de weg van en naar het
werk en uit beroepsziekten. Vorderingen
tot het bekomen van bijkomende arbeidsongevallenvergoedingen ingevolge
een verzekeringsovereenkomst kunnen
door de getroffene of zijn rechthebbende
als sarnenhangende vorderingen met deze die ingesteld kunnen worden op grond
van de arbeidsongevallenwet voor de arbeidsrechtbank worden gebracht ( ...).
Terwijl er zich geen probleem kan stellen in verband met het beroepspersoneel
van gemeentelijke brandweerdiensten
die de hoedanigheid heeft van " gemeentepersoneel " en waarop de regeling ingesteld bij koninklijk besluit van 13 juli
1970 toepasselijk is, moet met betrekking
tot de vrijwillige brandweerlieden die
niet behoren tot personeelsleden bedoeld
in artikel 1 van de wet van 3 juli 1967
vastgesteld worden dat zij niet van deze
voordelen kunnen genieten. Gelet op de
noodzaak voor de categorie vrijwilligers
een bescherrnende oplossing te vinden,
werd aan de gemeenten opgelegd door
artikel 55 van het koninklijk besluit van
6 mei 1971 een polis van gemeen recht af
te sluiten bij een voor de verzekering inzake arbeidsongevallen erkende verzekeringsmaatschappij. Dergelijke polis
waarborgt de schadeloosstelling van de
vrijwillige !eden van de brandweerdiensten op een basis die minstens dezelfde
zal zijn en van gelijke waarde als deze
die verschuldigd zou zijn bij toepassing
van de arbeidsongevallenregeling in de
overheidssector. (Verweerster) steunt
voor wat haar vordering betreft op de
krachtens het hager geciteerde artikel 55
verplichte verzekeringspolis die de gemeente Herzele had afgesloten bij (eiseres) op 16 december 1974, zodat de arbeidsrechtbank bevoegd was te oordelen
over een geschil waarvoor een wettelijke
regeling werd voorzien »,
terwijl de vergoedingen die de verweersters van eiseres vorderden, voortspruiten uit een polis van gemeen recht,
door het gemeentebestuur van Herzele
met eiseres afgesloten op grand van artikel 55 van de bijlage 3 van het koninklijk besluit van 6 rnei 1971, ten einde de
leden vrijwilligers van de brandweerdienst van de gemeente Herzele bij ongevallen die hun tijdens de dienst kunnen overkomen, schadeloos te stellen op
een wijze die minstens gelijkwaardig is
met die welke hun verschuldigd zou zijn
indien de wet van 3 juli 1967 voor ar-
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beidsongevallen in de publieke sector
toepasselijk was; dergelijke vordering
niet strekt tot vergoeding van schade
voortkomende uit een arbeidsongeval in
de zin van artikel 579, 1", van het Gerechtelijk Wetboek; de arbeidsrechtbanken immers alleen bevoegd zijn wanneer
de gevorderde vergoedingen voortspruiten uit een wettelijk stelsel op de arbeidsongevallen, en niet uit een polis
van gemeen recht, ook al verschaft die
contractuele rechten die minstens gelijkwaardig zijn met die van de Arbeidsongevallenwet (schending van de artikelen
579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en
55 van de bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 6 mei 1971); integendeel, deze
vordering behoort tot de bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg of
van koophandel (schending van de artikelen 568 en 573 van het Gerechtelijk
Wetboek):
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering van de verweersters steunt op een polis die de
gemeente Herzele krachtens « artikel 55 van het koninklijk besluit van
6 mei 1971 » had afgesloten bij eiseres, welke polis een gemeenrechtelijke polis is met betrekking tot vrijwillige brandweerlieden en dezen
een schadeloosstelling waarborgt die
ten minste dezelfde is als die welke
verschuldigd zou zijn bij toepassing
van de arbeidsongevallenregeling in
de overheidssector;
Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat de vordering van de
verweersters gebaseerd is op een
gemeenrechtelijke verzekering tegen ongevallen; dat de omstandigheid dat de schadeloosstelling
krachtens een voorschrift van het
koninklijk besluit van 6 mei 1971
ten minste gelijk moet zijn aan de
uitkeringen die aan door een arbeidsongeval getroffenen toekomen,
niet tot gevolg heeft dat de polis opgelegd is door een wettelijke regeling krachtens welke arbeidsongevallenvergoedingen worden toegekend;
Dat het arrest, door, op grand van
de vaststelling die het doet, de arbeidsrechtbank bevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering van de verweersters, artikel

579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
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.
19 december 1988 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel- Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.
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KAMER -

19 december 1988

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN - BEGRIP.

De onmogelijkheid tot samenwerking
tussen een werknemer en zijn onmiddellijke chef maakt de professionele
samenwerking van de werknemer met
de werkgever niet noodzakelijk onmogelijk; de rechter Jean derhalve wettig
beslissen dat de onmogelijke samenwerking met de chef geen dringende
reden vormt. (Art. 35, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(ATLAS COPCO AIRPOWER N.V. T. DE L'ARBRE)
ARREST

(A.R. nr. 6366)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 1987
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek,
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20, 1", en 35, tweede lid, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest beslist dat de feiten
ingeroepen in de ontslagbrief van 11 mei
1983 van eiseres geen dringende reden
vormen die een ontslag op staande voet
wettigen en eiseres bijgevolg veroordeelt
tot het betalen aan verweerster van
559.047 frank, vermeerderd met de wetteIijke interesten op het nettobedrag van
deze vergoeding, benevens de afkoopwaarde van de groepsverzekeringsovereenkomst ten belope van 43.675 frank, op
grond dat: « het noteren (in een agenda)
van deze eerder banale gebeurtenissen,
om die later te kunnen gebruiken tegen
haar rechtstreekse overste, een tekortkoming van (verweerster) was tegen haar
rechtstreekse overste, maar niet zozeer
tegen (eiseres); dat dient te worden aanvaard dat de rechtstreekse overste begrijpelijkerwijze in (verweerster) geen
vertrouwen meer kon hebben; dat dit
echter niet alle verdere professionele samenwerking tussen (verweerster) en (eiseres) onmogelijk maakte; dat (verweerster) haar functie van directiesecretaresse had kunnen blijven uitvoeren, maar
dan bij een andere manager van het bedrijf; dat de beide tekortkomingen van
(verweerster) niet zodanig zwaarwichtig
waren dat daardoor aile vertrouwen van
(eiseres) in (verweerster) diende verloren
te gaan; dat onvoldoende is aangetoond
dat door deze feiten alle verdere professionele samenwerking onmogelijk
werd »,
terwijl het vaststaat en niet is betwist
dat verweerster tewerkgesteld was als
secretaresse van de manager van de afdeling veiligheid, bewaking en brandbestrijding, de heer P. Van der S.; krachtens artikel 35, tweede lid, van de wet
van 3 juli 1978, onder dringende reden
wordt verstaan elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer
onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt; deze onmogelijkheid voor de
werknemer nog verder met de werkgever professionele samenwerking te hebben, concreet moet worden beoordeeld,
met andere woorden, uitsluitend, zo niet
hoofdzakelijk, ten aanzien van de persoon voor wie of onder wiens gezag en
toezicht de werknemer werkt; in de
schoot van een vennootschap, rechtspersoon, het gezag van de werkgever wordt
uitgeoefend door tussenkomst van fysieke personen en het bijgevolg ten overstaan van deze fysieke personen onder
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wiens gezag de werknemer is tewerkgesteld, is dat moet worden nagegaan of elke verdere professionele samenwerking
nog mogelijk is; in werkelijkheid elke
manager van eenzelfde bedrijf met de
werkgever, rechtspersoon, moet worden
ge'identificeerd; daarbij niet uit het oog
mag worden verloren dat de specifieke
dienst of afdeling waarin een werlmemer
is tewerkgesteld, een aspect is van de essentiEHe arbeidsvoorwaarden van zijn tewerkstelling, die de werkgever niet eenzijdig kan wijzigen (zie artikel 20, 1", van
de wet van 3 juli 1978); derhalve slechts
moet worden nagegaan in de schoot van
de afdeling waarin de werknemer was
tewerkgesteld of er nog een verdere mogelijkheid tot professionele samenwerking is overgebleven; zodat het arrest,
dat vaststelt dat verweerster door haar
fout elke verdere professionele samenwerking onmogelijk heeft gemaakt met
haar rechtstreekse overste, niet wettig
heeft kunnen beslissen dat dezelfde fout
geen dringende reden heeft uitgemaakt
die het onmiddellijk verbreken van haar
arbeidsovereenkomst zonder opzegging
wettigde, op grond « dat (verweerster)
haar functie van directiesecretaresse had
kunnen blijven uitvoeren ... bij een andere manager van het bedrijf » (schending
van artikel 35, tweede lid, van de wet
van 3 juli 1978); door te stellen dat verweerster had kunnen werken « bij een
andere manager van het bedrijf », het arrest de verplichting van de werkgever
miskent de werknemer tewerk te stellen
in de voorwaarden, op het tijdstip en de
plaats daartoe overeengekomen (scherrding van artikel 20, 1", van de wet van 3
juli 1978) en, meer in het algemeen, van
de verplichting voor elke partij bij een
overeenkomst de bepalingen van de gesloten overeenkomst na te leven en geen
essentiele bestanddelen daarvan te wijzigen (schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat de onmogelijkheid tot samenwerking tussen een
werknemer en zijn onmiddellijke
chef niet noodzakelijk elke professionele samenwerking van de werknemer met de werkgever onmogelijk maakt; dat de rechter derhalve
wettig kan beslissen dat de onmogelijke samenwerking met de chef
geen dringende reden vormt;
Overwegende dat, nu uit het arrest niet blijkt en eiseres overigens
niet aanvoert dat tussen partijen
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contractueel was bedongen in welke
dienst en onder wiens rechtstreeks
gezag verweerster diende te arbeiden, een tewerkstelling in dienst
van een andere manager van het bedrijf geen wijziging van de arbeidsovereenkomst uitmaakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 7, 8 en 13 van de wet van 30 juni
1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuken op sommige sociale wetten,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat « luidens artikel 13 van
de wet van 30 juni 1971 geen administratieve geldboete kan worden opgelegd
twee jaar na het feit dat de bij die wet
Om die redenen, verwerpt de bedoelde overtreding oplevert; dat de davoorziening; veroordeelt eiseres in den van onderzoek of van vervolging,
verricht binnen de gestelde termijn van
de kosten.
twee jaar, de loop van de verjaring stui19 december 1988 - 3' kamer - Voor- ten; dat de verjaringstermijn ingevolge
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter - sluiting hoogstens kan verdubbelen »,
Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen - oordeelt dat « deze verjaringstermijn van
Gelijkluidende conclusie van de h. Le- openbare orde is en dus ambtshalve
naerts, advocaat-generaal - Advocaten : moet worden toegepast; dat niet alleen
de administratieve beslissi.ng, maar ook
mrs. De Bruyn en Houtekier.
de rechterlijke beslissing, waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd,
binnen de voormelde verjaringstermijn
moeten worden genomen (... ) >>,en nate
hebben vastgesteld dat « de feiten, waarNr. 237
op de oorspronkelijke vordering van (eiser) steunt, dateren van 30 mei 1983 en
3' KAMER - 19 december 1988
aldsdan vastgesteld werden bij procesverbaal van de Inspectie van de Sociale
ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN IN Wetten >>, besluit dat « de oorspronkelijke
vordering van (eiser) hoe dan ook als
SOCIALE ZAKEN - TERMIJN.
verjaard dient te worden beschouwd,
Binnen de in art. 13 Wet Administratieve vermits meer dan vier jaar verlopen is
Geldboeten bepaalde termijn dient niet sedert de als basis van de oorspronkealleen de beslissing van de ambtenaar lijke vordering van (eiser) aangevoerde
die de administratieve geldboete feiten zouden zijn gepleegd; dat de verjaoplegt, te worden genomen, maar moet ringstermijn door stuitingsdaden maxioak door de arbeidsgerechten definitief maal op vier jaar kan worden gebracht,
uitspraak zijn gedaan o•.rer de vorde- zodat de vordering sedert 31 mei 1987 alring tot toepassing van de geldboete leszins verjaard is >>, en de oorspronkelijke eis als uitgedoofd door verjaring af(1).
wijst,
(DE KEERSMAECKER Q.Q.
terwijl, overeenkomstig artikel 7 van
T. JACOBS SUCHARD N.V.)
de wet van 30 juni 1971, de bevoegde
ambtenaar beslist, indien de arbeidsauditeur afziet van strafrechtelijke vervolARREST
ging of verzuimt tijdig een beslissing te
nemen, en na de betrokken werkgever
(A.R. nr. 6376)
de mogelijkheid te hebben geboden zijn
verweermiddelen naar voren te brengen,
HET HOF; - Gelet op het bestre- of wegens de overtreding van de sociale
den arrest, op 16 december 1987 wetten, een administratieve geldboete
-----~------------1 moet worden opgelegd; wanneer de
werkgever in gebreke blijft de boete bin(1) Pari. St. Kamer, 1970-80, nrs. 939/1, biz. 3
en 15, 939/2 en 939/3, biz. 6 en 8. !VIet ingang nen de gestelde termijn te betalen, de
van 1 januari 1989 dient de administratieve be- ambtenaar slechts de toepassing van de
s!issing binnen de in art. 13 bepaalde termijn administratieve geldboete voor de arte worden genomen (Programmawet 30 decem- beidsrechtbanken kan vorderen; de beber 1988, art. 92).
voegde ambtenaar aldus een administra-
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Nr. 238

tieve geldboete oplegt, en de arbeidsge- Nr. 238
rechten slechts uitspraak doen over de
toepassing ervan; overeenkomstig artikel
1' KAMER - 19 december 1988
13 van dezelfde wet, geen administratieve geldboete meer kan worden opgelegd
twee jaar na het feit dat de overtreding INKOMSTENBELASTINGEN - VERVOL·
oplevert, doch daden van onderzoek of
GINGEN - DERDEN-HOUDERS VAN BEDRAvan vervolging, verricht binnen deze terGEN DIE AAN EEN BELASTINGPLICHTIGE ZIJN
mijn, de loop ervan stuiten, zodat e_en
VERSCHULDIGD - VERPLICHTINGEN - K.B.
nieuwe termijn van gelijke duur begmt
VAN 4 MAART 1965, ART. 215.
te lopen; artikel 13 aldus slechts vereist
dat de administratieve geldboete zou Ongeacht het bepaalde in art. 1542
worden opgelegd (door de bevoegde ambGer. W. kan de administratie der ditenaar) binnen de termijn van twee jaar,
recte belastingen, overeenkomstig art.
welke, ingevolge stuiting, tot vier jaar
215 KB. van 4 maart 1965 tot uitvoekan oplopen, doch geenszins vereist dat
ring van art. 208 W.LB. en betreffende
binnen deze termijn tevens uitspraak
de vervolgingen door die administratie
zou worden gedaan door het aangesprotegen derden-houders van aan een beken arbeidsgerecht over de toepassing
lastingplichtige verschuldigde bedravan de aldus opgelegde administratieve
gen, die derden, bij niet-inachtneming
geldboete; het arbeidshof derhalve, door
van art. 1452 Ger. W., als rechtstreekse
te oordelen dat de bij artikel 13 van de
schuldenaars vervolgen (1).
wet van 30 juni 1971 bedoelde verjaringstermijn ook inhoudt dat de rechterlijke
beslissing binnen deze termijn moet wor(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
den genomen, de strekking van de in het
T. MEUBLE DU CIRCUIT B.V.
middel vermelde wetsbepalingen miskent:
ARREST ( vertaJing)

Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met de bij artikel 13 van de wet van 30 juni 1971
bepaalde termijn van twee jaar, die
kan worden gestuit, niet enkel beoogd wordt de tijd waarover de bevoegde ambtenaar beschikt om,
overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7, van de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete kennis te geven, maar ook de
tijd waarbinnen het arbeidsgerecht
definitief uitspraak moet hebben gedaan over de bij artikel 8 van dezelfde wet bedoelde vordering tot
toepassing van de administratieve
geldboete, die de bevoegde ambtenaar inleidt ingeval de werkgever
blijft weigeren die boete te betalen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de Staat in
de kosten.
19 december 1988 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Biitzler en De Gryse.

(A.R. nr. 8243)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1986
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 78 van de Grondwet, 208, § 1, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964 (hierna
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen te heten), als gewijzigd bij artikel
2.1 van de wet van 30 mei 1972 tot aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan het Gerechtelijk
Wetboek, 215, inzonderheid, §§ 1, 4 en 5,
van het koninldijk besluit van 4 maart
1965 tot uitvoering van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, als gewijzigd
bij artikel 6 van het koninklijk besluit
van 19 november 1970, 2, 1542 van het
Gerechtelijk Wetboek en 107 van de
Grondwet,
doordat, in verband met de betwisting
van verweerster tegen het te haren na1---------------~--~
(1) Cass., 27 dec. 1984, A.R. nr. 7019
(A.C., 1984-85, nr. 259; Rev. not. b., 1985, biz.
416, noot P.C.); noot de Leva!, onder Luik, 27
feb. 1986, Jur. Liege, 1986, biz. 318.
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me uitgevaardigde dwangbevel, volgens
welk zij rechtstreeks schuldenares is van
de bedragen die door Corbion, haar verhuurder en aangestelde, als inkomstenbelasting is verschuldigd en tegen het
beslag dat uitvoering van dat dwangbevel in handen van de Banque du Credit
general is gelegd, na te hebben vastgesteld dat de tweede eiser aan verweerster het verzoek heeft gezonden waarvan
sprake is in artikel 215, § 1, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 en dat
verweerster niet binnen de gestelde termijn de in artikel 215, § 4, van hetzelfde
koninklijk besluit vereiste verklaring
heeft gedaan, het hof van beroep het
door verweerster herhaaldelijk aangetekende verzet ontvankelijk en gegrond
verklaart en bijgevolg opheffing beveelt
van de uitvoerende beslagen in handen
van verweerster bij de Banque du Credit
general, en zulks op grond dat << krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wethoek de in dit wetboek gestelde regels
van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer ziJ geregeld
worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen (of) door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de
bepalingen van dit wetboek; << ( ••• ) aan de
hand van de artikelen 215 en 216 van het
koninklijk besluit van 4 maart 1965 ter
uitvoering van artikel 208 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen niet
kan worden gezegd dat, bij gebreke van
een verklaring overeenkomstig de bij artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek
gestelde vorm en termijn, de derde beslagene zonder voorafgaande veroordeling zonder meer schuldenaar wordt van
hetgeen waarvoor beslag is gelegd; die
belastingbepalingen geen eigen karakter
hebben waardoor het mogelijk is af te
wijken van de regels van het Gerechtelijk Wetboek waarnaar zij voortdurend
verwij zen; de woorden " vervolgd alsof
zij rechtstreekse schuldenaars waren »
(§ 5 van voormeld artikel 215) niet betekenen dat het om een automatische zonder optreden van de beslagrechter en absolute sanctie gs.at; (... ) de volledige
of gedeeltelijke facultatieve gelijkstelling
enkel kan voortvloeien uit een rechterlijke beslissing en niet uit een uitvoerbare titel die het belastingbestuur zich toekent tegen een niet-belastingschuldige;
de voorafgaande gerechtelijke controle,
bedoeld in artikel 1542 van het Gerechtelijk Wetboek, vereist is om nate gaan of
de derde door bedrog, kwade trouw of
schuldig verzuim gepoogd heeft de goe-
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deren van de schuldenaar aan het pand
van diens schuldeiser te onttrekken en
om zich ervan te vergewissen dat men
wel degelijk te maken heeft met een toestand waarin de derde die zware sanctie
kan oplopen (... ); nu voormeld artikel 215,
§ 5, de derde-houder in verband met de
belastingschuld, met de rechtstreekse
schuldenaar gelijkstelt, de wetgever zeker niet zodanige uitvoeringsmaatregelen heeft gewild, deswege dat de eerste
over een rechtsmiddel beschikt en de
tweede wel; (... ) het hof van beroep, daarenboven, indien de bepalingen van die
artikelen 215 en 216 van voormeld koninklijk besluit moeten worden uitgelegd
op de wijze als de gei:ntimeerden (thans
eisers) zulks doen, dan zou het moeten
vaststellen dat die verordenende teksten
onwettig zijn en ingevolge artikel 107
van de Grondwet de toepassing ervan
weigeren; immers, zo de Koning van de
wetgevende macht geen uitdrukkelijke
machtiging of opdracht heeft verkregen,
hij geen verordenende bepalingen kan
vaststellen die in strijd zijn met de wet;
(...) ten deze, geen enkele wetsbepaling,
wat de geschilpunten betreft, met het
Gerechtelijk Wetboek afwijkt, zijnde het
gemene recht dat op alle rechtsplegingen
van toepassing is in de mate als bepaald
in artikel 2 van voormeld wetboek en
evenmin de Koning uitdrukkelijk machtigt om daarvan af te wijken; de in het
Gerechtelijk Wetboek gestelde regels bijgevolg van toepassing zijn, vermits geen
bijzondere wet de rechtspleging anders
regelt en geen enkel rechtsbeginsel van
het belastingrecht met dat wetboek onverenigbaar is ''•
terwijl, eerste onderdeel, artikel 208,
1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de Koning machtigt om de wijze waarop men dient te handelen voor
de aangiften, de opmaking en de kennisgeving van de kohieren, de betalingen,
de kwijtschriften en de vervo!gingen te
regelen; artikel 215, § 1, van het koninklijk bes!uit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat aile huurders en
andere bewaarnemers en schuldenaars
van inkomsten, aan een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende inkomsten, sommen en zaken, op het hun bij
ter post aangetekende brief door de bevoegde ont-vanger gedane verzoek, gehouden zijn te betalen met het voor beslag vatbare gedeelte van de inkomsten
sommen en zaken die zij verschuldigd
zijn of die zij onder zich houden, en met
kwijting insluitend gevolg voor de belas-
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tingschuldige, tot beloop van het bedrag
dat door deze verschuldigd is uit hoofde
van de belastingen; artikel 215, § 4, van
hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat,
indien de derden-houders niet aan het in
§ 1 bedoelde verzoek kunnen voldoen
binnen vijftien dagen na het neerleggen
ter post van dit verzoek, zij gehouden
zijn binnen die termijn en bij ter post
aangetekende brief, gericht aan de ontvanger, de verklaring te doen welke
voorzien is in artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek, en volgens artikel
215, § 5, van hetzelfde koninklijk besluit,
de derden-houders, in geval zij niet voldoen aan de verplichtingen welke uit de
voorgaande paragrafen voortvloeien, vervolgd worden also£ zij rechtstreeks
schuldenaars waren, zodat die sanctie
van rechtswege wordt toegepast zonder
enige beoordeling van de rechter; daaruit
volgt dat het arrest, door artikel 215, § 5,
van het koninklijk besluit van 4 maart
1965 in die zin uit te Ieggen dat de derde-houder, die niet voldoet a.an de bij de
voorgaande para.grafen vastgestelde verplichtingen, recbtstreekse schuldenaar
kan, maar niet noodzakelijk moet worden verklaard, voormeld artikel 215, § 5,
verkeerd uitlegt en derhalve schendt en
door aan die verordenende bepaling niet
de verbindende kracht toe te kennen die
zij beeft, bovendien artikel 208, 1", van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat de Koning machtigt om die
verordeningsbepaling vast te stellen,
scbendt (schending van die wettelijke en
verordenende bepalingen);
tweede onderdeel, artikel 2 van bet
Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de
in dat wetboek gestelde regels van toepassing zijn op aile recbtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen
waarvan de toepassing niet verenigbaar
is met de toepassing van de bepalingen
van dat wetboek, niet van toepassing is
op de procedure tot invordering van de
inkomstenbelastingen; die procedure uitsluitend wordt geregeld door het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, inzonderheid artikel 208 van dat wetboek,
dat niet uitdrukkelijk door het Gerecbtelijk Wetboek is opgeheven, en waarvan
de huidige tekst het gevolg is van de wet
van 30 mei 1972, en door het koninklijk
besluit van 4 maart 1965, als gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 19 november 1970; daaruit volgt dat bet arrest,
door te beslissen dat artikel 1542 van het
Gerechtelijk Wetboek, ingevolge artikel 2
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van hetzelfde wetboek, van toepassing is
op de invordering van de inkomstenbelastingen, artikel 2 van het Gerechtelijk
Wetboek verkeerd uitlegt en derhalve
schendt en daaruit bovendien volgt dat
het artikel 1542 van hetzelfde wetboek
toepast op een toestand waarvoor bet
niet is bedoeld en derhalve ook deze
wetsbepaling schendt;

derde onderdeel, artikel 208, § 1, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 2.1 van de wet
van 30 mei 1972 tot aanpassing van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
aan het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt
dat de Koning de wijze regelt waarop
men dient te handelen voor de vervolgingen, dat artikel 215 van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering
van die machtigende wetsbepalingen
geenszins scbendt en de toepassing van
artikel 215 van bet koninklijk besluit van
4 maart 1965 derhalve niet kan worden
geweigerd krachtens artikel 107 van de
Grondwet; daaruit volgt dat, door te zeggen dat de Koning, bij ontstentenis van
uitdrukkelijke machtiging of opdracht
van de wetgevende macht aan de Koning, geen verordenende bepalingen
mocht goedkeuren die in strijd zijn met
een wet, te dezen artikel 1542 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de toepassing in belastinzaken uit artikel 2
van hetzelfde wetboek zou voortvloeien,
bet arrest artikel 208, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
schendt, waarbij aan de Koning een uitdrukkelijke machtiging of opdracht aan
de Koning wordt toegekend, en, door de
artikelen 2 en 1542 van het Gerechtelijk
Wetboek te willen toepassen, om eruit af
te lelden dat artikel 215, § 5, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 onwettig is, terwijl de betwisting niet door die
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
wordt geregeld, de artikelen 2 en 1542
van dat wetboek schendt en een verkeerde toepassing maakt van artikel 107 van
de Grondwet :

Overwegende dat luidens artikel 2
van het Gerechtelijk Wetboek de in
dit wetboek gestelde regels niet van
toepassing zijn op de rechtsplegingen die worden geregeld door niet
uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepallngen van dit wetboek;
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Overwegende dat artikel 208, § 1,
van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen, gewijzigd bij de wet
van 30 mei 1972 tot aanpassing van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan het Gerechtelijk Wethoek, luidt als volgt : « De Koning
regelt de wijze waarop men dient te
handelen voor de aangiften, de opmaking en de kennisgeving van
de kohieren, de betalingen, de
kwijtschriften en de vervolgingen »;
Overwegende dat, hoewel, krachtens artikel 1542 van het Gerechtelijk Wetboek, de heslagrechter bevoegd is om de omstandigheden te
beoordelen waarin de rechtvaardiging te vinden is voor de te late verklaring door de derde-heslagene of
voor de feitelijke dwaling die daarin
zou kunnen schuilen, artikel 215,
§ 5, van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen van 4 maart
1965, bepaalt dat, wanneer hinnen
vijftien dagen niet wordt voldaan
aan het verzoek tot betaling dat hun
bij ter post aangetekende brief door
de ontvanger der helastingen is toegezonden, de derden-houders van inkomsten, sommen en zaken die zij
verschuldigd zijn of aan een helastingplichtige toehehoren << worden
vervolgd alsof zij rechtstreekse
schuldenaars waren »;
Overwegende dat artikel 216, § 1,
van dat uitvoeringsbesluit ook nog
hepaalt dat << wanneer uit de verklaring van de derden-houders blijkt
hetzij dat de uitvoering van het in
artikel 215, § 1, bedoelde verzoek he.lemmerd wordt door verzet van de
belastingschuldige, hetzij dat de derden-houders hun verplichtingen ten
opzichte van de helastingschuldige
hetwisten, hetzij dat de inkomsten,
sommen en zaken het voorwerp zijn
van enig verzet of heslag onder derden, v66r het verzoek gedaan door
andere schuldeisers, hetzij dat de
zaken moeten worden te gelde gemaakt, de ontvanger tot uitvoerend
heslag onder derden doet overgaan,
onverminderd de hewarende uitwerking van het gezegde verzoek »;
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Overwegende dat de derden aan
wie de ontvanger het in artikel 215,
§ 1, hedoelde verzoek heeft gedaan,
zich moeten voegen naar artikel
1452, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, ook al zijn zij hij de
·kennisgeving van het verzoek geen
houder van sommen, die aan de helastingschuldige toehehoren; dat, indien die derden weigeren of verzuimen aan die verplichting te voldoen,
de ontvanger tegen hen een dwangbevel mag uitvaardigen en uitvoerend heslag onder derden mag doen
leggen, daar zij wegens hun verzuim
of nalatigheid « vervolgd worden also£ zij rechtstreekse schuldenaars
waren »;
Overwegende dat het arrest, door
enerzijds te zeggen dat de artikelen
215 en 216 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965, ter uitvoering van artikel 208 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
<<
geen eigen karakter vertonen
waardoor het mogelijk is af te wijken van de regels van het Gerechtelijk Wetboek waarnaar zij voortdurend verwijzen » en door anderzijds
te beslissen dat de woorden << vervolgd alsof zij rechtstreekse schuldenaars waren » het in artikel 1542
van het Gerechtelijk Wetboek verplichte optreden van de beslagrechter niet uitsluiten, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Poupart Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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Nr. 239
1'

KAMER -

19 december 1988

AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

Een zaak is door een gebrek aangetast,
in de zin van art. 1384, eerste lid, B. W:,
als zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken (1).
(STAD LUIK T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
OPENBARE WERKEN, JOHNEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8273)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1985
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;

A.
B.
Over het eerste middel: schending van
artikel 1384, inzonderbeid het eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat bet arrest beslist dat de Staat,
bewaarder van de zaak, niet aansprakelijk is, op grond : « dat de bindernis
waardoor de val van het slachtoffer is
veroorzaakt, bestond in een hoop keien
die onbekenden op het trottoir hebben
achtergelaten; dat die hindernis op het
trottoir later door de reinigingsdienst
van de stad is verwijderd; dat het dus te
dezen niet ging om een hindernis voortvloeiend uit een intrinsieke fout van de
brug waarvoor de bewaarder aansprakelijk kon worden verklaard, in de zin van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek , en « dat het ging om een
hindernis die was veroorzaakt door een
derde die niet kon worden gei:dentificeerd "•
terwijl, eerste onderdeel, bet begrip
<< gebrek van de zaak "• een wezenlijk
vereiste voor de toepassing van artikel
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1384, eerste lid, van bet Burgerlijk Wetboek, niet beperkt is tot een uitsluitend
intrinsiek kenmerk van de zaak, dat een
integrerend dee! en een enkel lichaam
ermee moet uitmaken; bet begrip in tegendeel van toepassing is op elk abnormaal kenmerk van de zaak waardoor
scbade kan worden veroorzaakt, dat kan
voortvloeien hetzij uit een gebrek in de
materie of de gaafbeid zelf van de zaak,
hetzij uit de aanwezigheid van een
vreemd element of uit de abnormale
plaats van een deel ervan, zodat de zaak
zelf een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor zij schade kan veroorzaken;
daaruit volgt dat bet arrest, door te oordelen dat een op de brug achtergelaten
hoop keien geen gebrek van die brug
was, daar bij geen intrinsieke fout ervan
uitmaakt, bet wettelijk begrip « gebrek
van de zaak » miskent (schending van
artikel 1384, inzonderbeid het eerste lid,
van bet Burgerlijk Wetboek);

tweede onderdeel, een zaak gebrekkig
kan zijn, ongeacht of de oorsprong van
het gebrek te vinden is in overmacht,
toeval, de daad van het slacbtoffer of de
fout van een derde; daaruit volgt da.t bet
arrest, door te zeggen dat het bestaan
van het gebrek is uitgesloten omdat bet
ging om een hindernis die was veroorzaakt door een derde die niet kon worden geYdentificeerd, hierin ook bet wettelijk begrip « gebrek van de zaak »
miskent (schending van artikel 1384, inzonderheid het eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek):

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de zaak door
een gebrek is aangetast, als ze een
abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken;
Overwegende dat het arrest erop
wijst « dat de hindernis waardoor de
val van het slachtoffer is veroorzaakt, bestond in een hoop keien die
op het trottoir was achtergelaten
( ...) »; dat het hof van beroep uit die
woorden en uit de vaststelling dat
die hindernis dus niet was voortgevloeid « uit een intrinsieke fout van
de brug », wettig afleidt dat die hoop
keien, die geen deel uitmaakte van
~-----~~----~--~---1die weg, daarvan geen gebrek was,
(1) Cass., 29 sept. 1988, A.R. nr. 8018, supra, in de zin van artikel 1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek;
nr 61.
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste onderdeel
blijkt, het arrest in het onderhavige
geval het niet-bestaan van een gebrek, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
afleidt uit de aard van de hindernis
zelf en niet hieruit dat die hindernis
door een niet gei:dentificeerde derde
is veroorzaakt;
Dat het middel, in zijn tweede onderdeel, dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust, feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.
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1° RECHTERLIJKE TUCHT -

TUCHTPROCEDURE BETREFFENDE EEN MAGISTRAAT - ART 420 GER.W. - CONCLUSIE VAN
DE PROCUREUR-GENERAAL - BEGRIP

2° RECHTERLIJKE TUCHT -

BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER VAN EEN
HOF VAN BEROEP WAARBIJ ENKELE CENSUUR WORDT UITGESPROKEN - GEEN OPENBAARHEID VEREIST

1o Voor de regelmatigheid van de tucht-

497

2° Art. 419 Ger. W. schrijft niet voor dat

enkele censuur door de eerste voorzitter van een hoi van beroep in bet
openbaar wordt uitgesproken (1).
(B... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE ... )
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8275)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 oktober 1987
gegeven door de eerste voorzitter
van het Hof van Beroep te ... ;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 420 van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het algemeen
rechtsbeginsel inzake de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter,
doordat de tuchtrechtelijke beschikking aan eiseres de enkele censuur als
straf oplegt ter zake dat zij : 1o in verband met haar opdracht voor een onderzoek ten laste van E ... B ... , het dossier
aan de procureur des Konings voor vordering heeft overgezonden terwijl er nog
talrijke onderzoeksverrichtingen dienden
te worden gedaan, 2o in verband met
haar opdracht voor een onderzoek ten
laste van L ... , de politiecommissaris te
L... heeft verzocht aan de klaagster te
vragen haar klacht in te trekken, hoewel
er gewichtige en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen bestonden om
vorderingen te kunnen nemen tot verwijzing wegens overspel en, 3° tijdens de
eerste veertien dagen van de maand juli
1986, toen zij het beheer waarnam over
de dossiers van het cabinet van de onderzoeksrechter N... , die met vakantie
was, verzuimd heeft toezicht te oefenen
op de manier waarop haar griffier de opdrachten vervulde die zij hem had toevertrouwd, en zij er niet persoonlijk op
heeft toegezien dat alle processen-verbaal die tijdens die periode voor haar
collega waren binnengekomen, bij de
dossiers werden gevoegd die aan de
raadkamer zouden worden voorgelegd,
terwijl, eerste onderdeel, de schriftelijke conclusie van de procureur-generaal, die is gevoegd bij het dossier van

procedure betreffende een magistraat
vereist art. 420 Ger. W. niet dat de pro- l--~--------------
cureur-generaal in zijn conclusie uitvoerig vermeldt wat aan die magis- (1) Zie Cass., 27 nov 1985, A.R. nr 4484
(A.C., 1985-86, nr 211), Pasm., 1967, 382
traat wordt verweten.
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de krachtens artikel 420 van het Gerechtelijk Wetboek tegen eiseres ingeleide
tuchtprocedure, enkel betrekking heeft
op het feit dat die rechter de 25e oktober
1985, als onderzoel,smagistraat, aan de
beklaagde C ... heeft gevraagd op het lijk
van het slachtoffer K... te tonen hoe hij
haar had gewurgd, dit is de « telastlegging " nr. 4, die door de bestreden beslissing niet bewezen is verklaard, en dat er
dus geen schriftelijke conclusie van het
parket-generaal bestaat voor de andere
drie feiten waarmee de beschikking rekening houdt om de straf uit te spreken
(schending van artikel 420 van het Gerechtelijk Wetboek);

tweede onderdeel, nu de tuchtvervolgingen, op grand waarvan de enkele censuur als straf is uitgesproken, niet waren
ingesteld op vordering van het openbaar
ministerie, wiens conclusie betrekking
had op een enkel niet bewezen feit en
dat zelfs, voor de andere drie aan eiseres
verweten tekortkomingen, had verklaard
het niet nodig te oordelen vervolgingen
te vorderen, de tuchtvordering is ingesteld door de eerste voorzitter van het
Hof van Beroep te .... , die zelf de per gerechtsbrief van 22 juni 1987 ter kennis
gebrachte telastleggingen heeft opgesteld, en vervolgens de zaak, waarin hij
aldus als vervolgende partij en als rechter optrad, heeft berecht met schending
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de magistraten; de beschikking, althans, door als vorderingen van de procureur-generaal aan te merken de brieven die deze aan de eerste voorzitter had
gericht, respectievelijk op 17 december
1986 in het dossier L ... , op 23 december
1986 in het dossier E ... B ... en op 22 januari 1987 in de zaak N ... , waarin het
parket telkens aan de tuchtoverheid
meedeelde dat het geen vorderingen nodig achtte om een tuchtstraf op te leggen, de bewijskracht van iedere brief
miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beschikking verwijst naar de vorderingen van de procureur-generaal die
niet aileen in de drie in het middel
bedoelde brieven, maar ook in een
vierde brief, van 25 februari 1987,
voorkomen,
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Overwegende dat de procureur-generaal in de in het middel bedoelde
brieven niet vroeg dat een tuchtsanctie tegen eiseres zou worden
uitgesproken, maar de aandacht van
de eerste voorzitter vestigde op bepaalde handelwijzen van eiseres, die
volgens hem foutief waren, en de
wens uitdrukte dat eiseres op die
feiten zou worden gewezen en haar
om een verklaring zou worden gevraagd; dat in de brief van 22 januari 1987 werd verzocht haar streng te
vermanen en de procureur-generaal
op de hoogte te houden van het verder gevolg dat aan dat « tuchtdossier » zou worden gegeven;
Dat de bestreden beschikking,
door te verwijzen naar de vorderingen in al die brieven, alsmede in die
van 25 februari 1987, waarin de procureur-generaal vorderde dat aan eiseres de censuur met berisping zou
worden opgelegd, aan die geschriften geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan; dat zij derhalve de bewijskracht ervan niet miskent;
Overwegende dat de tuchtvordering, krachtens artikel 418 van het
Gerechtelijk Wetboek, ten aanzien
van de rechters hetzij op vordering
van het openbaar ministerie, hetzij
ambtshalve kan worden ingesteld
door de bevoegde overheid, in het
onderhavige geval de eerste voorzitter van het hof van beroep;
Overwegende de.t uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de feiten, waarvan
de opgave voorlwmt in de overeenkomstig artikel 423 van het Gerechtelijk Wetboek aan eiseres door de
eerste voorzitter van het hof van beroep gerichte gerechtsbrief, wel degelijk de feiten zijn waarop de procureur-generaal in de vorenbedoelde
brieven wijst;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de eerste voorzitter, aan de hand van de door de procureur-generaal uiteengezette feiten,
de telastleggingen in de gerechts1brief heeft omschreven, geen schen-
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ding valt af te leiden van het algemeen rechtsbeginsel inzake de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
van de rechter;
W at het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 420 van het Gerechtelijk Wethoek, geen tuchtstraf kan worden
opgelegd als de procureur-generaal
geen schriftelijke conclusie heeft genomen, buiten het geval waarin hij
het tuchtrecht uitoefent;
Overwegende dat de procureur-generaal, hij een schriftelijke conclusie van 25 februari 1987, vroeg dat
tegen eiseres een tuchtmaatregel
zou worden uitgesproken, niet alleen wegens de niet gegrond verklaarde grief, waarnaar het onderdee! verwijst, maar ook wegens
vroegere verwijten tegen eiseres in
verhand met haar optreden als onderzoeksrechter;
Dat de hestreden beschikking,
door ten aanzien van eiseres enkel
rekening te houden met die verwijten, waarop de in het tweede onderdee! opgesomde en in het procesdossier neergelegde hrieven betrekking
hebben, zelfs al waren die verwijten
niet in detail in de voormelde conclusie weergegeven, artikel 420 van
het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
419 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de bestreden beschikking van
15 oktober 1987 door de eerste voorzitter
van het Hof van Beroep te ... in zijn cabinet is gegeven, zoals blijkt uit de tekst
zelf van de beslissing,
terwijl, volgens artikel 419 van het Gerechtelijk Wetboek, dat eveneens van
toepassing is ingeval de eerste voorzitter
van het hof van beroep, overeenkomstig
artikel 411 van hetzelfde wetboek, de enkele censuur als straf uitspreekt tegen
een persoon die tuchtrechtehjk onder dat
hof ressorteert, de beslissing in openbare
terechtzitting moet worden uitgesproken;
deze beslissing, daar zij een vonnis is,
krachtens artikel 97 van de Grondwet,

eveneens in openbare terechtzitting moet
worden uitgesproken (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 419 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat de regel inzake
de openbaarheid van de terechtzittingen, als voorgeschreven hij artikel 97 van de Grondwet, rechtens
enkel van toepassing is op de rechtbanken in de zin van dat woord in
de artikelen 92 en 93;
Overwegende dat, krachtens artikel 419 van het Gerechtelijk Wethoek, de arresten die in tuchtzaken
worden gewezen door het Hof van
Cassatie, de hoven van beroep en de
arbeidshoven, in onenhare terechtzitting worden uitgesproken;
Overwegende dat evenwel de
tuchtstraf te dezen niet door een
arrest van een hof, maar hij een
overeenkomstig artikel 411 van
hetzelfde wethoek gegeven beschikking van de eerste voorzitter van
het hof van heroep is uitgesproken;
Dat de bestreden beslissing derhalve noch artikel 97 van de Grandwet, noch artikel 419 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gehjkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Dassesse.
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INKOMSTENBELASTINGEN

VE"i
"'OOTSCHAPSBELASTI"'G - WI"\STE"i - WET
v-AN 30 MAART 1976, ART 43 - SOLIDARI
TEITSBIJDRAGE OP HET CITZO:\DERLIJK GE
DEELTE VAN DE WI"\STE"i
BE GRIP
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Ingevolge art. 43 wet van 30 maart 1976
betreffende de economische herstelmaatregelen wordt van aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschappen aileen dan een solidariteitsbijdrage geheven als zij uitzonderJijke
belastbare winsten hebben
behaald (1).

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. MR. VANDER BORGHT J.P. Q.Q.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 965 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 43, inzonderheid § 4, van de wet van
30 maart 1976 betreifende de economische herstelmaatregelen, die voor het belastingjaar 1977 van toepassing is krachtens artikel 12 van de wet van 24 december 1976 betreffende het behoud van de
tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van de economie,
doordat het hof van beroep in verband
met een uitzonderlijke en tijdelijke solidariteitsbijdrage voor het belastingjaar
1977 oordeelt dat de schuldkwijtschelding die in de loop van het jaar 1976
door haar hoofdaandeelhouder aan de
belastingplichtige is gedaan, niet in aanmerldng behoefde te worden genomen
bij de berekening van de uitzonderlijke
winst over het jaar waarin ze werd behaald en waarop, in beginsel, die uitzonderlijke bijdrage is verschuldigd; het derhalve die bijdrage vernietigt op grand
dat die uitzonderlijke winst slechts een
boekhoudkundige winst was, dat ze geen
werkelijk inkomen had verschaft aan de
belastingplichtige die zich trouwens op
dat moment in een zeer zorgwekkende
economische en financiele toestand bestand, dat de wetgever, die in een periode van erge en algemene economische
crisis klaarblijkelijk een belasting heeft
willen heffen van de ondernemingen die
geen last hebben van de algemene achteruitgang en uitzonderlijke winsten behalen, zodat van hen een extra-inspan______________
4
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ning kan worden gevraagd in de vorm
van een bijzondere solidariteitsbijdrage,
het oog heeft gehad op een toestand die
in het onderhavige geval helemaal niet
aanwezig is, dat, hoewel de bepalingen
van de wet van 30 maart 1976, volgens
hun letterlijke betekenis, het niet mogelijk maken de stelling van de administratie uit te sluiten, die uitlegging zodanig
in strijd is met de duidelijke wil van de
wetgever dat de tekst van de wet erdoor
dubbelzinnig wordt en dat de eruit voortvloeiende twijfel aan de belastingplichtige ten goede moet komen,
terwijl artikel 43, § 4, van de wet van
30 maart 1976, waarvan de bewoordingen
klaar en duidelijk zijn en derhalve geen
uitlegging behoeven, bepaalt dat onder
de winsten en baten van het belastbaar
tijdperk moet worden verstaan het totaal
bedrag van de maatschappelijke winst
bepaald overeenkomstig artikel 65 van
het koninklijk besluit van 4 maart 1965
tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en de bij artikel
108, 1°, van hetzelfde wetboek bedoelde
bestanddelen; er dus een onderling verband bestaat tussen de winsten die, in
beginsel, aan de vennootschapsbelasting
zijn onderworpen en dezelfde bestanddelen van de belastbare grondslag voor de
uitzonderlijke en tijdelijke solidariteitsbijdrage; voormelde kwijtschelding van
schuld, die het tenietgaan van een verbintenis impliceert en leidt tot een meerwaarde van het vermogen ten gevolge
van een vermindering van het passief,
derhalve, ten aanzien van degene aan
wie ze wordt toegestaan, moet worden
beschouwd als een bestanddeel van de
belastbare winst van het tijdperk tijdens
hetwelk de schuld is kwijtgescholden;
het hof van beroep, door die schuldkwijtschelding niet op te nemen onder de
winsten van het belastbaar tijdperk die
aan voormelde uitzonderlijke en tijdelijke solidariteitsbijdrage zijn onderworpen, artikel 43 van de wet van 30 maart
1976 en inzonderheid § 4 van die bepaling schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de Amerikaanse vennootschap Sears in 1976 afstand heeft
gedaan van al haar schuldvorderinh
gen op de naamloze vennootsc ap
Galeries Anspach, ten bedrag van
1.368.944.811 frank, en dat, gelet op
de verliezen die de vennootschap
(1) Z1e T'erzamelmg der Wetten, Decreten Galeries Anspach tijdens hetzelfde
en Beslwten, 1976, nr 441, blz 912
belastingjaar heeft geleden, « de lou-
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tere toepassing van de criteria van
Om die redenen, verwerpt de
de wet van 30 maart 1976 ... voor dat voorziening; veroordeelt eiser in de
belastingjaar wijst op een uitzonder- kosten.
lijke winst van 737.231.373 frank »;
Overwegende dat het arrest echter ook vaststelt dat die uitzonderlijke winst slechts een boekhoudkundige winst is, dat de schuldkwijtschelding geen werkelijk inkomen
heeft verschaft aan de vennootschap
Galeries Anspach, die zich op dat
moment reeds in een zeer zorgwekkende economische en financiele
toestand bevond en bijna failliet
was, daar uit haar balans per 31 januari 1977 een exploitatieverlies van
466.527.784 frank voor het belastingjaar 1976 en een overgeboekt verlies
van de vorige belastingjaren van
1.641.811.274 frank bleek;
Overwegende dat, luidens artikel
114 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de tijdens de vijf
vorige belastbare tijdperken geleden
bedrijfsverliezen van de winsten
van het belastbaar tijdperk worden
afgetrokken;
Dat derhalve uit het arrest blijkt
dat de naamloze vennootschap Galeries Anspach in 1976 geen belastbare winst had behaald;
Overwegende dat ingevolge artikel 43 van de wet van 30 maart 1976
slechts
een
solidariteitsbijdrage
wordt geheven ten name van vennootschappen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen
en die tijdens het belastbaar tijdperk meer winsten hebben behaald
dan de gemiddelde winst van bepaalde vorige jaren;
Dat het hof van beroep, door op
grond van voormelde vaststellingen
te oordelen dat de wet van 30 maart
1976 ertoe strekte een bijzondere solidariteitsbijdrage te heffen van de
ondernemingen die uitzonderlijke
winsten behaalden en dat zulks in
casu helemaal niet het gevaJ was,
zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

19 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Delahaye.
Op dezelfde dag is een arrest (A.R. nr.
F 980 F) in dezelfde zin en inzake dezelfde elser tegen de N.V. L'Emballage rationnel gewezen.
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1° VOORLOPIGE HECHTENIS

- INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEKSCHRIFT TOT
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - \'ERWERPING REDENGEVING - TOEPASSELIJKE WETGEVINGEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS

- I:'\VRIJHEIDSTELLING - VERZOEKSCHRIFT TOT
VOORLOPIGE l!>!VRIJHEIDSTELL!NG - VERWERP!NG - REDENGEVING.

1" Art. 97 Gw., volgens hetwelk elk von-

nis met redenen moet worden omkleed, en art. 780, :1', Ger. W., volgens
hetwelk het vonnis het antwoord op de
conclusies of middelen van de partijen
moet bevatten, vinden geen toepassing
op de beslissingen van rechtscolleges
die overeenkomstig art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis uitspraak doen over
een verzoekschrift tot voorlopige invnjheidstelling (1).
2" Een verzoekschrift tot voorlopige in-

vrijheidstelling van de beklaagde kan
weliswaar slechts worden verworpen
als de voorlopige hechtenis van de beklaagde wegens ernstige en uitzonderJijke omstandigheden in verband met
de openbare veiligheid moet worden
gehandhaafd, maar geen enkele wette~-------------------------------(1) Zie Cass., 28 jan. 1987, A.R. nr. 5587
(A. C., 1986-87, nr. 309).

502

HOF VAN CASSATIE

lijke bepaling verplicht de rechter zijn
verwerping bijzonder met redenen te
omkleden; hij mag volstaan met te vermelden dat er geen reden is om de
voorlopige invrijheidstelling te gelasten (2). (Art. 7 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(ISIK)
ARREST

(A.R. nr. 2944)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest eisers
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 780 van het
Gerechtelijk Wetboek, 5 en 7 van de wet
van 20 april 1874, en door eiser als volgt
gesteld : Het arrest uitgesproken op 17
oktober 1988 beantwoordt niet in middelen door eiser ter zitting uiteengezet
evenals deze in zijn conclusies neergelegd en waarvan de tekst hierboven
werd herhaald; deze motivering vermeldt
evenmin de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden met de gegevens eigen
aan de zaak of aan de persoonlijkheid
van de verdachte weergeven waarom de
aanhouding thans nog zou dienen gehandhaafd te worden; terwijl verzoeker
in besluiten nochtans duidelijk heeft uiteengezet waarom ter zake deze omstandigheden in concreto niet (meer) aanwezig zijn; deze motivering schendt derhalve de bepalingen van de wet van 20 april
1874. Bovendien client vastgesteld dat de
voorhechtenis van (eiser) abnormaal
lang aansleept ingevolge onderzoeksmaatregelen welke hem vreemd zijn en
waarbij hij geen enkel belang heeft noch
door hem worden gewenst :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
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slaan, niet blijkt dat eiser met betrekking tot zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling een conclusie
heeft neergelegd voor het hof van
beroep:
Overwegende dat de artikelen 97
van de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn op de beslissingen van de
rechtscolleges waarbij, zoals ten deze, over de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan op grond van
artikel 7 van de wet van 20 april
1874;
Overwegende dat, zo in zodanig
geval het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde
slechts kan worden afgewezen als
de voorlopige hechtenis wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden in verband met de openbare veiligheid moet worden gehandhaafd,
de rechter zijn weigering de voorlopige invrijheidstelling te gelasten
niet bijzonder met redenen moet
omkleden als bepaald in de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 20 april
1874; dat het volstaat dat hij, zoals
ten deze, vermeldt dat er geen reden is om de voorlopige invrijheidstelling te gelasten;
Overwegende dat het middel voor
het overige opkomt tegen de feitelijke beoordeling van het hof van
beroep;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantHHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

(2) Cass., 23 okt. 1985, A.R. nr. 4646
(A.C., 1985-86, nr. 123) met noot R.D., alsook
noot 4 onder Cass., 17 aug. 1976 (A.C., 1976,
20 december 1988 - 2' kamer - Voor1239) en HAYOIT DE TERMICOURT, << De la loi sur zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitla detention preventive » in Rev. dr. p{m., 1924,
nr. 24; zie ook Cass., 20 aug. 1984, A.R. ter - Verslaggever: de h. De Baets nr. 8985 (A.C., 1983-84, nr. 631) en Rechtsk. Gelijkluidende conclusie van de h. TilleWeekbl., 1984-1985, kol. 1990 tot 1992, met de kaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
noot A. Vandeplas).
mr. P. De Groote, Gent.

Nr. 243
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3' De commissie tot bescherming van de

Nr. 243
2' KAMER - 20 december 1988

1° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT

MAA'r-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAFFIJ- RECHTSFLEGING - COMlVIISSIE DIE BESLIST OVER DE
WEDEROFNEMING VAN EEN OP FROEF IN
VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE - ADVIES VAN EEN GENEESHEER.

2° BESCHERMING VAN DE
SCHAPPIJ - COMMISS!E TOT

MAAT-

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAFFIJ- RECHTSFLEGING - BESLISSING TOT WEDEROFNEMING
VAN EEN OF PROEF IN VRIJHEID GESTELDE
GEINTERNEERDE - VERANTWOORDING.

SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER·
MING VAN DE MAATSCHAPFIJ- RECHTSFLEGING - BESLISSING TOT WEDEROFNEMING
VAN EEN OF FROEF IN VRIJHEID GESTELDE
GEINTERNEERDE - UITSFRAAK.
1' De commissie tot bescherming van de

maatschapp1j, die uitspraak doet over
de wederopneming van een op proef in
vrijheid gestelde geinterneerde, kan
het advies van een geneesheer inwinnen doch is niet verplicht dit te doen

maatschappij, die oordeelt over de wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde geinterneerde, moet lJaar
beslissing niet in openbare terechizitting uitspreken (3). (Artt. 16 en 20 Wet
Bescherming Maatschappij.)
(COOLS)
ARREST

(A.R. nr. 2958)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 oktobe~· 1988
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te AnwrerI. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
de wederopneming van eiser, op
proef in vrijheid gestelde ge'interneerde, wordt bevolen en tegen de
beslissing waarbij eisers verzoek tot
invrijheidstelling wordt verworpen :

(1). '(Artt. 16 en 20 Wet Bescherming
Over het tweede en het zesde middel,
Maatschappij.)
door eiser als volgt geformuleerd:
het tweede, bij de aanhouding en tot
2' Naar recht verantwoord is de beslis- de verschijning voor de commissie, zitsing van de commissie tot bescher- ting 4 oktober en uitspraak 18 oktober
ming van de maatschappij die de we- 1988, werd eiser aan geen enkel medisch
deropneming van een op proef in en psychiatrisch onderzoek onderworvnjheid gestelde geinterneerde in een pen, zodat de commissie tot bescherming
psychiatrische afdeling beveelt, na te van de maatschappij niet kan bewijzen,
hebben vastgesteld dat de betrokkene en het ook niet bewezen heeft, dat eiser
de voorwaarden niet heeft nageleefd (zich) nog in een van die staten zou bewelke hem bij zijn invrijheidstelling vinden van de wet van 1 juli 1964, en er
op proef werden opgelegd, en te heb- geen gronden zijn om aan te nemen dat
ben geoordeeld dat de wederopneming eiser verkeert, hetzij in staat van krankniet noodzakelijk onderworpen is aan zinnigheid, hetzij in een ernstige staat
een nieuw medisch of psychiatrisch van geestesstoornis of van zwakzinnigonderzoek en dat in de gedragingen heid die hem ongeschikt maakt tot het
van de betrokkene opnieuw een gevaar controleren van zijn daden. Eiser tekenvoor de ma.atschappij waarneembaar de reeds een cassatieberoep aan tegen
is (2). (Art. 20 Wet Bescherming Maat- de beslissing van de commissie tot beschappij.)
scherming van de maatschappij in 1978.
De beslissing werd verbroken door het
(1) Cass., 1 dec. 1987, A.R. nr. 1912 Hof van Cassatie op het middel dat er
heeft
(A.C., 1987-88, nr. 201), zie Cass., 13 jan. 1976 geen psychiatrisch onderzoek

------------------1
(ibid., 1976, 543).
(2) Zie Cass., 13 jan. 1976, vermeld in noot 1
hiervoren.

(3) Cass., 17 aug. 1976 {A. C., 1976, 1236).
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plaatsgevonden. Wat nu wederom dezelfde schending is gepleegd door de commissie tot bescherming van de maatschappij. Ook de beslissing werd verbroken in 1976 of 1977 op dezelfde gronden
in de zaak Callebaut met als advocaat in
de beide zaken mr. P ... S ... van A. .. ;
het zesde, de Correctionele Rechtbank
van Dendermonde deed een uitspraak op
datum van 3 september 1986 dat eiser
zich niet meer in een van die staten b~
vindt van de wet van 1 juli 1964, en d1t
na een psychiatrisch onderzoek, en het
oproepen van een getuige-deskundige .in
de persoon van een geneesheer-psychiater dokter Carlos Troch. Ook de Correctionele Rechtbank van Kortrijk komt tot
dezelfde bevinding, in haar vonnis van
27 jcmi 1988; die veroordeelde eiser tot
een gevangenisstraf van ze~ I?aanden.
De uitspraken van de commis~Ie .~ot b.escherming van de maatschapp!J ZIJn W:IlIekeurig. Het is oniogisch dat de comm1~~
sie tot bescherming van de maatschapp!J
zegt dat eiser ontoerekenbaar is, en dit
zonder een enkel medisch onderzoek, en
anderzijds een andere gerechtelijke instantie, met name de rechtbank van
Dendermonde en de rechtbank van Kortrijk zegt dat eiser wei volledig toerekenbaar is. Ook de mutualiteit De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en
hun adviserende geneesheer zijn tot die
bevinding gekomen dat eiser volledig
toerekenbaar is en zich niet meer in die
staten bevindt van de wet van 1 juli 1964
tot bescherming van de maatschappij :

Nr. 243

maatschappij waarneembaar is; dat
zij zodoende haar beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het vierde middel: Artikel 97 van
de Belgische Grondwet. « Elk vonnis is
met redenen omkieed. Het wordt in
openbare terechtzitting uitg.esJ?roken ».
De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij is onvoldoende gemotiveerd. Het maakt wei gewag ervan dat er geen psychiatrisch
onderzoek moet plaatsvinden, maar het
zegt ook niet waarom, er is ook een onvoldoende antwoord van de neergelegde
besluiten. De uitspraken van de commissie tot bescherming van de maatschappij
zijn niet openbaar, e~ (e~) werd ~iet uitgesproken in aanwez1gh~1d van e1ser. De
commissie tot beschermmg van de maatschappij is een gerechtelijk orgaan en
wordt als dusdanig gelijkgesteld met de
rechtbank. De zittingen moeten dan ook
openbaar zijn en de uitspraken dienen in
openbare terechtzittingen uitgesproken
te worden:

Overwegende dat artikel 97 van
de Grondwet, in zoverre het bepaalt
dat elk vonnis in openbare terechtzitting wordt uitgesproken, niet toepasselijk is op de commissies t?~ bescherming van de maatschappiJ;
Overwegende dat het middel niet
preciseert op welke exceptie of verOverwegende dat de commissie weer de beslissing niet antwoordt;
tot bescherming van de maatschapDat het middel niet kan worden
pij, die uitspraak doet over de w.ederopneming van een op proef m aangenomen;
vrijheid gestelde gei:nterneerde met
toepassing van artikel 16 van de wet
En overwegende dat de substantot bescherming van de maatschap- tiele of op straffe van nietigheid
pij, het advies van e~n gene~she~r voorgeschreven rechtsvormen in
kan inwinnen, doch met verphcht Is acht zijn genomen en de beslissing
dit te doen;
overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat de commissie,
na vastgesteld te hebben dat eiser
II. In zoverre de voorziening gede voorwaarden die hem opgelegd richt is tegen de beslissing waarbij
werden bij zijn invrijheidstelling op de inrichting wordt aangewezen
proef niet heeft na~eleefd, oorde~lt waar eisers internering zal worden
dat de wederopnemmg van een m voortgezet :
vrijheid gestelde gei:nterneer?e niet
noodzakelijk onderworpen rs aan
Overwegende dat die beslissing
een nieuw medisch of psychiatrisch slechts een modaliteit van uitvoeonderzoek en dat in eisers gedragin- ring van de internering uitmaakt en
gen opnieuw een gevaar voor de niet vatbaar is voor cassatieberoep;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het derde middel dat enkel
de uitvoering van de internering en
niet de bestreden beslissing betreft,
verwerpt de voorziening.
20 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal.
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dat men woont waar men ingeschreven is, niet zou moeten worden geleverd door degene die aanvoert dat een
persoon die op de Jijst van de gemeenteraadskiezers is ingeschreven, zijn
hoofdverblijf niet heeft binnen de gemeen te waar hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven; die bepalingen
houden enkel in dat, wanneer wordt
aangevoerd dat een persoon zijn
hoofdverblijf niet heeft binnen de gemeente waar hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven en derhalve niet
mag voorkomen op de lijst van de gemeenteraadskiezers voor die gemeen-·
te, en wanneer die aanvoering wordt
gestaafd door gegevens die, indien zij
juist zouden blijken, van zodanige
aard zijn dat zij in redelijkheid niet
meer toelaten de valsheid van de
inschrijving te betwisten, het aan het
hof van beroep staat eventueel de
realiteit van de aanvoering te toetsen
door de bijkomende onderzoekingen
vermeld in de genoemde bepalingen
(1) (2). (Artt. 3 Gemeentekieswet, 19
Kieswetboek, 1 en 3 koninklijk besluit
1 april 1960 betreffende het houden
van de bevolkingsregisters.)
2° Naar recht verantwoord is het arrest

1° VERKIEZINGEN -

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - BEZWMR VAN EEN PERSOON TEGEN DE INSCHRIJVING VAN EEN KIEZER OP DE LIJST VAN DE GEMEENTERAADSKIEZERS - GRONDSLAG WMROP HET BEZWMR BERUST - BEWIJSLAST - DRAAGWIJDTE VAN DE ARTT. 20, 22, 28, 29, DERDE
LID, 33 TOT 36 VAN HET KIESWETBOEK.

2° VERKIEZINGEN -

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN - BEZWMR VAN EEN PERSOON TEGEN DE INSCHRIJVING VAN EEN KIEZER OP DE LIJST VAN DE GEMEENTERAADSKIEZERS - GRONDSLAG WAAROP HET BEZWAAR BERUST - VERWERPING VAN HET
BEZWAAR DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE
VAN INSCHRIJVING - HOGER BEROEP VAN
DIEGENE DIE HET BEZWAAR HEEFr INGEDIEND- ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP
DAT HET HOGER BEROEP ONGEGROND VERKLMRT - VERANTWOORDING.

1° Uit de artt. 20, 22, 28, 20, derde lid, 33

van het hof van beroep dat, op het hager beroep van de persoon wiens bezwaar tegen de inschrijving van een
kiezer op de lijst van de gemeentekiezers door het college van burgemeester
en schepenen is verworpen, oordeelt
dat door de inschrijving in de bevolkingsregisters van een gemeente het
vermoeden bestaat dat men woont
waar men is ingeschreven, dat dit vermoeden kan worden weerlegd door
diegene die het tegendeel aanvoert,
doch dat dit tegenbewijs enkel is aangebracht wanneer de aangevoerde gegevens van zodanige aard zijn dat zij
in redelijkheid niet meer toelaten de
valsheid van de inschrijving te betwisten (3).

1-----------------(1) Eiser had aangevoerd dat de verweerder
Mosselmans, ingeschreven op de lijst van de
gemeenteraadskiezers van de gemeente SintGenesius-Rode, zijn hoofdverblijf had te SintPieters-Leeuw.
(2) en (3) Zie : Raad van State, arresten nrs.

tot 36 van het Kieswetboek, toepasse- 23.352 van 14 juni 1983 (Vel'Zam. Arr. R.v.S.,
lijk inzake de gemeenteraadsverkiezin- 1983, 1347), 24.150 van 20 maart 1984 (nog niet
gen krachtens art. 3 van de Gemeente- gepubliceerd in Verzam. Arr. Raad van State)
kieswet, kan niet worden afgeleid dat en 25.282 van 30 april 1985 (Rechtsk. Weekbl.,
het tegenbewijs van het vermoeden, 1985-1986, kol. 599 ).
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(CLERFAYT T. MOSSELMANS,
GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE)

ARREST

(A.R. nr. V. 680)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 20, 28, 29, derde lid, 33 tot
en met 36 van het Kieswetboek van 12
april 1894, gewijzigd door de wet van 8
juli 1976,
doordat het arrest, na aangenomen te
hebben dat « het vermoeden dat men
woont waar men ingeschreven is, kan
worden weerlegd "• stelt dat het bewijs
van deze weerlegging rust op « diegene
die het tegendeel aanvoert " en vervolgens de volledige bewijslast op deze persoon legt door te ste!len « dat de aangevoerde gegevens van zodanige aard dienen te zijn dat ze in redelijkheid niet
meer toelaten de valsheid van de
inschrijving te betwisten »,
terwijl de geviseerde wetsbepalingen
aanduiden dat naast de gegevens die
verstrekt worden door degene die het
bezwaar vormt (artikelen 20 en 28) en
door de gemeente (artikel 22) het hof
van beroep ambtshalve de overlegging
van stukken kan bevelen (artikel 29, derde lid) en onderzoeksmaatregelen kan
bevelen (artikelen 33 en volgende), zodat,
door principieel de bewijslast volledig
ten laste te leggen van eiser, het arrest
een te ruime en te ver gaande beslissing
heeft genomen over de bewijslast die op
de bezwaarindiener rust, hetgeen de
schending van de vermelde wetsbepalingen meebrengt :

Nr. 244

Overwegende dat die bepalingen
enkel inhouden dat, wanneer wordt
aangevoerd dat een persoon zijn
hoofdverblijf niet heeft binnen de
gemeente waar hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven en derhalve niet mag voorkomen op de lijst
van de gemeenteraadskiezers voor
die gemeente en wanneer die aanvoering gestaafd wordt door gegevens die - indien ze juist zouden
blijken - van zodanige aard zijn
dat zij in redelijl(heid niet meer toelaten de valsheid van de inschrijving te betwisten, het aan het hof
van beroep staat desgevallend de
realiteit van die aanvoering te teetsen door de bijkomende onderzoekingen die het rniddel vermeldt;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen, om de redenen vermeld op
het zesde blad van het arrest, dat de
door eiser aangevoerde gegevens
niet van zodanige aard zijn dat zij
in redelijkheid niet meer toelaten de
valsheid van de inschrijving te betwisten;
Dat zij zodoende de aangehaalde
wetsbepalingen niet schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 1,
4 van de Gemeentekieswet, gewijzigd
door de wet van 9 juli 1982, 3 van het koninklijk besluit van 1 april 1960 betreffende het houden van de bevolldngsregisters, 29, derde lid, 33 tot en met 36
van het Kieswetboek van 12 april 1894,
gewijzigd door de wet van 5 juli 1976, en
8.2 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens van 4 novemOverwegende dat uit de wetsbepa- ber 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei
lingen die in het middel worden ver- 1955,

meld, niet kan worden afgeleid dat
het tegenbewijs van het vermoeden
« dat men woont waar men ingeschreven is » niet volledig zou moeten worden geleverd door degene
die aanvoert dat een persoon die op
de lijst van de gemeenteraadskiezers is ingeschreven, zijn hoofdverblijf niet heeft binnen de gemeente
waar hij in de bevolkingsregisters is
ingeschreven;

doordat het arrest het bezwaar van eiser afwijst en weigert tot bijkomende onderzoeksmaatregelen over te gaan ten
einde de « hoofdverblijfplaats " van
Christian Mosselmans te bepalen, onder
de motieven « dat (eiser) ter zake geenszins dit vermoeden weerlegt, dat immers
de bewering van (eiser) als zou betrokkene zijn hoofdverblijfplaats hebben samen met zijn gezin te Sint-PietersLeeuw, geenszins wordt gestaafd en
enkel gesteund is op persoonlijke beden-
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kingen; dat integendeel uit het administratief onderzoek van de gemeente,
waarnaar wordt verwezen in het verslag
van 9 september 1988 volgens schepen
J.P. Mosselmans voor het college van
burgemeester en schepenen, blijkt dat de
belanghebbende verklaard heeft zijn
hoofdverblijfplaats te hebben bij zijn ouders, Molenweg 8, en in kwestieuze gemeente; dat geen onpartijdige getuigen
konden worden gehoord om het tegendeel te beweren; dat betrokkene inderdaad niet kan gedwongen worden details
betreffende zijn prive-leven prijs te geven, gezien zijn recht op privacy; dat er
geen redenen voorhanden zijn om te
twijfelen aan de degelijkheid van vermeld onderzoek; dat een bijkomend onderzoek, zoals in ondergeschikte orde
wordt gevraagd door (eiser), geen verdere elementen kan verschaffen "•
terwijl, eerste onderdeel, het arrest,
door voorop te stellen dat « de bewering
van (eiser) als zou betrokkene zijn
hoofdverblijfplaats hebben samen met
zijn gezin te Sint-Pieters-Leeuw ... , enkel
gesteund is op persoonlijke bedenkingen "• daar waar eiser in zijn beroepschrift, waarnaar uitdrukkelijk werd
verwezen tijdens de behandeling voor
het hof van beroep, een aantal feitelijke
gegevens, die in de loop van het geding
niet betwist werden, heeft vooropgesteld,
namelijk dat mevrouw Christian Mosselmans, geboren Van Hoedenaghe Lydia,
te Sint-Pieters-Leeuw was ingeschreven
en daar woonde, dat op het adres aldaar
Christian Mosselmans-Van Hoedenaghe
staat ingeschreven (lees : dat op de brievenbus van het huis te Sint-PietersLeeuw de namen « Chr. Mosselmans-Lydia Van Hoedenaghe » vermeld staan),
dat op dat adres het in het officiele telefoonboek aangeduide telefoonnummer
377.97.41 op naam van Mosselmans-Cervernels staat, dat op het adres te SintGenesius-Rode zijn ouders woonachtig
zijn, en de gevolgtrekkingen die hieruit
worden afgeleid met betrekking tot de
bepaling van de hoofdverblijfplaats van
de heer Mosselmans hierop geen afdoend antwoord geeft en bijgevolg artikel 97 van de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, het arrest, door enkel te steunen op de verklaringen van de
heer Christian Mosselmans dat hij te
Sint-Genesius-Rode zijn hoofdverblijf bezit, daar waar uit het administratief verslag minstens naar voor komt dat veel
personen menen dat hij met zijn gezin
te Sint-Pieters-Leeuw woont, en een bijkomend onderzoek af te wijzen, schijnt
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te beschouwen dat een subjectieve verklaring dat betrokkene ingeschreven is
in de gemeente, doorslaggevend is bij de
bepaling van de hoofdverblijfplaats wanneer geen objectieve getuigen konden
gehoord worden; het begrip « hoofdverblijfplaats , een objectief gegeven is dat
in feite dient bepaald te worden, zodat,
door enkel te steunen op een verklaring
van de betrokkene dat zijn hoofdverblijfplaats te Sint-Pieters-Leeuw (lees: SintGenesius-Rode) gevestigd is zonder enig
feitelijk element te onderzoeken dat toelaat vast te stellen dat dit werkelijk zo
is, het arrest de artikelen 1 en 4 van de
Gemeentekieswet en artikel 3 van het
koninklijk besluit van 1 april 1960
schendt;
derde onderdeel, hE't arrest, door het
bezwaar af te wijzP~! en zelfs te weigeren bijkomende r .aderzoeksmaatregelen
te bevelen, onder ·.1et motief « dat betrokkene niet kan geawongen worden details
betreffende zijn prive-leven prijs te geven, gelet op zijr recht op privacy "• artikel 8.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
schendt, daar het feit een onderzoek in
te stellen naar feitelijke gegevens die de
hoofdverblijfplaats van de betrokkene
moeten bepalen, niet als een « inmenging , in het prive-leven kan worden beschouwd, in de zin van artikel 8.2, en
zelfs dat, zo dit als « inmenging » zou
kunnen beschouwd worden, deze door de
wet voorzien wordt en in een democratische samenleving nodig is voor de bescherming van de openbare orde en de
rechten en vrijheden van anderen, dat
controlemaatregelen voor het bepalen
van een hoofdverblijfplaats die genomen
worden in het kader van kiesverrichtingen moeten toestaan de regelmatigheid
van deze kiesverrichtingen in een democratisch bestel te garanderen, daar waar
kiezers en verkiezingskandidaten bij gemeenteverkiezingen effectief in deze gemeente moeten woonachtig zijn :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest releveert dat de << bewering van (eiser)
als zou betrokkene zijn hoofdverblijfplaats hebben samen met zijn
gezin te Sint-Pieters-Leeuw, geenszins wordt gestaafd en enkel gesteund is op persoonlijke bedenkingen »;
Dat het arrest zodoende eisers
aanvoeringen verwerpt en voldoet
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aan het vormvereiste van artikel 97
van de Grondwet;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals het arrest
considereert, door de inschrijving in
de bevolkingsregisters van een gemeente
met als gevolg de
inschrijving op de lijst van de gemeenteraadskiezers voor die gemeente, zoals bepaald bij artikel 1
van de Gemeentekieswet - het vermoeden bestaat « dat men woont
waar men is ingeschreven », dat dit
vermoeden kan worden weerlegd
door diegene die het tegendeel aanvoert, doch dat dit tegenbewijs enkel is aangebracht wanneer de aangevoerde gegevens van zodanige
aard zijn dat zij « in redelijkheid
niet meer toelaten de valsheid van
de inschrijving te betwisten »;
Overwegende dat het arrest zonder op dit punt te worden bekritiseerd - constateert dat Christian
Mosselmans ingeschreven was in de
bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Genesius-Rode op 1 augustus
1988, jaar tijdens hetwelk de gewone vernieuwing van de gemeenteraden plaatsheeft;
Overwegende dat de appelrechters
dienvolgens enkel tot opdracht badden te onderzoeken of de door eiser
aangevoerde gegevens van aard waren het vereiste tegenbewijs op te
leveren;
Overwegende dat het arrest aanstipt dat de bewering van eiser dat
Christian Mosselmans zijn hoofdverblijf heeft te Sint-Pieters-Leeuw,
niet wordt gestaafd en dat geen onpartijdige getuigen konden gehoord
worden die het tegendeel van de
verklaring van Mosselmans voorhouden, zodat bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens van het tegendeel moet worden aangenomen dat
de verklaring van Christian Mosselmans juist is, dat er geen reden is
om aan de degelijkheid van het administratief onderzoek te twijfelen,
dat het verslag van de politiecommissaris gericht aan de procureur
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des Konings vooralsnog loutere beweringen zijn die niet worden gestaafd en dat een bijkomend onderzoek geen verdere elementen kan
verstrekken;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van die beoordeling, die in
feite onaantastbaar is, wettig beslissen dat eiser het vereiste tegenbewijs niet heeft geleverd;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest niet
zegt dat een onderzoek naar de realiteit van een inschrijving in de bevolkingsregisters een inmenging in
het prive-leven inhoudt, maar enkel
dat, zelfs wanneer een bijkomend
onderzoek zou bevolen worden, de
betrokkene niet kan gedwongen
worden details betreffende zijn
prive-leven prijs te geven en dat mede daarom een bijkomend onderzoek geen verdere elementen kan
verstrekken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; beveelt, met toepassing
van de artikelen 3 van de Gemeentekieswet en 48, tweede lid, van het
Kieswetboek, dat de kosten ten laste van de Staat zullen blijven.
20 december 1988 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. M. De Kock, Brussel, en H. Vandenberghe, Brussel.
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DOOR EEN RECHTER DIE OVEREENKOMSTIG .
ART. 779, TWEEDE LID, GERW. WAS AANGEWEZEN OM EEN WETTIG VERHINDERDE RECHTER BIJ DE UITSPRAAK TE VERVANGEN GEEN VASTSTELLING DAT DE VERHINDERDE
RECHTER AAN HET BERAAD HEEFT DEELGENOMEN - GEVOLG.

Nietig is het vonnis dat mede is uitgesproken door een rechter, die overeenkomstig art. 779, tweede lid, Ger. W.
was aangewezen om bij de uitspraak
van het vonnis een wettig verhinderde
rechter te vervangen, wanneer niet is
vastgesteld dat de verhinderde rechter
aan het beraad heeft deelgenomen (1).
(BOUCHEZ T. LIENARD; LIENARD T. BOUCHEZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 6908)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 mei 1988 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Overwegende dat het vonnis enkel
over de burgerlijke belangen uitspraak doet;
I. Op de voorziening van Robert
Bouchez, burgerlijke partij :

509

dlng van artikel 779, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het gewezen is door de
rechters Berchem die de rechtbank
voorzat, Oost en Biquet, van wie
laatstgenoemde door de voorzitter
van de rechtbank krachtens artikel
779, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek aangewezen was « om de
wettig verhinderde rechter, mevrouw Blondiau, te vervangen >>; dat
uit geen van de processtukken blijkt
dat laatstgenoemde rechter die de
terechtzitting van 12 april 1988
waarop de zaak werd behandeld,
had bijgewoond, aan het beraad
heeft deelgenomen onder de bij artikel 778 bepaalde voorwaarden;
Dat het vonnis derhalve nietig is,
nu het niet is uitgesproken door een
regelmatig samengesteld rechtscollege;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, I. Op het cassatieberoep van Robert Bouchez: vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende
in hoger beroep.

Over het eerste middel: schending van
artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis, door te vermelden
dat het is uitgesproken door de heren
« Berchem die als voorzitter optrad, Biquet die door de voorzitter van de rechtbank krachtens artikel 779, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek was aan21 december 1988 - 2' kamer - Voorgewezen om de wettig verhinderde rech- zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter, mevrouw Blondiau, te vervangen, ter - Verslaggever : de h. Ghislain Oost, rechters >>, niet vaststelt dat de Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
rechter Blondiau onder de bij artikel 778 advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde Draps en Houtekier.
voorwaarden zou hebben deelgenomen
aan het beraad; dat de deelneming van
de rechter Blondiau niet blijkt uit enig
ander stuk waarop het Hof vermag acht
te slaan; dat het vonnis derhalve nietig Nr. 246
is, nu het niet is gewezen door een regelmatig samengesteld rechtscollege (schen2' KAMER - 21 december 1988
DOUANE EN ACCIJNZEN (1) Cass., 5 jan. 1983,
(A.C., 1982-83, nr 261).

A.R.

nr.

2692

GELDBOETEN EN STRAFFEN I"! HET ALGEMEEN - VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE DADEN VAN
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BEDIENDEN, ARBEIDERS, KNECHTEN OF ANDERE BEZOLDIGDE PERSONEN - ART. 265, § 1,
DOUANE EN ACCIJNZENWET - DRAAGWIJDTE.

Nr. 246

(... ) dat de vrachtwagen en de goederen
eigedom zijn van opposant die de heer P.
met het vervoer had belast; (... ) dat P. in
het bezit was van twee op naam van
(verweerder) opgemaakte facturen die
respectievelijk op de wijn (900 flessen)
en op tien stormlampen en 20 glazen betrekking hebben », niettemin de vrijspraak van verweerder bevestigt op
grond dat: « ( .•. ) de vervolgende partij
· zich vergeefs beroept op de bepalingen
van artikel 265, § 2, van de wet van 18
juli 1977, aangezien zij niet het bewijs levert dat P. een bediende, knecht of arbeider van (verweerder) was; dat ook artikel 227 voor haar niets oplevert, nu uit
geen enkel dossiergegeven kan worden
opgemaakt dat (verweerder) op enigerlei
wijze zou hebben deelgenomen aan de
door P. gepleegde « ontduiking van rechten ,,,

Art. 265, § 1, Douane en Accijnzenwet,
naar luid waarvan « aile kooplieden,
fabrikanten, neringdoende lieden en
verdere personen welke wegens hun
handel of bedrijf, en particulieren, wellee wegens hun bijzondere zalwn in
enige be trekking zouden staan met de
administratie, te dezen aanzien verantwoordelijk zullen zijn voor de daden
van hun bedienden, arbeiders, knechten of verdere door hen bezoldigde
personen, voor zover die daden tot het
door hen uitgeoefend bedrijf betrekkelijk zijn », slaat niet alleen op de ar.beide1·s, knechten of andere bezoldigde
personen, maar oak op de bedienden,
dat zijn, in de zin van die bepaling, alle al dan niet .bezoldigde vertegenterwijl artikel 265, § 1, van de gecoi:irdiwoordigers of aangestelden die de llandelaar in zijn handel of bedrijf helpen neerde wetten van 18 juli 1977 bepaalt
dat « aile kooplieden, fabrikanten, trafiof llem daarin vervangen (1).
kanten, neringdoende lieden, schippers,
voerlieden en verdere personen, welke
wegens hun handel of bedrijf, en particu(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
lieren, welke wegens hun bijzondere zaT. SCHMIDT)
ken in enige betrekking zouden staan
met de administratie, te dezen aanzien
ARREST ( vertaling)
verantwoordelijk zullen zijn voor de daden van hun bedienden, arbeiders,
(A.R. nr. 6934)
knechten of verdere door hen bezoldigde
personen, voor zover die daden tot het
HET HOF; - Gelet op het bestre- door hen uitgebate bedrijf betrekkelijk
den arrest, op 7 juni 1988 door het zijn >>; aangenomen wordt dat die bepaling een algemene strekking heeft en
Hof van Beroep te Luik gewezen;
niet enkel doelt op de arbeiders, lmechA. In zoverre de voorziening ge- ten en andere bezoldigde personen, maar
richt is tegen de beslissing op de te- ook op alle, al dan niet bezoldigde personen, die de handelaar in zijn bedrijf helgen verweerder ingestelde strafvor- pen
of hem vervangen; de wetgever imdering:
mers met artikel 265 heeft willen verhinderen dat de meester of de opdrachtgeOver llet eerste middel: schending van ver
zich van aile schuld zou kurmen
artikel 265 van de algemene wet inzake
vrijpleiten door aan te voeren dat hij
douane en accijnzen,
niets te maken hEeft met het misdrijf
doordat het arrest, ofschoon het onder van hen die van hem afhangen of die
verwijzing naar de gronden van de eer- voor zijn rekening en in zijn plaats opste rechter vaststelt: « ( .•. ) dat de dien- treden; het arrest bijgevolg, na te hebsten van douane en accijnzen de door ben vastgesteld dat verweerder eigenaar
R.P. bestuurde vrachtwagen hebben te- was van de met ontduiking van rechten
gengehouden toen hij wijn, een meubel- ingevoerde goederen en dat hij de heer
stuk en enkele voorwerpen vervoerde P. belast had met het vervoer ervan met
zonder daarvan aangifte te hebben ge- een aan hem toebehorende vrachtwagen,
daan bij de grenspost van Rosenberg; hem niet wettig kon vrijspreken op de
--------------------1 enkele grond dat het niet bewezen is dat
(1} Zie Cass., 7 dec. 1903 (Bull. en Pas., 1904, P. zijn bediende, knecht of arbeider was
I, 78); Cass., 11 dec. 1911 (ibid., 1912, I, 33) met en dat hij opdracht had gekregen de licone!.
adv.-gen.
Pholien, 8 juni
1920 tigieuze goederen niet aan te geven; zo(ibid., 1920, I, 189) en 31 mei 195'1 (A.C., 1954, als gezegd, de toepassing van voormeld
629).
artikel 265, § 1, en de strafrechtelijke

Nr. 247

511

HOF VAN CASSATIE

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever niet onderworpen zijn aan de voorwaarde dat de dader van de feiten de bediende, arbeider of knecht is van degene
die hem heeft aangesteld en de ontduiking van rechten met het goedvinden
van laatstgenoemde heeft gepleegd; het
voldoende is dat hij voor diens rekening
heeft gehandeld, dat hij hem geholpen
heeft in zijn bedrijf; het arrest bijgevolg,
door verweerder vrij te spreken op de
hierboven uiteengezette grond, voormeld
artikel 265, § 1, heeft overtreden:

Overwegende dat, luidens artikel
265, § 1, van de algemene wet inza-

ke douane en accijnzen, alle kooplieden, fabrikanten, neringdoende lieden, en verder personen welke wegens hun handel of bedrijf, en
particulieren, welke wegens hun bijzondere zaken in enige betrekking
zouden staan met de administratie,
te dezen aanzien verantwoordelijk
zullen zijn voor de daden van hun
bedienden, arbeiders, knechten of
verdere door hen bezoldigde personen, voor zover die daden tot het
door hen uitgeoefend bedrijf betrekkelijk zijn;
Dat die bepaling een algemene
strekking heeft; dat in het door haar
bepaalde geval de handelaar en
zelfs de particulier strafrechtelijk
verantwoordelijk worden geacht voor
de daden van de personen van wier
diensten zij gebruik maken; dat zij
niet enkel doelt op de arbeiders,
knechten of andere bezoldigde personen, doch uitdrukkelijk melding
maakt van de bedienden, dat zijn, in
de zin van de wet, de vertegenwoordigers of aangestelden, aile, al
dan niet bezoldigde personen, die de
handelaar in zijn handel of bedrijf
helpen of hem daarin vervangen;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van de gronden van de
eerste rechter, vaststelt « dat de
diensten van douane en accijnzen
de door Reinhard Packmohr bestuurde vrachtwagen hebben tegengehouden toen hij wijn, een meubelstuk en enkele voorwerpen vervoerde zonder daarvan aangifte te hebben gedaan aan de grenspost (... );

dat de vrachtwagen en de goederen
eigendom zijn van (de verweerder
Schmidt) die de heer Packmohr met
het vervoer
had
belast;
dat
Packmohr in het bezit was van
twee, op naam van Schmidt opgemaakte facturen die respectievelijk
op de wijn (900 flessen) en op tien
stormlampen en 20 glazen betrekking hadden »;
Overwegende dat het arrest derhalve niet, zonder het begrip bediende in de zin van artikel 265 van de
wet te schenden op grond van die
vaststellingen, waaruit blijkt dat de
heer Packmohr handelde voor rekening van verweerder, kon beslissen
dat de vervolgende partij << niet het
bewijs levert dat Packmohr bediende, knecht of arbeider » was van eiser;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet kan leiden
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; verwijst verweerder in de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 december 1938 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain -

Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.
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STRAFVORDERING
VEROORDELEND ARREST - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - ONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENING- VOORWAARDEN.

1° Het bevel tot onmiddellijke aanhou-

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

tegen het veroordelend arrest waarbij
zijn onmiddellijke aanhouding wordt
bevolen, is niet ontvankelijk als niet
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk
in hechtenis bevond op het ogenblik
dat hij die voorziening instelde (2).
(Art. <±21 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866.)
(HOPIC Z., HOPIC D.)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7164)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat het arrest, na iedere eiseres tot een gevangenisstraf
van acht maanden en een geldboete
van tweehonderd frank te hebben
veroordeeld wegens heling, hun onmiddellijke aanhouding beveelt;
Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat gelijk
gegeven wordt met de strafrechtelijke veroordeling, geen van de veroordeling zelf losstaande beslissing
is, doch daarmee een geheel vormt;
dat dit bevel een titel van voorlopige
hechtenis is, bedoeld om de tenuitvoerlegging van de veroordeling te
waarborgen vooraleer deze definitief
wordt;
Overwegende dat krachtens de artikelen 421 van het Wetboek van
Strafvordering en 2 van de wet van
10 februari 1866 het beroep in cassatie van een beldaagde, die zich ten
(1) en (2) Cass., 11 mei 1988, A.R. nr 6714
(A.C., 1987-88, nr 569).
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tijde van het hem veroordelend arrest in voorlopige hechtenis bevindt,
aileen ontvankelijk is als degene die
zich in cassatie voorziet werkelijk in
hechtenis is;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eiseressen
tegen wie een bevel tot onmiddellijke aanhouding is verleend, werkelijk zijn aangehouden op grond van
dat bevel;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
memorie van de eiseressen die geen
verband houdt met de ontvankelijkheid van hun cassatieberoep, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt
iedere eiseres in de kosten van haar
voorziening.
21 december 1988 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Campere, Namen.
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WEGVERKEER - ART. 16.4.1°, a, WEGVERKEERSREGLEMENT
VERPLICHTING
ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT DE WEG
OVER VOLDOENDE AFSTAND VRIJ IS DRAAGWIJDTE.

2° WEGVERKEER -

ART. 16.5 WEGVERKEERSREGLEMENT - VERPLICHTING ZICH
ZO VER ALS NO DIG IS VAN DE IN TE HALEN
BESTUURDER TE VERWIJDEREN - DRAAGWIJDTE.

1o en 2o Noch art. 16.4.1°, a, Wegverkeers-

reglement, dat de bestuurder verplicht
zich, v66r het links inhalen, ervan te
vergewissen dat de weg over een voldoende afstand vrij is om aile gevaar
voor ongevallen te vermijden, noch art.
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16.5 van hetzelfde reglement, dat zegt
dat de inhalende bestuurder zich zo
ver als nodig is van de in te halen bestuurder moet verwijderen, houden
voor de bestuurder die deze verplichtingen heeft nageleefd, bovendien de
verplichting in te voorzien dat de in te
halen bestuurder, tijdens het inhalen
en oak als dat bijna is gebeurd, naar
links kan uitwijken om een geparkeerd voertuig te ontwijken (1).
(VANDEGOOR, LARDINOIS, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN
T. DE LUIKSE VERZEKERING N.V.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8001)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
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terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 16.4.1°a, van het Wegverkeersreglement, verweersters verzekerde
Noel, alvorens de motorrijder Lardinois
links in te halen, zoals elke bestuurder
zich ervan moest vergewissen dat hij dat
inhalen zonder gevaar kon doen, en inzonderheid dat de weg over een voldoende afstand vrij was om alle gevaar voor
ongevallen te vermijden; de bestuurder
Noel aldus, alvorens zijn maneuver aan
te vatten, ervoor moest waken dat wijlen
de motorrijder Lardinois, die voor hem
reed, niet naar links (diende) uit te wijken om een hindernis te ontwijken, te
dezen om een geparkeerd voertuig in te
halen; bovendien, ingevolge artikel 16.5
van het Wegverkeersreglement, verweersters verzekerde, bij het inhalen zich zo
ver als nodig van de motorrijder moest
verwijderen; dienaangaande de overwegingen van het arrest dat (1) de plaats
waar het voertuig werd geraakt (...) aantoont dat Noel het inhalen bijna voltooid
had toen de motorrijder naar links uitweek, en dat (2) het slachtoffer op dat
ogenblik nog voldoende afstand had om
het geparkeerde voertuig te ontwijken
na het voorbijrijden van de vrachtwagen,
of althans om achter het geparkeerd
voertuig te stoppen, de beslissing van
het hof van beroep dat aan de bestuurder van de vrachtwagen, verweersters
verzekerde, geen enkele onvoorzichtigheid kan worden verweten, niet naar
recht kunnen verantwoorden (schending
van de artikelen 16.4.1°, a, en 16.5 van
het Wegverkeersreglement);
tweede onderdeel, hoe dan ook, noch
uit de bekritiseerde motieven noch uit
enig ander motief van het arrest blijkt
dat het hof van beroep zou hebben nagegaan of verweersters verzekerde, de
vrachtwagenbestuurder, de bepalingen
van de artikelen 16.4.1°, a, en 16.5 van
het Wegverkeersreglement heeft nageleefd; het Hof bijgevolg onmogelijk kan
nagaan of de beslissing van het arrest,
dat aan de bestuurder Noel geen enkele
onvoorzichtigheid kan worden verweten,
wettig is (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 16.4.1°, a, en
16.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest zegt dat de rechtsvorderingen tot schadevergoeding van de
eisers tegen verweerster niet gegrond
zijn, op grond dat uit de plaats waar het
voertuig werd geraakt, te weten het midden van de zijkant van de aanhangwagen, blijkt dat de vrachtwagenbestuurder
het inhaalmaneuver bijna had voltooid
toen de motorrijder op een twintigtal
meter van het geparkeerd voertuig naar
links uitweek; dat hij, aangezien hij met
een lage snelheid op een zeer wendbaar
voertuig reed, op dat ogenblik nog genoeg afstand had om het geparkeerd
voertuig na het voorbijrijden van de
vrachtwagen te ontwijken of althans om
achter het geparkeerd voertuig te stoppen; dat, gelet op het geheel van die omstandigheden, aan de bestuurder van de
vrachtwagen geen enkele onvoorzichtigheid kan worden verweten, des te meer
daar hij geclaxonneerd had om de aanOverwegende dat het arrest, zoals
dacht te trekken van de weggebruiker
die (lees: die hij) inhaalde (zie zijn ver- uit de vermeldingen ervan blijkt,
klaring en die van de getuige Marie- vaststelt, enerzijds, dat de vrachtwaChristine Jacques),
genbestuurder, verweersters verzekerde, het inhalen van de door wij-

-----------------1
(1) Zie Cass., 24 feb. 1958 (Bull. en Pa
s1c., 1958, I, 697) en 19 sept. 1972 (A.C., 1973
76)
'

len Lardinois bestuurde motorfiets
op 97 meter van de plaats van het
ongeval heeft aangevat, en, ander-
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LING - ART. 8 W.I.B.
BESTEMMING VAN
zijds, dat hij dat inhalen bijna had
EEN ONROEREND GOED VOOR DE UlTOEFEvoltooid toen de motorrijder op een
NING VAN EEN PUBLIEKE EREDIENST OF
twintigtal meter van een geparkeerd
VOOR HET ONDERWIJS - BEGRIP.
voertuig naar links is uitgeweken;
Overwegende dat uit die vermelINKOMSTENBELASTINGEN
dingen volgt dat de vrachtwagenbe- 2° VOORHEFFING
EN BELASTINGKREDIET - ONstuurder, volgens de beoordeling
ROERENDE VOORHEFFING - VRIJSTELLING
van het hof van beroep, v66r het
- ART. 8 W.I.B. - BESTEMMING VAN EEN ONlinks inhalen zich ervan had vergeROEREND GOED VOOR DE UlTOEFENING VAN
wist, overeenkomstig artikel 16.4.1°,
EEN PUBLIEKE EREDIENST - BEGRIP.
a, van het Wegverkeersreglement,
dat de weg over een voldoende af- 1o Om recht te geven op de bij art. 8
Wl.B. bepaalde belastingvrijstelling
stand vrij was om alle gevaar voor
moet het onroerend goed of het betrefongevallen te vermijden; dat noch
fende gedeelte ervan geregeld voor de
die wettelijke bepaling, noch artikel
uitoefening van een openbare ere16.5 van hetzelfde reglement voordienst of voor het onderwijs bestemd
schrijven dat de vrachtwagenbezijn (1).
stuurder moest voorzien dat de motorrijder, tijdens het inhalen en 2° Hoewel met het oog op de bij art. 8
W.LB. bepaalde belastingvrijstelling de
terwijl dat inhalen bijna was volbestemming van een onroerend goed
tooid, naar links zou uitwijken om
of een gedeelte ervan voor de uitoefeeen geparkeerd voertuig te ontwijning van een openbare eredienst niet
ken;
rechtstreeks moet zijn, moet zij tach
noodzakelijk zijn, in die zin dat de ereDat het hof van beroep derhalve,
dienst zonder die bestemming niet kan
door op de voormelde vaststellingen
worden uitgeoefend (2).
te steunen, zijn beslissing dat aan
de vrachtwagenbestuurder geen enkele onvoorzichtigheid ten laste kon (BELGISCH-LUXEMBURGSE FEDERATIE VAN DE
worden gelegd, regelmatig met rede- ADVENTISTISCHE KERKEN V.Z.W. T. BELGISCHE
nen heeft omkleed en naar recht
STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
heeft verantwoord;
ARREST ( vertaling)
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
(A.R. nr. F 919 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de den arrest, op 24 februari 1987 door
voorziening; veroordeelt de eisers in het Hof van Beroep te Brussel gede kosten.
wezen;
22 december 1988 - 1' kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Dassesse.
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22 december 1988

1° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORHEFFI'IiGEN EN BELASTINGKREDIET
0'\ROERE:\DE VOORHEFFI!'iG
VRIJSTEL-

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 8 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(volgens de tekst voorafgaand aan de
wet van 19 juli 1979 tot wijziging van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
en van het Wetboek van de Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten op het
stuk van de onroerende fiscaliteit en valgens de tekst als gewijzigd bij die wet)
en 157, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, als gewijzigd bij die
wet van 19 juli 1979,
(1) Zie Cass., 13 sept. 1966 (A.C., 1967, 61).
(2) Cass., 10 jan. 1968 (A.C., 1968, 63J).
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doordat het arrest, na te hebben vast- oefening zonder winstbejag van de eregesteld dat « het geschil betrekking heeft dienst; dat zulks ook geldt voor de vergaop een onroerend goed gelegen te Sint- derzaal, waar weliswaar samenkomsten
Lambrechts-Woluwe ... dat door (eiseres) kunnen worden georganiseerd, doch
wordt gebruikt om religieuze en opvoe- waarvan niet is aangetoond dat dit lodende samenkomsten te houden; dat zij kaal systematisch voor een didactische
(betoogt dat zij) aanspraak kan maken activiteit is bestemd; dat elk lokaal een
op een volledige vrijstelling van het ka- noodzakelijk, rechtstreeks of onrechtdastraal inkomen voor alle lokalen van streeks verband moet hebben met de
het bewuste onroerend goed "• op grond werkelijke en praktische uitoefening van
van de artikelen 8 en 157, 1°, van het een openbare eredienst of een didacWetboek van de Inkomstenbelastingen; tische activiteit, en zulks op een systedat verweerder « slechts een gedeelte-~ matische wijze; dat zulks te dezen niet
lijke vrijstelling heeft verleend voor de het geval is >>,
lokalen die uitsluitend voor de eredienst
terwijl, eerste onderdeel, artikel 8 van
zijn bestemd en voor de bijgebouwen die het Wetboek van de Inkomstenbelastinrechtstreeks of onrechtstreeks voor de gen van belasting vrijstelt " het kadaseredienst zijn bestemd en die voor het traal inkomen van de onroerende goedebeoogde doel onontbeerlijk zijn (kerk, sa- ren of delen van onroerende goederen
cristie, stookplaats, sanitair, hall) "• met w~lke een belastingplichtige, die geen
bevestiging van de bestreden beslissing, wmstoogmerken nastreeft, zal hebben
beslist dat eiseres geen aanspraak kan besteed (onder meer) (... ) voor de uitoefemaken op de vrijstelling van de onroe- ning van een publieke eredienst, (of)
rende voorheffing op het kadastraal in- voor ondenvijsdoeleinden »; die bepaling
komen van de gedeelten van het onroe- niet zegt dat de onroerende goederen of
rend goed, te weten een vergaderzaal en delen van onroerende goederen « op
lokalen voor de kinderen, op grond dat systematische wijze » bestemd moeten
« voor de andere lokalen, en wel de ver- zijn voor de uitoefening van een openbagaderzaal en de lokalen voor de kinde- re eredienst of voor onderwijsdoeleinden;
ren, de vrijstelling niet kan worden toe- daaruit volgt dat het arrest, om de vordegekend op grond dat die lokalen, nu zij ring tot vrijstelling Vall eiseres af te wijniet voldoen aan de in artikel 8 van het zen, niet wettig heeft kunnen steunen op
Wetboek van de lnkomstenbelastingen de reden dat artikel 8 van het wetboek
gestelde voorwaarde, niet waren be- een bestemming « op een systematische
stemd voor het systematisch onderwijs wijze » voor de uitoefening van een
en dat de onrechtstreekse bestemming openbare eredienst of voor onderwijsvoor de eredienst niet in aanmerking doeleinden vereist (schending van artikel
kan worden genomen, nu die lokalen 8 v<:n het Wetboek van de Inkomstenbeniet noodzakelijk zijn voor de uitoefe- lastmgen en, wat betreft de belastingjaning van de eredienst; dat de administra- ren 1980 tot 1984, van artikel 157, 1°, van
tie de wetsbepalingen, te weten de arti- hetzelfde w~tb?ek, als gewijzigd bij de
kelen 8 en 157, 1°, van het Wetboek van wet van 19 Juh 1979);
de Inkomstenbelastingen, juist heeft toetweede onderdeel, uit de motivering
gepast; dat het hof (van beroep) de per- van het arrest niet kan worden afgeleid
tinente motieven van de bestreden be- welke draagwijdte het hof van beroep
slissingen bijvalt en overneemt; dat (ei- hecht aan de uitdrukkingen « systemaseres) niet genoegzaam aantoont dat de tische bestemming » en << op een systelokalen, waarvoor zij vrijstelling vraagt, matische wijze »; de motieven van het
in de zin van de wet voor de openbare arrest aldus duister zijn, hetgeen met
eredienst of voor onderwijsdoeleinden het ontbreken van motieven gelijkstaat;
zijn bestemd; dat zij tevergeefs aanvoert het Hof wegens het duister karakter van
dat die lokalen, zij het slechts onrecht- die motieven niet kan nagaan of het hof
streeks, bestemd zijn voor de uitoefening van beroep artikel 8 van het Wetboek
van de eredienst of voor onderwijs; dat van de Inkomstenbelastingen juist heeft
dit verband met de eredienst of het on- toegepast (schending van artikel 97 van
derwijs op ondubbelzinnige wijze meet de Grondwet);
worden aangetoond; dat het feit dat er
een kinderbewaarplaats is, waar de erederde onderdeel, eiseres, met betrekdienst met technische hulpmiddelen kan king tot de lokalen voor kinderen, in
worden beluisterd en gevolgd, op zichzelf conclusie aanvoerde dat « de personen
niet volstaat om te besluiten tot een, op het balkon in de lokalen boven de
zelfs onrechtstreeks, verband met de uit- tempel, door een glasraam de eredlenst
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kunnen bijwonen zonder dat zij door
hun lawaai degenen storen die de eredienst op het gelijkvloers bijwonen; dat
het glasraam immers bedoeld is om de
ouders met kleine kinderen in staat te
stellen de eredienst bij te wonen zonder
dat het lawaai of het geween van de kinderen de sereniteit van het gebed stoort;
dat de ouders, die op de kinderen passen, door een luidspreker in dat lokaal
de preken kunnen horen en actief aan
de eredienst kunnen deelnemen »; eiseres aldus betoogde dat die lokalen rechtstreeks voor de uitoefening van de eredienst waren bestemd; het arrest die
bewering van eiseres helemaal niet
weerlegt, maar zelf vaststelt dat er in die
lokalen « een bewaarplaats voor kinderen is, waar de eredienst met technische
hulpmiddelen kan worden beluisterd en
gevolgd »; het hof van beroep, uit de feiten waarvan het aldus het bestaan heeft
aangenomen, niet wettig heeft kunnen
afleiden dat de litigieuze lokalen niet waren bestemd voor de uitoefening van een
publieke eredienst, in de zin van artikel
8 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (schending van dat artikel 8
en, wat de belastingjaren 1980 tot 1984
betreft, van artikel 157, 1°, van hetzelfde
wetboek, als gewijzigd bij de genoemde
wet van 19 juli 1979);
vierde onderdeel, eiseres, met betrekking tot de vergaderzaal, in conclusie
betoogde dat « sommige lokalen voor
samenkomsten voor tabaksontwenning
werden gebruikt; dat dit gebeurt in het
kader van de organisatie van de "vijfdagen plannen ", die eveneens onder toepassing vallen van de vrijstellingen bepaald bij artikel 8 (van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen); het immers
buiten kijf staat dat de organisatie van
die plannen valt onder de activiteiten
van dispensaria of weldadigheidsinstellingen; dat de organisatie van en de deelneming aan die plannen !outer belangloos en geenszins winstgevend zijn »; het
arrest niet antwoordt op dat middel, afgeleid uit het feit dat de litigieuze lokalen, in de zin van artikel 8 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, bestemd waren voor de vestiging van
dispensaria of andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
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wei daar weliswaar samenkomsten
kunnen
worden
georganiseerd,
geenszins het bewijs is geleverd dat
(de vergaderzaal) systematisch voor
een didactische activiteit wordt gebruikt », heeft willen zeggen dat dit
lokaal, om belastingvrijdom te kunnen genieten, geregeld voor onderwijs bestemd moest zijn en beklemtonen dat het occasioneel karakter
van de daar gehouden samenkomsten te dezen niet volstaat; dat dezelfde betekenis besloten ligt in de
overweging Iuidens welke « elk lokaal een noodzakelijk, rechtstreeks
of onrechtstreeks verband moet hebben met de werkelijke en praktische
uitoefening van een openbare eredienst of van een didactische activiteit, en zulks op een systematische
wijze; dat zulks ten deze niet het
geval is »;
Overwegende dat het arrest, dat
zich niet op een duistere wijze uitdrukt, aldus aan artikel 8 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen geen voorwaarde toevoegt die
daarin niet is vervat en bijgevolg
die wetsbepaling niet schendt;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 8 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat uitzonderingen vastlegt op
de regel dat onroerende goederen
aan de grondbelasting zijn onderworpen, de daarin bepaalde vrijstelling doet afhangen van de voorwaarde dat de daarin bedoelde onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen bestemd zijn voor,
onder meer, de uitoefening van een
openbare eredienst;
Dat die bestemming ongetwijfeld
niet rechtstreeks hoeft te zijn, maar
dat de bij de wet opgelegde voorwaarde een noodzakelijk verband
impliceert tussen de bestemming
Wat het eerste en het tweede on- van het onroerend goed en de erederdeel betreft :
dienst, dat wil zeggen dat de ereOverwegende dat het hof van be- dienst, zonder die bestemming, niet
roep, door erop te wijzen dat, « hoe- kan worden beoefend;
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Overwegende dat het arrest het
litigieuze lokaal beschrijft als « een
kinderbewaarplaats waar de eredienst door technische hulpmiddelen
kan worden beluisterd en gevolgd »;
Dat het daaruit afleidt dat die gegevens « op zichzelf niet volstaan
om te besluiten tot een, zelfs onrechtstreekse, band met de onbaatzuchtige uitoefening van de eredienst »;
Dat het arrest aldus voornoemd
artikel 8 juist toepast;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres in conclusie voor het hof van beroep betoogde dat << sommige lokalen (werden) gebruikt voor samenkomsten
voor tabaksontwenning »;
Dat het arrest niet diende te antwoorden op die conclusie, die niet
uitdrukkelijk de vergaderzaal betrof
waarvoor belastingvrijdom werd gevraagd;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
22 december 1988 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De
Bruyn.
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23 december 1988

1° HUUR VAN GOEDERENVERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN DING- VOORWAARDEN.

2° HUUR VAN GOEDEREN ALLERLEI - RECHTSVORDERING PING TOT MINNEL!JKE SCHIKKING.

PACHTONTBIN-

PACHT OPROE-
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1° Uit art. 29 Pachtwet blijkt eensdeels

dat de wetgever aan de feitenrechter
heeft willen overlaten te toetsen of de
niet-uitvoering van het contract voldoende ernstig is om de ontbinding ervan uit te spreken, anderdeels dat het
ernstig karakter van de niet-uitvoering
dient te worden beoordeeld naar het al
dan niet bestaan van schade aan de
zijde van de verpachters (1).
2o De bepaling van art.

1345 Ger. W.
wordt geschonden door het vonnis dat
een vordering betreffende een pachtovereenkomst ontvankelijk verklaart,
hoewel geen oproeping tot minnelijke
schikking heeft plaatsgevonden (2).
(OTTEN A., HECHTERMANS T. OTTEN J.)
ARREST

(A.R. nr. 6112)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 5 mei 1986 en 1
juni 1987 in hoger beroep gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1135, 1184 en 17 41 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 en 29 van de
Pachtwet van 4 november 1969, die afdeling III van hoofdstuk II van titel VIII
van boek III van het Burgerlijk Wetboek
vormt, en 1345 van het Gerechtelijk Wetboek, als gewijzigd door artikel 8 van de
wet van 28 december 1967 en door artikel 2 van de wet van 1 maart 1978,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in het eerste bestreden vonnis van 5
mei 1986, na te hebben vastgesteld dat
<< uit een vonnis van de vrederechter van
het kanton Sint-Truiden d.d. 17/4/1984
waarin huidige (verweerder) vrijwillig
tussenkwam, blijkt dat er een geldige
pachtovereenkomst tussen partijen bestaat betreffende de kwestieuze percelen ,, en dat « aan deze pachtovereenkomst (...) tot op heden op geen wettelijke wijze een einde (werd) gesteld », op
het besluit dat eisers « nog steeds dienen
aanzien als de wettelijke pachters van
de kwestieuze percelen » een uitzondering aanvaardt in zoverre verweerder
(1) en (2) Vgl. Cass.,
(A.C., 1981-82, nr. 394).

5

maart

1982
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« zou bewijzen dat deze pachtovereenkomst heeft opgehouden te bestaan en
dat de feitelijke omstandigheden in hoofde van (eisers) er op wijzen dat het Speciale pachtstatuut van de huurovereenkomst is verloren gegaan » en, door met
het oog daarop een plaatsbezoek met
persoonlijke verschijning van de partijen
te bevelen, impliciet maar zeker aanneemt dat verweerders rechtsvordering
ontvankelijk en gegrond is indien hij
voormeld bewijs zou leveren, en doordat
dezelfde rechtbank, in het tweede bestreden vonnis van 1 juni 1987, voor recht
zegt dat de aard van de tussen partijen
bestaande pachtovereenkomst veranderd
is in een gewone huurovereenkomst alsmede dat de opzegging door verweerder
van 9 oktober 1984 geldig en van waarde
is, en eisers veroordeelt tot ontruiming
van de door hen gehuurde percelen, onder meer op volgende gronden : « Uit het
plaatsbezoek en de persoonlijke verschijning der partijen d.d. 16/6/1986 blijkt dat
de aard van de pachtovereenkomst veranderd is. (...) Uit de feitelijkheden, de
vaststellingen ter plaatse en de verklaringen van (eisers) zelf blijkt dat het
speciale pachtstatuut van de huurovereenkomst is verloren gegaan en de huidige verhuring dient beschouwd te worden
als een gewone huur en niet als een
pacht. Wanneer na het invaliditeitspensioen van eerste (eiser), en het daarna
niet meer bedrijfsmatig uitoefenen van
de landbouwaktiviteit, het contract tussen partijen verder loopt, wordt dit geregeld door het gemeen recht van de verhuring. De ontvankelijkheid van de vordering hangt in casu samen met de
gegrondheid van de vordering. Aangezien op het ogenblik van de opzeg de
overeenkomst tussen partijen als een gewone huurovereenkomst diende beschouwd te worden, zijn de bepalingen
van de pachtwet, inzonderheid oproeping
in verzoening, niet van toepassing. De
oorspronkelijke vordering is derhalve
ontvankelijk en deels gegrond »,

terwijl artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat « inzake pacht »
geen enkele rechtsvordering wordt toegelaten indien de eiser niet te voren aan
de rechter een schriftelijk of mondeling
verzoek heeft gedaan om de toekomstige
verweerder ter minnelijke schikking te
doen oproepen en artikel 1 van de Pachtwet de regels betreffende de pacht in het
bijzonder toepasselijk heet wanneer de
partijen overeengekomen zijn ~.at de
onroerende goederen hoofdzakehJk gebruikt worden voor een landbouwbedrijf;

Nr. 250

luidens artikel 29 van deze wet, het niet
of niet meer in acht nemen van deze
conventionele bestemming door de pachter kan leiden tot ontbinding, waarbij
het de feitenrechter behoort te beoordelen of de niet-uitvoering van het contract
voldoende ernstig is om de ontbinding
ervan uit te spreken, in functie van het
al dan niet bestaan van schade aan de
zijde van de verpachter; uit deze wetsbepaling evenals uit de bepalingen van de
artikelen 1134, 1135 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek tevens volgt clat het de
feitenrechter niet toekomt, !outer uit het
niet meer in acht nemen van bedoelde
conventionele bestemming, in strijd met
de verbindende kracht van de tussen
partijen gesloten pachtovereenkomst en
zonder dat de verpachter de ontbinding
ervan heeft gevorderd, af te leiden « dat
deze pachtovereenkomst heeft opgehouden te bestaan » en « is veranderd in een
gewone huurovereenkomst », en dat
<< het speciale pachtstatuut van de huurovereenkomst is verloren gegaan »; de
rechtbank, die ten dezen evenmin de onmogelijkheid tot voortzetting van het
landbouwbedrijf vaststelt waardoor de
pachtovereenkomst haar best?-ansred~n
zou verliezen, aldus evenmm wettig
heeft kunnen aannemen dat « de bepalingen van de pachtwet, inzonderheid
oproeping in verzoening, niet van toepassing » zijn, zodat de rechtbank van eerste aanleg, na in haar tussenvonnis van
5 mei 1986 onder meer te hebben vastgeste!d « dat er een geldige pachtovereenkomst tussen partijen bestaat betreffende de kwestieuze percelen », waaraan
« tot op heden op geen wettelijke wijze
een einde (werd) gesteld », op voormelde
gronden niet wettig, bij ontstentenis van
oproeping tot minnelijke schikking, verweerders rechtsvordering ontvankelijk
en gegrond heeft kunnen verklaren
(schending van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat het vonnis van 5
mei 1986 vaststelt « dat er een geldige pachtovereenkomst tussen partijen bestaat betreffende de kwestieuze percelen en dat aan deze pachtovereenkomst tot op heden op geen
wettelijke wijze een einde werd gesteld, zodat (de eisers) nog steeds
dienen aanzien als de wettelijke
pachters van de kwestieuze percelen )); dat het vonnis hieraan
toevoegt « behoudens het feit dat
(verweerder) zou bewijzen dat deze
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pachtovereenkomst heeft opgehouden te bestaan en dat de feitelijke
omstandigheden in hoofde van (eisers) er op wijzen dat het speciale
pachtstatuut van de huurovereenkomst is verloren gegaan »;
Overwegende dat het vonnis in dit
verband een plaatsbezoek beveelt;
dat, na uitvoering van die onderzoeksmaatregel, de rechtbank, met
het vonnis van 1 juni 1987, beslist
dat << nu de pachters hun landbouwaktiviteit niet meer bedrijfsmatig
uitoefenen, er geen pachtovereenkomst meer bestaat en het contract
dat tussen partijen verder loopt,
door het gemeenrecht van de verhuring wordt geregeld »;
Overwegende dat uit artikel 29
van de Pachtwet blijkt dat de wetgever eensdeels aan de feitenrechter
heeft willen overlaten te apprecieren of de niet-uitvoering van het
contract voldoende ernstig is om de
ontbinding ervan uit te spreken, anderdeels dat het ernstig karakter
van de niet-uitvoering dient te worden beoordeeld in functie van het al
dan niet bestaan van schade aan de
zijde van de verpachter;
Overwegende dat het dus niet volstaat vast te stellen dat de pachter
zijn verplichtingen niet heeft nageleefd; dat de ontbinding niet van
rechtswege plaatsvindt;
Overwegende dat de rechter niet
wettig beslist dat de pachtovereenkomst opgehouden heeft te bestaan
en hieruit afleidt dat de bepalingen
van de Pachtwet, inzonderheid
oproeping in verzoening, niet van
toepassing zijn;
Dat derhalve bij ontstentenis van
oproeping tot minnelijke schikking
het vonnis dat de vordering van verweerder ontvankelijk verklaart, de
bepaling van artikel 1345 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen; beveelt dat van
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dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de bestreden
vonnissen; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren, zitting houdende in hager beroep.
23 december 1988 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Bi.itzler en
Bayart.
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HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
- GEDWONGEN TUSSENKOMST - INCIDENTEEL BEROEP - PART!J IN HET GEDING BEG RIP.

Een partij die door de hoofdappellant
met toepassing van art. 812 Ger. W. mede in bet appelgeding wordt geroepen,
is « een partij in bet geding voor de
rechter in boger beroep », in de zin
van art. 1054 Ger. W.; tegen de partij
kan derhalve incidenteel hager beroep
worden ingesteld (1).
(RESIPLAST N.V. T. PHILIPS & M.B.L.E. ASSOCIATED N.V., SEA BOUW N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6151)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat de rechtbank
.van koophandel, na de bij haar aanhangig gemaakte rechtsvorderingen
als samenhangende zaken te hebben gevoegd, bij vonnis van 10 juli
(1) Vgl. Cass., 19 dec. 1975 (A.C., 1976, 487);
14 okt. 1977 (ibid., 1978, 206); 22 dec. 1978
(ibid., 1978-79, 480); 8 juni 1984 (ibid., 1983-84,
nr. 579); LE PAIGE, Rechtsmiddelen, blz. 60, nr.
66; J.P. FIERENS, R. W:, 1982-1983, kol. 643-644.
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1975, enerzijds, de vordering van
eerste verweerster tegen e1seres
ontvankelijk en deels gegrond, en
de tegeneis van deze laatste tegen
eerstgenoemde ontvankelijk doch
ongegrond heeft verklaard en, anderzijds, de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van eiseres tegen tweede verweerster ontvankelijk en gegrond, en haar rechtstreekse vordering tegen tweede verweerster deels ontvankelijk en gegrond
heeft verklaard;
Overwegende dat het hof van beroep, enerzijds, het door tweede verweerster tegen eiseres ingestelde
hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaart en het voormelde
vonnis tenietdoet in zoverre het
over de vorderingen van eiseres tegen tweede verweerster uitspraak
heeft gedaan en, anderzijds, het
door eiseres tegen eerste verweerster ingestelde incidenteel beroep
niet toelaatbaar verklaart;
Overwegende dat eiseres vordert
dat het arrest zal worden vernietigd
« voor zover (dit) het incidenteel beroep, door eiseres tegen eerste verweerster gericht, ontoelaatbaar (verklaart) en uitspraak (doet) over de
kosten ten aanzien van eerste verweerster »;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 780,
812, 1053 en 1054 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest - nadat tweede
verweerster, bij verzoekschrift op 23 september 1985 ingediend ter griffie van het
Hof van Beroep te Brussel, hoger beroep
had ingesteld tegen het beroepen vonnis
van 10 juli 1985, daarbij verklarende dat
dit hoger beroep tegen eiseres was gericht, doch tevens eerste verweerster
vermeldende als zijnde in zake als oorspronkelijke hoofdeiseres, en zonder te
betwisten dat, zoals eiseres liet gelden in
haar tweede conclusie voor het hof van
beroep genomen, voormelde akte van hoger beroep aan eerste verweerster werd
betekend - het door eiseres bij conclusie tegen eerste verweerster gerichte incidenteel beroep ontoelaatbaar verklaart,
oordeelt dat tweede verweerster haar hoger beroep enkel tegen eiseres had ge-

Nr. 251

richt, dat zulks normaal was vermits -er
tussen de verweersters geen rechtstreeks
geding bestond voor de eerste rechter,
dat eiseres ten onrechte gewag maakte
van artikel 1053 van het Gerechtelijk
Wetboek, hetwelk ter zake niet van toepassing was daar het geding niet onsplitsbaar was, en dat eerste verweerster
geen partij was voor de rechter in hoger
beroep, en zodoende de stelling van eiseres verwerpt, volgens welke eerste verweerster door voormeld verzoekschrift
van 23 september 1985 mede in beroep
werd betrokken,
terwijl, eerste onderdeel - nu eiseres,
in haar dagvaarding tot tussenkomst van
19 januari 1983, tweede verweerster had
gedagvaard onder meer ten einde deze
te zien tussenkomen in het geding tussen eiseres en eerste verweerster en er
de zaak van eiseres over te nemen, en
nu tweede verweerster aan deze uitnodiging gevolg heeft gegeven, en in haar
voor de eerste rechter genomen conclusie heeft laten gelden dat eerste verweerster verantwoordelijk was voor de
ten deze litigieuze schade, daar deze
haar oorzaak vond in de door eerste verweerster aangebrachte gebrekkige flensverbinding - hieruit volgt dat het arrest, door te verklaren dat voor de eerste
rechter geen rechtstreeks geschil tussen
de verweersters bestond, de bewijskracht
miskent welke door de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
gehecht wordt aan voormelde dagvaarding in tussenkomst en aan de conclusie
door tweede verweerster in eerste aanleg
genomen;
tweede onderdeel, enerzijds een appellant, die zijn hoger beroep tegen een bepaalde partij richt, zich krachtens artikel
812 van het Gerechtelijk Wetboek kan
veroorloven daarenboven een andere
partij, en meer in het bijzonder aan andere partij die voor de eerste rechter in
het geding was, voor de rechter in hoger
beroep in de zaak te betrekken, ook al is
het geding niet onsplitsbaar zoals verondersteld wordt in artikel 1053 van het
Gerechtelijk Wetboek, en anderzijds, luidens artikel 1054 van het Gerechtelijk
Wetboek, een partij, die in hoger beroep
is gedaagd, te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen al de partijen
die in het geding zijn voor de rechter in
hoger beroep, ook al is het oorspronkelijk hoger beroep tegen hen niet gericht
en al werden zij slechts door de appellant zoals hoger gezegd in de zaak betrokken - zodat het arrest, door het incidenteel beroep van eiseres niet toelaat-
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baar te verklaren omdat de zaak niet
onsplitsbaar was en omdat het hoger beroep van tweede verweerster slechts tegen eiseres was gericht, een verkeerde
toepassing maakt van de drie hier vermelde artikelen van het Gerechtelijk
Wetboek;
derde onderdeel, het arrest, wanneer
het verklaart dat eerste verweerster
geen partij was in het geding voor de
rechter in hoger beroep, nalaat te antwoorden op het middel, waarbij eiseres,
in haar tweede conclusie v66r het hof
van beroep genomen, liet gelden dat de
akte van hoger beroep van 23 september
1985 aan eerste verweerster werd betekend, welk gebrek aan antwoord een gebrek uitmaakt aan de door de artikelen
97 van de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste motivering:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres voor het
hof van beroep in haar tweede conclusie opwierp : « De akte van beroep d.d. 23 september 1985 werd
(door tweede verweerster) "mede"
aan (eerste verweerster) betekend
(... ). Het door (eiseres) met conclusie
ingesteld incidenteel beroep zou indien het een zelfstandig en enig
beroep ware geweest - als hoofdberoep niet ontvankelijk zijn geweest,
maar is op voet van artikel 1054 van
het Gerechtelijk Wetboek in de gegeven omstandigheden als incidenteel beroep aan te merken en, voor
zover dit niet zou mogen, is in elk
geval - zelfs na het verstrijken van
de termijn van beroep - het bij
conclusie ingesteld incidenteel beroep ontvankelijk »;
Overwegende dat het arrest oordeelt: « dat (tweede verweerster)
haar hoger beroep in niet mis te
verstane bewoordingen enkel tegen
(eiseres) heeft gericht, hetgeen overigens normaal is, vermits er tussen
haar en (eerste verweerster) geen
rechtstreeks geding bestond voor de
eerste rechter; dat (eiseres) ten deze
ten onrechte gewag maakt van het
bepaalde in artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, dat ter zake niet
van toepassing is, nu huidig geding
niet onsplitsbaar is; dat dan ook (ei-
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seres) geen incidenteel beroep kan
instellen tegen (eerste verweerster),
die geen " partij in het geding voor
de rechter in hoger beroep is " in de
zin van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek; dat hieraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat
een formulier "Verzoek tot bepaling
van rechtsdag - artikel 750 van het
Gerechtelijk Wetboek ", ingevuld
door de raadsman van (tweede verweerster) op 10 juni 1986, verkeerdelijk ook (eerste verweerster) als tegenpartij vermeldt (... ) »;
Overwegende dat het arrest, ten
aanzien van de conclusie van eiseres, waarin zij deed gelden dat de
akte van hoger beroep van 23 september 1985 aan eerste verweerster
werd betekend, op grond van de enkele vaststelling dat « er tussen
(tweede verweerster) en (eerste verweerster) geen rechtstreeks geding
bestond voor de eerste rechter »,
niet wettig vermocht te beslissen
dat het incidenteel beroep van eiseres niet toelaatbaar is; dat immers
de partij die door de hoofdappellant
met toepassing van artikel 812 van
het Gerechtelijk Wetboek mede in
het appelgeding wordt geroepen,
« een partij in het geding voor de
rechter in hoger beroep is » in de
zin van artikel 1054 van dit wetboek;
dat de omstandigheid dat het geschil niet onsplitsbaar is, daaraan
geen afbreuk doet;
Dat het arrest de artikelen 812,
1053 en 1054 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het incidenteel beroep van eiseres tegen
eerste verweerster ontoelaatbaar
verklaart en uitspraak doet over de
kosten ten aanzien van die verweerster; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de fei-
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tenrechter over; verklaart dit arrest
bindend voor de N.V. SBA Bouw;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Gent.

Nr. 252

(H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. nr. 6391)

23 december 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Ve1-slaggever : de h. Matthijs HET HOF; - Gelet op de bestreGelijkluidende conclusie van de h. den beslissing, op 9 mei 1988 door
Krings, procureur-generaal - Advoca- de raad van beroep van de Orde van
ten: mrs. Bayart en De Gryse.
Geneesheren, met het Nederlands

als voertaal, gewezen;
Over het eerste en het tweede middel,
het eerste: schending van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Nr. 252
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november
1e KAMER - 23 december 1988
1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955, artikel 14.1 van het Internationaal
1° GENEESKUNDE - ORDEN - RECHTS- Verdrag inzake burger- en politieke rechten opgemaakt te New York op 19 dePLEGING VOOR DE RAAD VAN BEROEP VAN
cember 1966 en goedgekeurd bij de wet
DE ORDE VAN GENEESHEREN - BEHANDEvan 15 mei 1981, van de artikelen 6, 2°,
LING MET GESLOTEN DEUREN - VOORWAAR24, § 1, en 30 van het koninklijk besluit
DEN.
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der Geneesheren, zoals gewijzigd door artikel 1 van de wet van 13
2° GENEESKUNDE - ORDEN - RECHTS- maart 1985 betreffende de openbaarheid
PLEGING VOOR DE RAAD VAN BEROEP VAN van de tuchtprocedures voor de raden
DE ORDE VAN GENEESHEREN - BEHANDE- van beroep van de Orde van GeneesheLING MET GESLOTEN DEUREN - VOORWAAR- ren en de Orde van Apothekers, van artiDEN - BEOORDELING DOOR DE RAAD VAN kel 458 van het Strafwetboek en van het
BEROEP.
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter
slechts rekening mag houden met bewijzen die op geoorloofde wijze werden ver3° ONAANTASTBARE BEOORDELING kregen en hem op regelmatige wijze
DOOR DE FEITENRECHTER
werden voorgelegd en van het algemeen
RECHTSPLEGING VOOR DE RAAD VAN BE- rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van verdediging en van het
ROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN algemeen rechtsbeginsel van de vereiste
BEHANDELING MET GESLOTEN DEUREN VOORWAARDEN - BEOORDELING VOOR DE van onpartijdigheid van de rechter,
RAAD VAN BEROEP.

1o AJ zijn de ]eden van de raad van beroep van de Orde van Geneesheren gehouden tot beroepsgeheim en al is de
geneesheer niet gehouden tot beroepsgeheim tegenover de raad van
beroep, tach kan de behandeling met
gesloten deuren nodig blijken om de
kennis van bepaalde feiten aan onbevoegden te onthouden.
2" en 3° De raad van beroep van de Orde

van Geneesheren oordeelt in feite en
derhalve op onaantastbare wijze dat
het recht op een openbare beilandeling
van een tuchtzaak moet wijken voor
de zorg voor het beroepsgeheim.

doordat de raad van beroep in de aangevochten beslissing van 23 juni 1986
oordeelt dat er aanleiding bestaat tot behandeling van de zaak met gesloten deuren, op grond van de overwegingen dat :
« de openbaarheid van de debatten ter
zake het medisch geheim kan schenden,
en de vrijwaring van dit geheim de openbare orde raald; ten onrechte bij conclusie wordt gevraagd dat voor de behandeling van de zaak zou verwezen worden
naar " genummerde dossiers "; dat door
de verdediging zelf in eerste aanleg verschillende stukken werden neergelegd,
welke uitdrukkelijk verwijzen naar bepaalde namen en voornamen van paWinten, zonder vermelding van nummers;
dat bovendien de in het dossier voorhanden beschrijvingen van patienten, zelfs
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zonder naamvermelding, de identificatie
van belanghebbenden mogelijk maakt »,
en vervolgens overging tot een verdere
behandeling van de zaak met gesloten
deuren om, na deze behandeling met gesloten deuren, eiser bij beslissing van 9
mei 1988 een tuchtstraf op te leggen,

terwijl krachtens artikel 6.1 van het
Europees Verdrag tot Bescherming va.n
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 14.1 van
het Internationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten en het algemeen rechtsbeginsel van de vereiste onpartijdigheid van de rechter, eenieder bij
het bepalen van de gegrondheid van de
tegen hem ingestelde vervolging recht
heeft op de behandeling van zijn zaak
door een onpartijdige rechterlijke instantie en krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter slechts rekening
mag houden met bewijzen die op geoorloofde wijze werden verkregen en hem
op regelmatige wijze werden voorgelegd
en het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van de rechten van verdediging, deze rechterlijke instantie bij het
beoordelen of er aanleiding bestaat tot
behandeling van de zaak met gesloten
deuren om redenen van openbare orde,
meer in het bijzonder om redenen van
vrijwaring van het medisch geheim, haar
beslissing niet mag (laten} steunen op
gegevens die voortvloeien uit nietige onderzoekshandelingen; deze verdragsbepalingen en algemene rechtsbeginselen dan
ook miskend worden wanneer de raad
van beroep beslist dat niet meer op nuttige wijze voor de verdere (openbare) behandeling van de zaak kan vervvezen
worden naar genummerde dossiers, aangezien door de verdediging zelf in eerste
aanleg verschillende stukken werden
neergelegd, welke uitdrukkelijk verwijzen naar bepaalde namen en voornamen
van patienten, zonder vermelding van
nummers en bovendien, de in de dossiers voorhanden zijnde beschrijvingen
van patienten, zelfs zonder naamvermelding, de identificatie van belanghebbenden mogelijk maakt, aangezien de raad
van beroep op die wijze steunt op de resultaten van de door de provinciale raad
gevorderde onderzoeksmaatregelen en
het door diezelfde provinciale raad gevoerde onderzoek ter zitting, waarvoor
de raad van beroep in zijn beslissing van
9 mei 1988 zelf de nietigheid zou uitspreken, en derhalve deze nietigheid heeft
overgenomen,
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Overwegende dat het eerste middel de beslissing zitting te houden
met gesloten deuren voor nietig
houdt om twee redenen : a) omdat de beslissing steunt op nietig
verklaarde onderzoeksmaatregelen,
b) omdat de raad van beroep die beslissing laat steunen op « de mogelijkheid tot ontheffing van het medisch geheim tijdens de openbare
behandeling »;
Overwegende dat, al zijn de leden
van de raad van beroep gehouden
tot beroepsgeheim en al is de
geneesheer niet gehouden tot
beroepsgeheim tegenover de raad
van beeoep, dan toch de behandeling met gesloten deuren nodig kan
blijken om de kennis van bepaalde
feiten te onthouden aan onbevoegden;
Dat
de
feitenrechter
mag
beslissen dat het recht op een openbare behandeling moet wijken voor
de zorg voor het beroepsgeheim; dat
de feitenrechter in feite en onaantastbaar oordeelt;
Dat deze grief niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
23 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Hutzler.

Nr. 253
1'

KAMER -

23 december 1988

1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILL!SSEMENT BEVOEGDHEID - VOORKOOPBEDING BETREF-
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FENDE EEN ONROEREND GOED - BEDING
VOORKOMEND IN EEN HANDELSHUUROVEREENKOMST.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - FAILLISSEMENT - VOORKOOPBEDING BETREFFENDE EEN ONROEREND GOED - BEDING
VOORKOMEND IN EEN HANDELSHUUROVEREENKOMST.

Nr. 253

Over het middel: schending van artikel 574, 2", van het Gerechtelijk Wethoek, doordat het bestreden vonnis de
zaak verwijst naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Leuven, terwijl zij ressorteert onder de bevoegdheid van de
Rechtbank van Koophandel aldaar :

Overwegende dat uit het bestreden vonnis en uit de stukken waar3° FAILLISSEMENT,
FAILLISSE- op het Hof vermag acht te slaan,
MENTSAKKOORD EN GERECHTE- blijkt: a) dat de rechtbank van
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT - koophandel op 22 januari 1985 met
BEVOEGDHEID- BEHEER VAN DE CURATOR toepassing van artikel ll93ter van
- SUBSIDIAIRE VORDERING - SAMENHANG. het Gerechtelijk Wetboek aan de curator de machtiging verleende om
4° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BUR- onderwerpelijk onroerend goed uit
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - FAIL- de hand te verkopen aan Nicola!;
LISSEMENT- BEHEER VAN DE CURATOR- dat de partijen Van Dijck en Jannes
SUBSIDIAIRE VORDERING - SAMENHANG.
op 9 maart 1988 derdenverzet aante1" en 2" Nu de gegevens voor de oplos- kenden; b) dat Van Dijck en Jannes
sing van een vordering tot naleving op 30 april 1985 de curator dagvan een voorlwopbeding betreffende vaardden voor de burgerlijke rechteen onroerend goed, dat zou voorko- bank « ten einde te horen zeggen
men in een handelshuurovereenkomst, dat zij eigenaar zijn van (het) onroezich niet bevinden in het bijzonder rend goed (... ) mits betaling van de
recht dat het stelsel van het faillisse- prijs van 3.150.000 frank ingevolge
ment, het akkoord en de opschorting een recht van voorkoop dat ingelast
van betaling beheerst, vindt artikel was in de handelshuurovereen574, :!', Ger. W: geen toepassing (1).
komst » en subsidiair schadevergoeding
vorderen van de curator; c) dat
3" en 4" Hoewel een subsidiaire vordering
die het beheer van de curator van een op 5 augustus 1986 de curator de nofaillissement betreft, tot de bevoegd- taris « in tussenkomst en vrijwaring
heid van de rechtbank van koophandel dagvaardde daar in de verkoopvoorbehoort, kan ze tach in geval van sa- waarden van de publieke verkoop
menhang onder de bevoegdheid van de van het onroerend goed, de handelsrechtbank van eerste aanleg vallen (2). huurovereenkomst, waarin ten voordele van (Van Dijck en Jannes) een
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE- voorkeursrecht wordt bedongen, niet
ROEP TE BRUSSEL IN ZAKE VAN DIJCK, JANNES, is vermeld (en) daar zulke vermelNICOLAi T. JORDENS, DE HERT)
ding evenmin in de ontwerpakte van
onderhandse verkoop die op 13 deARREST
cember 1984 aan de heer en me(A.R. nr. 6548)
vrouw Nicolai verzonden werd, voorHET HOF; - Gelet op het bestre- kwam »; d) dat « Carine Nicolai'
den vonnis, op 5 oktober 1988 door vrijwillig in het geding tussenkwam
de Arrondissementsrechtbank te daar (de curator) haar een optie van
aankoop zou verleend hebben en zij
Leuven gewezen;
deze optie gelicht heeft; dat zij in
- - - - - - - - - - - - - - - J h o o f d o r d e vorder(de) dat tot het ver(1) Vgl. Cass., 25 juni 1982 (A.C., 1981-82, lijden van de notarHHe akte zou
nr. 648); 19 maart 1987 (ibid., 1986-87, nr. 430); overgegaan worden en dat zij aan11 jan. 1988 (ibid., 1987-88, nr. 286).
biedt de som van 3.150.000 frank te
(2) Vgl. Cass., 24 feb. 1984 (A.C., 1983-84, betalen » en subsidiair schadevernr. 355).
goeding vordert van de curator;
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Overwegende dat de gegevens
voor de oplossing van de vordering
tot naleving van een voorkoopbeding dat zou voorkomen in de handelshuurovereenkomst, zich niet bevinden in het bijzonder recht dat
het stelsel van het faillissement, het
akkoord en de opschorsing van betaling beheerst, zodat artikel 574, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek geen
toepassing vindt;
Overwegende dat de genoemde
subsidiaire vorderingen, voor zover
zij het beheer van de curator betreffen en om die reden tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoren, toch in geval van
samenhang onder de bevoegdheid
van de rechtbank van eerste aanleg
kunnen vallen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten van deze
aanleg ten laste van de Staat.
23 december 1988 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. J.M. Jeurissen,
Leuven.
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30 december 1988

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD
'T ALGEMEEN BEG RIP

BUITEN

- FOUT IN
GEBREK VAN DE ZAAK -

Naar recht verantwoord is het arrest van
het hof van beroep dat, na te hebben
vastgesteld dat de vloer van de parfumerie-afdeling van een warenhuis bevuild was met room1jsresten die ter zake dienen beschouwd te worden als
een vreemd maar intrinsiek met de
vloer verbonden bestanddeel waardoor
deze vloer afweek van de normale
structuur die de gebruikers in de parfumerie-afdeling mochten verwachten,
en dat de abnormale aanwezigheid van
de roomijs oorzaak was van het uitglij-
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den en de val van de getroffene, beslist dat de bewaarder van de vloer
aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de daad van de zaak die
hij onder zijn bewaring had (1). (Art.
1384, eerste lid, B.W.)
(G.B.-INNO-B.M. N.V. T. « NORWICH UNION FIRE
INSURANCE SOCIETY LTD , VENN. NAAR ENGELS
RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 6134)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep het hoger
beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond verklaart en haar veroordeling
door de eerste rechter bevestigt, op
grond van de overwegingen : « dat niet is
betwist dat de vloer als dusdanig geen
inherent gebrek vertoonde; dat het bestreden vonnis terecht vaststelt dat het
ten deze om een samengestelde zaak
gaat, nu er zich op deze vloer ijskreem
bevond en deze aldaar client beschouwd
te worden als een vreemd bestanddeel
dat intrinsiek met de vloer verbonden
was; echter dat de aanwezigheid van resten van een per definitie glad produkt
zoals ijskreem op de vloer van een warenhuis, rekening houdend met de concrete omstandigheid dat het een parfumerie-afdeling betreft, deze vloer niet
meer geschikt maakt voor een normaal
en onschadelijk gebruik; dat de plaats
voor het publiek toegankelijk is en de
klanten in deze welbepaalde afdeling
zich redelijkerwijze niet aan de aanwezigheid op de vloer van ijskreemresten
dienen te verwachten; dat zij geen uitzonderlijke voorzichtigheid dienen aan
de dag te leggen en het enkel feit van in
deze afdeling voorbij te gaan of te circuleren van de gebruikers van deze vloer

1-----------------(1) Zie Cass., 4 juni 1987 (A.C., 1986-87, nr.
596) met cone!. O.M.; zie ook DALCQ, « Examen
de jurisprudence (1980-1986) - La responsabiIite delictuelle et quasi delictuelle , in Rev
crit. de jurispr b., 1987, nrs. 62 tot 66, biz. 662
tot 667
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geen bijzondere zorgvuldigheid vereist;
dat uit de aard van de bevuiling, namelijk een ijskreemrest, afgeleid wordt dat
deze slechts plaatse!ijk en niet bijzonder
opvallend was; dat er in hoofde van het
slachtoffer geen fout wordt bemerkt; dat
de schadebetrokkenende zaak, ten deze
de vloer van de parfumerie-afdeling bevuild met een ijskreemrest, op het ogenblik dat de schade werd veroorzaakt, afweek van de normale structuur die de
gebruikers mogen verwachten; dat deze
vloer aldus ter plaatse zijn normale
functie niet meer kon vervullen, nu zijn
gesteldheid abnormaal was; dat het gebrek van de vloer van de parfumerie-afdeling hierdoor is aangetoond; dat het
(hof van beroep) zulks afleidt uit de gegevens eigen aan deze welbepaalde zaak
en dit niet tegengesproken wordt door de
door (mseres) aangehaalde rechtspraak
in andere eventueel gelijkaardige doch
niet identieke zaken; dat de abnormale
aanwezigheid van de ijskreem de rechtstreekse oorzaak was tot het uitglijden
en de val van het slachtoffer; dat uit de
beschikbare gegevens afgeleid wordt dat,
zonder het eerder aangetoond gebrek, de
schade zich niet zou hebben voorgedaan
zoals dit thans het geval is; dat (eiseres)
voor het overige slechts haar reeds voor
de eerste rechter ontwikkelde argumenten herhaalt; dat het bestreden vonnis
deze op afdoende wijze heeft beantwoord
en het (hof van beroep) deze bijtreedt en
bevestigt; dat dit met name het geval is
voor wat betreft de vaststelling dat het
ten deze onverschillig is of het gebrek
aan de samengestelde zaak slechts tijdelijk was of al dan niet gevolg was van de
tussenkomst van een derde; dat, nu de
aansprakelijkheid op grond van artikel
1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek vaststaat, het niet relevant is de
eventuele andere aansprakelijkheidsgronden te onderzoeken »,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig, minstens dubbelzinnig of onnauwkeurig is, enerzijds, vast te stellen
dat de vloer van de parfumerie-B.fdeling
van het grootwarenhuis van eiseres geen
inherent gebrek vertoonde, maar anderzijds, niettemin te beslissen dat die vloer
door de aanwezigheid van een ijskreemrest afweek van de normale structuur
die de gebruikers ervan mochten verwachten en derhalve met een gebrek
was behept, zodat het arrest, waarvan de
overwegingen door een tegenstrijdlgheid,
minstens een dubbelzinnigheid of een
onnauwkeurigheid, zijn aangetast, niet
regel:matig is gemotiveerd (schending
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van artikel 97 van de Grondwet), en niet
wettelijk is gerechtvaardigd vermits niet
kan worden bepaald welke betekenis het
hof van beroep aan het wettelijk begrip
« gebrek van de zaak » hecht (schending
van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, enkel een abnormaal kenmerk
of een abnormale gesteldheid waardoor
aan derden schade kan worden berokkend, een gebrek van de zaak is; de abnormale plaats die roomijsresten op de
vloer van een parfumerie-afdeling innemen, geenszins als een abnormaal kenmerk of een abnormale gesteldheid van
die vloer in aanmerking lwmt, zodat het
hof van beroep, na te hebben vastgesteld
dat de vloer van de parfumerie-afdeling
geen inherent gebrek vertoonde, niet
zonder schending van het wettelijk begrip « gebrek van de zaak » heeft kunnen beslissen dat die vloer omwille van
de aanwezigheid van een ijskreemrest
afweek van de normale structuur die de
gebruikers ervan mochten verwachten
en dat die vloer, omdat hij zijn normale
functie door toedoen van de ijskreemrest
niet meer kon vervullen, een abnormale
gesteldheid vertoonde (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de vloer van de parfumerie-afdeling « als dusdanig », dat wil
zeggen beschouwd zonder de toegevoegde gladheid, geen gebrek vertoonde, maar dat de vloer door de
toevoeging van een glad produkt
een structuur had verkregen die abnormaal was;
Dat in zodanig oordeel geen tegenstrijdigheid schuilt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke g:rondslag mist;
Overwegende dat in het onderdeel
voor het overige niet wordt bepaald
in welke van de mogelijke interpretaties van het arrest de beslissing
onwettig zou zijn, noch · waardoor,
anders dan door de hiervoren verworpen tegenstrijdlgheid, de aangevoerde onnauwkeurigheid het Hof
zou verhinderen de wettigheid van
de besllssing na te gaan;
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van dezelfde waarde als het goed
Dat het onderdeel in zoverre niet
waarvan de onteigende wordt ontzet
ontvankelijk is;
(1).
Wat het tweede onderdeel betreft :
2" Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter, bij ontstentenis van
Overwegende dat het arrest oorandere passende vergelijkingspunten,
deelt dat het gemorste produkt met
de aankoopprijs die de onteigende
de vloer van de parfumerie-afdeling
voor het ingenomen goed heeft beeen structuur vormde, waardoor de
taald, als vergelijkingspunt in aanmervloer een gebrek vertoonde;
king te nemen voor het bepalen van de
aan de onteigende toekomende vergoeDat dit oordeel onaantastbaar is
ding om zich een onroerend goed aan
in feite;
te schaffen van dezelfde waarde als
Dat het arrest aldus het wettelijk
het goed waarvan hij wordt ontzet (2).
begrip « gebrek van de zaak » niet
miskent;
Dat het onderdeel niet kan WOr- (IMRODER N.V. T. WESTVLAAMSE INTERCOMMUden aangenomen;
NALE VOOR HUISVESTJNGSBELEID S.V.)
(A.R. nr. 6139)
30 december 1988 - 1" kamer- VoorOm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs de kosten.
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille-

30 december 1988 - 1" kamer - Voor- kaerts, advocaat-generaal - Advocaten :
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit- mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert.
ter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelljkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.
Nr. 256
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KAMER -

STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS
NJET AAN DE BEKLAAGDE IN PERSOON BETEKEND - KENNJS VAN DE BETEKENING - FE!·
TELIJKE BEOORDELING VAN DE RECHTER.

30 december 1988

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - ART. 11 GW. - BILLIJK EN VOORAFGAANDE SCHADELOOSSTELLJNG
LIJKE VERGOEDJNG - BEGRIP

-

BIL·

De rechter beoordeelt op onaantastbare
wijze of en wanneer de b1j verstek veroordeeJde bekJaagde van de beteke-

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
(1) Cass.,
20
sept.
1979,
volt.
ter.
NtJTTE - ART 11 GW - AAN DE ONTEI· (A.C., 1979-80, nr. 43) met concl. van proc.-gen.
GENDE VERSCHULDIGDE BJLLIJKE VERGOE·
DI:'<G- CRITERIUM VOOR RET BEPALEN VAN
DE BILLJJKE VERGOEDING

1" Om billijk te zijn, in de zin van artikel 11 Gw., moet de onteigeningsver-

goeding even groat zijn als, maar mag
oak niet meer bedragen dan het bedrag dat moet worden betaald om zich
een onroerend goed aan te schaffen

Dumon, in Bull. en Pas., 1980, I, blz. 70 tot 90,
en 24 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 541).

(2} Zie COPPEE, « Chronique de jurisprudence - L'expropriation " in Joiirn. Trib., 1979,
blz. 97 tot 133, inzonderheid nrs. 128 tot 132; L.
BELVA, COENRAETS en G. BELVA, « L'expropriation pour cause d'utilite publique ,, in Les Novelles, Droit admin., dee! VII, druk 1980, inzonderheid nrs. 653 en 657; G. SUETENS-BOURGEOIS,
« Onteigeningen "•
in Rechtsk. Weekbl.,
1987-1988, blz. 65 tot 73, inzonderheid nr 15.
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ning van de veroordelende beslissing verstek gewezen voimis betrekking
kennis heeft gekregen (1).
hebbende vattingsbevel, dat de bete(SMITS)

kening vermeldt, kennis kreeg van
het feit van de betekening van dit
vonnis;

ARREST

(A.R. nr. 2967)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 oktober 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel: aangezien door de
overwegingen van het bestreden vonnis
van de 31ste Kamer der Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen reeds bewezen is dat eiser nooit kennis heeft gekregen nocb van de tekst van het oorspronkelijk verstekvonnis, noch van de tekst
van de akte van betekening aan woonplaats van 12 maart 1985; het vattingsbevel van 26 september 1986 waarin de datum van bet vonnis en de datum van de
betekening vermeld staan, onder geen
enkel beding kan gelden als « een betekening aan persoon », ook niet als dit
vattingsbevel door eiser voor kennisname ondertekend werd; de betekening van
een vonnis bij verstek noodzakelijk veronderstelt dat de tekst, of minstens een
uittreksel uit het vonnis, afgeleverd of
toegestuurd werd aan de betekende partij; zelfs de lezing aan de beklaagde door
een agent van de openbare macht van
bet bij verstek gewezen vonnis de termijnen van verzet geen aanvang doet nemen; de recbtbank in haar bestreden
vonnis evenmin antwoordt op al!e verdere middelen door eiser in zijn conclusie
weergegeven :

Overwegende dat de appelrechters, nu uit hun vaststelling blijkt
dat eiser op 26 september 1986 over
voldoende gegevens beschikte om
omtrent de betekening van het vonnis te informeren en aldus kennis te
krijgen van de inhoud van de betekening en daarbij aansluitend van
het betekende vonnis, wettig beslissen dat eiser op 26 september 1986
kennis had van de betekening, dat
<< (eiser) verzet kon doen binnen een
termijn van vijftien dagen na de
dag waarop hij van de betekening
kennis kreeg ;> en dat het op 30 november 1987 aangetekende verzet
laattijdig was;
Dat zij door hun redengeving het
desbetreffende verweer van eiser
verwerpen, terwijl zij door hun vaststellingen niet meer op het overige
van eisers conclusie dienden te antwoorden;

I

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

I

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
Overwegende dat de appelrech- ! overeenkomstig de vvet is gewezen;
ters, met onaantastbare beoordeling
van de hun regelmatig overgelegde
feitelijke gegevens, vaststellen dat
eiser door ondertekening voor kennisname op 26 september 1986 van I
het op het op 25 januari 1985 bij ' Om die redenen, verc1Jerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
--------------llkosten.
(1) Cass., 28 maart 1955, A.C., 1955, 645; 18
jan. 1960, Pas. I, 562; 21 feb. 1984, A.R. nr. 8537 ' 3 januari 1989 - 2' kameT - T7oor:dt(A.C., 1983-84, nr. 348).
ter : de h. Boon, waarne~nend voorzitt~r
Zie : R. HAYOIT DE TERMICOURT, « Etude sur , - Verslaggever : de h. Holsters - Ge!'opposition », R.D.P., 1932, biz. 713 (735, nr. 25
e.v.); A. VANDEPLAS, « Het verzet in strafza- ,j~ Jijkluidencle conclusie van de h. du Jarken ''• m Strafrecht vo01· rechtspractici, nr l din, advocaat-geneTaal - Advocaat: mr.
(Acco, Leuven), biz. 35 tot 56 (inz. nrs. 18 e.v.). IW. Hendrickx, Ant-weTpen.
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KAMER -

4 januald 1989

1° STRAF STUREN -

VERVAL VAN HET RECHT TOT
MOTIVERING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE STRAFZAKEN STRAF
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN MOTIVERING.

lo en 2' Aan de bijzondere motiverings-

verplichting van art, 195 Sv. wordt
voldaan door de appelrechter die het
opgelegde rijverbod motiveert met de
overweging dat die straf, gelet op de
zwaarte van de begane tout en de
gevolgen ervan, wettig en passend is
en
daarbij
tevens
nauwkeurig
vermeldt waarom hij die tout als
zwaar aanmerkt (1).

T.

(LARONDELLE, LUIKSE VERZEKERING N.V.
DOCQUIER, QUINET, ROUSSEL, LAGASSE,
DE BIJ-DE VREDE N.V., WEGENFONDS)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6794)

RET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 24 maart 1988
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;

I. Op de voorziening van Theophile Larondelle:

A. In zoverre de voorziening van
eiser, beklaagde, gericht is tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :

529

doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser wegens
het onopzettelijk toebrengen van slagen
en verwondingen veroordeelt tot een
geldboete van 100 frank, hem voor de
duur van een maand vervallen verklaart
van het recht tot het besturen van alle
categorieen van motorvoertuigen en hem
tevens veroordeelt in de kosten van
beide instanties alsook tot de betaling
van een bedrag van vijf frank, verhoogd
met 590 opdeciemen, dat maakt 300
frank, op de enkele gronden « dat de
tegen (hem) uitgesproken straf (... )
wettig is; dat het een passende straf is
gelet op de zwaarwichtigheid van de
begane fout en de eruit voortvloeiende
gevolgen »,
terwijl het in het middel vermelde
artikel 195, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat het
vonnis nauwkeurig, maar op een wijze
die beknopt mag zijn, de redenen
vermeldt waarom de rechter, als de wet
hem daartoe vrije beoordeling overlaat,
dergelijke straf of dergelijke maatregel
uitspreekt, en dat het bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of
maatregel rechtvaardigt; het vonnis, nu
het niet nauwkeurig de redenen aangeeft
waarom de rechters het verval van het
recht tot sturen hebben uitgesproken en
nu het de duur ervan niet rechtvaardigt,
artikel 195, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering schendt :
Overwegende dat het arrest de
overtreding van de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek ten laste
van eiser bewezen verklaart en hem
veroordeelt tot een geldboete van
honderd frank of een vervangende
gevangenisstraf van een maand; dat
het hem bovendien voor de duur
van een maand vervallen verklaart
van het recht tot het besturen van
de motorvoertuigen, behorende tot
de categorieen A tot F;

Overwegende dat het arrest, benevens de in het middel weergegeven
Over het middel: schending van consideransen, vermeldt dat het
artikel 195 van het Wetboek van Straf- bewezen is dat eiser « wiens bloed
vordering, gewijzigd bij artikel 2, inzon- een minimum-alcoholgehalte van
derheid tweede lid, van de wet van 27
april 1987 in verband met de motivering 1,88 gr/liter bevatte, naar eigen
van de straffen,
zeggen met een snelheid van 60 tot
~~~~~~-~~~=~~~~~! 70 kilometer per uur reed ( ... ) bij de
nadering van een kruispunt waarop
verkeer
door
driekleurige
(1) Cass., 2 maart 1988, A.R. nr. 6388 het
(A.C., 1987-88, nr. 405).
verkeerslichten geregeld werd en
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dat hij op ongeveer 20 meter van de
zaak ook wordt verdaagd (1). (Art. 22
wet 17 april 1878.)
lichten nog met die snelheid reed
ofschoon die Iichten nog altijd op
rood stonden »;
Overwegende dat aldus de appel(SIMEONS T. WOUTERS)
rechter, enerzijds, nauwkeurig de
redenen hebben vermeld waarom zij
ARREST ( vertaling)
een verval van het recht tot sturen
(A.R. nr. 6942)
hebben opgelegd en, anderzijds, de
duur ervan hebben gerechtvaardigd;
HET HOF; - Gelet op de bestreDat het middel niet kan worden
den arresten, op 1 april 1988 en 3 juaangenomen;
ni 1988 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van de naamloze vennootschap De
Luikse Verzekering, in zoverre ze
gericht is tegen de uitspraak op de
burgerlijke rechtsvorderingen die
tegen haar zijn ingesteld door de
verweerders Albert Lagasse en
Marie-Therese Roussel, die in hun
eigen naam optreden alsook in hun
hoedanigheid van wettelijke beheerders van de goederen van hun
minderjarige dochter Emmanuelle;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
4 januari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps
en Dassesse.
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II. Op de voorziening van Jean Simeons, beklaagde, tegen het arrest
van 3 juni 1988 :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Over het middel: schending van artikel 22 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
tot een gevangenisstraf van 4 maanden
met uitstel gedurende drie jaar en tot
een geldboete van 400 frank of een vervangende gevangenisstraf van 40 dagen
veroordeelt ter zake van het feit dat hij
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, doch zonder het oogmerk om de
persoon van een ander aan te randen,
onopzettelijk de dood heeft veroorzaakt
van Veronique Wouters, op grand met
name dat de verjaring van de strafvordering op 5 juni 1985 tijdig rechtsgeldig is
gestuit door de beslissing van de raadkamer om de behandeling van de zaak
naar een latere terechtzitting te verdagen,

terwijl de beslissing van 5 juni 1985
van de raadkamer uitsluitend is gewezen
op verzoek van de raadsman van de beklaagde Sainderichin en bedoeld was om
VERJARING- STRAFZAKEN- STUITING- hem in staat te stellen inzage te nemen
VERDAGING VAN DE ZAAK.
van het dossier, daar hij pas geraadpleegd werd; zodanige beslissing dus niet
Een regelmatige en tijdig gewezen voldoet aan de voorwaarden om als een
beslissing waarbij een strafzaak wordt -1-----~-----------~
verdaagd, stuit de verjaring van de
(1) Cass., 5 maart 1951 (A.C., 1951, 373).
strafvordering, om welke redenen de
2"
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verjaringstuitende daad te worden beschouwd:

Overwegende dat de regelmatige
verdaging van een strafzaak, welke
de redenen van de verdaging ook
mogen zijn, als een daad van onderzoek aan te merken is en dus, zo zij
tijdig is geschied, de verjaring van
de strafvordering stuit;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
4 januari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. B.
Cartuyvels, Brussel.

N:r. 259
2• KAMER - 4 januari 1989

1° STRAF -

VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN- MOTIVERING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN- REDENGEV!NG.

1° en 2° Aan de bijzondere motiverings-

dat bij zich zal beteren, verantwoord is
door de ernst van bet misdrijf (1).
(PITCHOT)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7030)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1988 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Over bet middel: schending van artikel 195, inzonderheid tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd
bij artikel 2 van de wet van 27 april 1987
in verband met de motivering van de
straffen,
doordat het bestreden vonnis, na het
aan beklaagde ten laste gelegde feit dat
hij op 22, 23 en 28 april 1987 te Blegny,
als weggebruiker of bestuurder of op de
openbare weg, gereden heeft in weerwil
van een hem opgelegd rijverbod, bewezen te hebben verklaard, het beroepen
vonnis wijzigt onder meer door het verval van het recht tot sturen tot een jaar
terug te brengen, op de enkele grand dat
« de eerste rechter (... ) de wet naar behoren heeft toegepast, onder het enkele
voorbehoud evenwel dat de opgelegde
straf zwaarder is dan voor een rechtvaardige bestraffing van het feit nodig
is »,
terwijl artikel 195, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, dat ten deze van toepassing is aangezien de rechtbank een verval van het recht tot sturen
uitspreekt, bepaalt dat de beslissing
nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen vermeldt
waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke
straf of dergelijke maatregel uitspreekt
en dat zij bovendien de strafmaat rechtvaa.rdigt voor elke uitgesproken straf of
maatregel; het vonnis, nu het niet nauwkeurig de duur van het opgelegde rijverbod rechtvaardigt, ofschoon artikel 38,
§ 2, van de Wegverkeerswet het aan de
rechter overlaat om het rijverbod dat hij
krachtens dat artikel verplicht is op te
leggen wanneer hij veroordeelt wegens

verplicbting van art. 195 Sv. wordt voldaan door de appelrecbter die de vermindering van de duur van bet door
de beroepen beslissing opgelegde rijverbod motiveert met de overweging
dat die beslissing de wet naar beboren
beeft toegepast, met dien verstande
dat de straf zwaarder is dan nodig
voor een recbtvaardige bestraffing van
het feit, en die aldus de gronden van
de eerste recbter overneemt volgens 1---~--------------
welke die maatregel, waarvoor de duur
moet worden vastgesteld met inaan(1) Cass., 10 feb. 1988, A.R. nr. 6385
merkingneming zowel bet gerecbtelijk (A.C., 1987-88, nr. 356), en 4 jan. 1989,
verleden van eiser als van de lransen A.R. nr. 6794 (ibid., 1988-89, SUpi'd, nr. 257).
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overtreding van artikel 48, 1°, van de geOm die redenen, verwerpt de
noemde wet, ofwel voorgoed ofwel tijde- voorziening; veroordeelt eise:r in de
lijk voor een duur van ten minste vijf- kosten.
tien dagen en ten hoogste twee jaar uit
te spreken, artil;:el 195, tweede lid,
4 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitvan het W etboek van Strafvordering ter : de h. Screvens, voorzitter - Verschendt:
slaggever : de h. Willems - GelijkluidenOverwegende dat de rechter, wan- de conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.

neer hij de overtreding van artikel
48, 1°, van de Wegverkeerswet bewezen verklaart, luidens artikel 38, § 2,
in fine van die wet verplicht is het
verval van het recht tot sturen hetzij voorgoed, hetzij tijdelijk voor een
duur van ten minste vijftien dagen
en ten hoogste twee jaar, uit te
spreken;
Dat ten deze de eerste rechter de
duur van het verval heeft vastgesteld op vijf jaar;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, door te vermelden, zoals in
het middel wordt aangegeven, « dat
de eerste rechter (... ) de wet naar
behoren heeft toegepast, onder het
enkele voorbehoud evenwel dat de
uitgesproken straffen zwaarder zijn
dan voor een rechtvaardige bestraffing van het feit nodig is », de gronden van de beroepen beslissing betreffende het verval van het recht
tot sturen overneemt;
Dat het aldus beslist « dat het uitspreken van een verval van h.et
recht tot sturen waarvan de duur is
vastgesteld, met inaanmerkingneming zowel van het gerechtelijk verleden van (eiser) als van de kansen
dat hij zich zal beteren, door de
ernst van het misdrijf verantwoord
is »;
Overwegende dat derh.alve h.et
appelgerecht de duur van het verval
dat het wettelijk verplicht was uit te
sp:reken, regelmatig met redenen
heeft omkleed;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat, voor h.et overige, de substantiele of op straf van
nietigheid voorgesch.reven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORIVI - ONTZETTING VAN DE OUDERLIJKE MACHT - VOORZIENING VAN DE
IVIINDERJARIGE EN DIENS VOORLOPIG BEWINDVOERDER - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een minderjarige en diens vool'iol:dg bewindvoerder tegen de beslissing
waarb1j hun hager beroep tegen de beslissing van de jeugdrechtbank die de
ouders van de minderjarige ontzet van
de ouderlijke macht, niet ontvanlwlijk
wordt verklaard, wanneer het cassatieberoep niet is betekend arm de partijen tegen wie het is ingesteld (1).
(Art. 418 Sv.)
(D ... A ... , R. .. Q.Q. T. D ... D ... , F ... )
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7168)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1988 gewezen door de Jeugdkamer van het
Hof van Beroep te Luilc;
Overwegende dat het arrest de hogere beroepen niet ontvankelijk verklaart die de eisers h.adden inge~--~---------------=--~----~~

(1) Het cassatieberoep zou niet ontva~kelijk
zijn, zelfs al was het betekend, aangez1en de
minderjarige niet wordt beschouwd als een
partij in het debat betreffende een maatregel
die ten aanzien van zijn ouders wordt gevorderd (zie Cass., 17 juni 1987, A.R. nr. 5899,
A.C., 1986-87, nr. 636).
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steld tegen het vonnis van 16 juni 1988 dat in een rechtspleging die
ertoe strekte de verweerders, ouders
van eiseres, van de ouderlijke
macht te ontzetten, die ontzetting
uitsprak, een voogdes aanwees, de
tenuitvoerlegging bij voorraad van
de beslissing beval en « de akte van
vrijwillige tussenkomst » van eiser
verwierp;
Overwegende dat niet blijkt dat
de eisers hun voorziening hebben laten betekenen aan de partijen tegen
wie zij de voorziening hebben ingesteld;
Dat de voo:rzieningen niet ontvankelijk zijn;
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E. V.R.M, berecht te worden, beslist
dat de aan de beschuldigde verweten
feiten de uiting zijn van een ernstig en
herhaald misdadig gedrag dat door het
arrest nader wordt omschreven, dat
die feiten wijzen op een gevaarlijke
geestesgesteldheid die gevaar oplevert
voor de openbare veiligheid, en dat de
duur van de hechtenis te dezen niet
als buitensporig aan te merken is, nu
overwogen wordt de zaak binnen een
betrekkelijk korte tijd voor het hoi
van assisen te laten dienen (1).
(DEPREZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7175)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die :redenen, verwerpt de den arrest, op 21 oktobe:r 1988 gewevoorzieningen; ve:roordeelt iedere ei- zen door het Hof van Assisen van
se:r in de kosten van zijn voo:rzie- de provincie Henegouwen;
ning.
Overwegende dat het arrest over4 januari 1989 - z• kamer - Voorzit- eenkomstig artikel 7 van de wet van
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- 20 april 1874 op de voorlopige hechslaggever : de h. Willems, raadsheer - tenis uitspraak doet over een door
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, eiseres, beschuldigde, aan het hof
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.L. van assisen gericht verzoek tot voorBerwart, Luik.
lopige invrijheidstelling;
Over het eerste middel : schending van
artikelen 5.3 en 5.4 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Nr. 261
Mens,
doordat het hof van assisen oordeelt
dat de redelijke termijn voor de behan2• KAMER - 4 januari 1989
deling van de zaak ten deze niet overschreden is en dat om die reden de
handhaving van eiseres niet onredelijk
1° VOORLOPIGE HECHTENIS - AAN is,
HET HOF VAN ASSISEN GERICHT VERZOEK
terwijl, eerste onderdeel, artikelen 5.3
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING en 5.4 van het Verdrag noodzakelijkerART. 5.3 E.V.R.M. - RECHT OM BINNEN EEN wijze wordt geschonden wanneer uit het
REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT dossier van het onderzoek blijkt dat dit
- BEGRIP.
onderzoek onverantwoorde vertraging
heeft opgelopen waardoor eiseres niet
2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.3 binnen een redelijke termijn is berecht;
E.V.R.M. - RECHT OM BINNEN EEN REDE- de vertr·aging waarmee de dag voor de
LIJKE TERM!JN TE WORDEN BERECHT - BE- behandeling van de zaak zelf is bepaald
op geen enkele wijze door het onderzoek
GRIP.
wordt verantwoord; het niet kan worden
1° en 2° Naar recht verantwoord is het betwist dat het hof van assisen, na kenarrest van het hof van assisen dat, bij nis te hebben genomen van de conclu.sie
de uitspraak over een verzoek tot voor- 1----~------------~
lopige invrijheidstelling, in verband
met het recht om binnen een redelijke
(1) Cass., 14 dec. 1988, A.R. nr. 7134
termijn, in de zin van art. 5.3 (A.C., 1988-89, supra, nr. 228).
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waarin de vertragingen van het onderzoek werden aangevoerd, die vertragingen had moeten vaststellen, aangezien
het op 24 mei 1986 begonnen onderzoek
naar de schuld van eiseres beeindigd
was op 8 december 1986, en het daarbij
horende verslag van het psychiatrisch
deskundigenonderzoek op 19 november
1986 bij het dossier was gevoegd; het hof
van assisen had moeten vaststellen dat
tussen 8 december 1986, dag waarop de
onderzoeksrechter het deskundigencollege belastte met het onderzoek naar de
geestestoestand en de toerekeningsvatbaarheid van Montagui, en eind maart
1987, in weerwil van de opmerkingen en
protesten van de verdediging die dat
middel aanvoerden voor de raadkamer
en de kamer van inbeschuldigingstelling,
het onderzoek van de zaak van eiseres
een onverantwoorde vertraging van vier
maanden heeft opgelopen; het hof van
assisen tevens had moeten vaststellen
dat tussen 5 mei 1987, dag waarop het
verslag van het deskundigenonderzoek
betreffende Montagui was neergelegd, en
10 november 1987, dag waarop de zaak
door de kamer van inbeschuldigingstelling naar het hof van assisen was verwezen, het onderzoek andermaal en zonder
enige reden een voor de zaak nadelige
vertraging heeft opgelopen; het dossier
al op 5 mei 1987 had kunnen toegezonden worden aan de procureur des Konings die onmiddellijk zijn vordering
had kunnen nemen, zodat eiseres reeds
in juni 1987 had kunnen verwezen worden; het hof van assisen in elk geval had
moeten vaststellen dat het onderzoek al
sedert 10 november 1987 stilligt en dat
de hechtenis van eiseres geen enkele
grond meer heeft, nu de dag voor de behandeling van de zaak voor het hof van
assisen op die datum nog niet was vastgesteld;
tweede ondeJ'deel, het hof van assisen
niet vaststelt dat de vertraging die is
ontstaan door de laattijdige neerlegging
van het deskundigenverslag betreffende
Montagui en de vertraging die is ontstaan doordat de procureur-generaal gewacht heeft met de dagbepaling van de
zaak van eiseres, voor het hof van assisen verantwoord waren :
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gedrag, dat onder meer bestond uit
diefstallen ten nadele van bejaarden, die bijzonder kwetsbaar zijn
wanneer ze te maken krijgen met
misdadigers die tot alle vormen van
geweldpleging, doodslag inbegrepen,
in staat zijn om enkele schaarse bezittingen buit te maken en hun
straffeloosheid te verzekeren, dat
die feiten wijzen op een gevaarlijke
geestesgesteldheid die een groot gevaar oplevert voor de openbare veiligheid, en dat de werkelijke duur
van de hechtenis te dezen niet als
buitensporig beschouwd lmn worden, daar de behandeling van de
zaak voor het hof van assisen reeds
overwogen wordt voor 16 januari
1989;
Overwegende dat het hof van assisen uit het geheel van die concrete
gegevens heeft kunnen afleiden dat
ten deze de redelijke termijn bedoeld in artikel 5.3 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden niet overschreden was en
heeft kunnen beslissen dat de handhaving van de hechtenis van eiseres, blijkens het door artikel 5.4 van
dat Verdrag voorgeschreven onderzoek, wettig bleef naar het vereiste
van de regels van het nationale en
internationale recht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel: schending
van artikelen 5.3 en 5.4 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens,
doordat het hof van assisen de hechtenis handhaaft, op grond dat: 1) de feiten,
gelet op de persoon!ijkheidsstructuur
van eiseres, zwaarwichtig zijn, 2) het
grote aantal en de ernst van de feiten
waarvan eiseres wordt beschuldigd, haar
invrijheidstelling onverenigbaar maken
met de maatschappelijke orde, 3) de feiten wijzen op een gevaarlijke geestesgeWat de twee onderdelen samen steldheid die gevaar oplevert voor de
openbare veiligheid; dat dergelijke algebetreft:
mene overwegingen niet verenigbaar
Overwegende dat het arrest erop zijn met artikelen 5.3 en 5.4 van het Verwijst dat de voor het hof van assi- drag en evenmin trouwens met de wet
sen gebrachte feiten de uiting zijn op de voorlopige hechtenis; dat het hof
van ernstig en herhaald misdadig van assisen in concreto moet vaststellen
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waarop de aangehaalde gronden berusten; dat aldus het Europese Hof, in het
arrest van 1 juli 1961, zaak Lawless, § 13,
reeks A, blz. 51, heeft beslist dat een
aanhoudingbevel gegrond op het niet nader gepreciseerde feit dat de invrijheidstelling, gelet op de ernst van de feiten,
de publieke opinie ernstig zou schokken,
maar moeilijk verenigbaar kan worden
geacht met het Verdrag; dat zulks wel
degelijk ten deze het geval is, aangezien
het hof van assisen doorgaans niet nader
aangeeft waarom de openbare opinie zou
geschokt zijn, hetgeen in strijd is met de
regelmatig voor het hof neergelegde conclusie waarin stand dat eiseres niet meer
zou blijven wonen in dezelfde streek
waar zij geleefd had; dat eiseres eveneens een arrest van 17 juli 1968 van het
Europees Hof, in de zaak Neumeister,
reeks A, deel II, § 10, aanhaalt, dat betrekking had op het gevaar voor ontvluchting in het algemeen; dat het Europees Hof van oordeel is dat dit gevaar
zeer concreet moet worden onderzocht
en niet aanwezig is wanneer er geen, in
het arrest te vermelden, gegevens, eigen
aan de zaak, voorhanden zijn waaruit
zou kunnen worden afgeleid dat de verdachte zich aan zijn straf zou pogen te
onttrekken; dat het hof van assisen ten
deze in algemene bewoordingen aangeeft
dat er gevaar voor herhaling bestaat,
doch niet vermeldt hoe dat gevaar zich
in concreto zou kunnen voordoen, en vermeldt dat eiseres beschuldigd wordt van
tal van zwaarwichtige feiten ofschoon uit
het dossier blijkt dat zij slechts van een
enkel feit wordt beschuldigd, ook al was
ze reeds veroordeeld wegens geringe
diefstallen; dat het hof van assisen, nu
het geen bijzondere en concrete gronden
opgeeft in het arrest, artikelen 5.3 en 5.4
van het Verdrag heeft geschonden en tekort gekomen is aan de vereisten van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis:

Overwegende dat in het licht van
de gegevens van elke zaak afzonderlijk moet worden nagegaan of de
duur van de hechtenis redelijk is;

het hof van assisen volgens welke
de redelijke termijn niet is overschreden, verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
4 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Demolin, Bergen.
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1° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN
ORDE VAN GENEESHEREN - BESLISSINGEN
VAN DE PROVINCIALE RAAD - VATBAARHEID
VOOR HOGER BEROEP.

2° GENEESKUNDE -

ORDEN ORDE
VAN GENEESHEREN- BESLISSINGEN VAN DE
PROVINCIALE RAAD - VATBAARHE!D VOOR
HOGER BEROEP.

1° en 2° Hoger beroep staat open tegen

aile, oak met bevoegdheidsoverschrijding genomen beslissingen van de provinciale raden van de Orde van Geneesheren, tenzij de wet bepaalt dat
zij in Jaatste aanleg gewezen zijn (1).
(Art. 13, lid 1, Artsenwet.)
(V... L ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

Overwegende dat uit het antwoord
(A.R. nr. 6295)
op het eerste middel blijkt dat het
arrest, enerzijds, de beslissing verHET HOF; - Gelet op de bestreantwoordt naar het vereiste van de den beslissing, op 22 februari 1988
wet op de voorlopige hechtenis en, l---------------anderzijds, de redenen, eigen aan de
(1) Cass., 4 feb. 1975 (A.C., 1975, 633).
zaak, aangeeft die de beslissing van
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gewezen door de raad van beroep woordt aan de vereisten van termijn en
van de Orde van Geneesheren met vorm »; dat « na regelmatig te zijn opgeroepen, (eiser) voor deze raad verschehet Nederlands als voertaal:
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 13, eerste lid, 21 van het
koninldijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, als gewijzind bij koninklijk
besluit van 26 december 1985, en 24 van
het koninklijk besluit van 6 februari 1970
tot regeling van de organisatie en de
werking der raden van de Orde van Geneesheren,
doordat de bestreden beslissing, na te
hebben vastsgesteld dat « nadat (eiser)
er zich bij zijn provinciale raad over beklaagd had dat hij niet toegelaten werd
tot de wachtdienst van de artsen van de
haven van Antwerpen, de provinciale
raad aldaar een uitgebreid onderzoek
(heeft) ingesteld waarbij allen die in deze zaak enige inlichting konden verstrekken, verhoord werden »; dat « ingevolge
zijn beslissing van 27 augustus 1987 de
provinciale raad aan dr. Van Cleempoel,
die voor de organisatie van deze wachtdienst instaat, officieel de vraag (heeft)
gesteld of (eiser) aan deze georganiseerde wachtdienst (mocht} deelnemen »; dat
« deze beslissing aan de betrokken arts
ter kennis (werd) gebracht met een brief
waarin gespecifieerd werd dat hij bij
eventueel negatief advies tegen deze beslissing beroep zou kunnen instellen bij
gezegde provinciale raad, die dan uitspraak zou doen in laatste aanleg »; dat
« het antwoord van de leden van de
wachtdienst inderdaad negatief (was) en
(eiser) hoger beroep instelde bij de provinciale raad >>; dat « ingevolge dit hoger
beroep (eiser) door de (provinciale) raad
uitgenodigd (werd) en er in kennis geste1d (werd) van de argumenten van de
wachtdienst »; dat « na nog verdere informatie te hebben ingewonnen, de provinciale raad over het probleem gestatueerd (heeft) door op 25 maart 1987 te
beslissen dat het door de betrokken arts
ingesteld hoger beroep ongegrond (was),
van oordeel zijnde dat hij niet (beantwoordde) aan de bijzondere eisen tot,
deelname aan de havenwachtdienst »;
dat « hierbij nogmaals uitdrukkelijk gesteld (werd) dat de beslissing in laatste
aanleg getroffen was »; dat « het tegen
deze beslissing (is) dat (eiser) in boger
beroep gekomen is en dat het dossier
aan de raad van beroep werd overgemaakt »; dat << dit hoger beroep beant-

nen (is) ter zitting van 19 oktober 1987,
alwaar verslaggever D. De Buck verslag
heeft uitgebracht en (eiser) gehoord
werd in zijn middelen en besluit voorgedragen zowel door hemzelf als door zijn
raadsman mr. Bruno Van Dorpe, advocaat bij de balie te Kortrijk »; dat « (eiser) het blijkbaar niet eens (is) met de
zienswijze van de provinciale raad valgens welke de beslissing in laatste aanleg getroffen werd », en het hoger beroep
van eiser niet toelaatbaar verklaart, op
grond van de overwegingen dat « het
nochtans duidelijk (is) dat de bevoegdheld van de raad van beroep beperkt is
tot de punten aangeduid in artikel 13
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967, en die beperkt zijn tot
de beslissingen die artikel 6, 1° en/of 2°,
toepassen met name beslissingen over
het opmaken van de lijst van de Orde en
het waken over het naleven van de regelen van de medische plichtenleer »; dat
« beslissingen inzake de wachtdienst in
deze bevoegdheid niet begrepen (zijn) »,
dat « (eiser) die dit blijkbaar wel ingezien heeft, de zaken thans zo (wil) voorstellen also£ het om een ondeontologische gedraging zou gaan nopens welke
de provinciale raad tekort geschoten is
in zijn opdracht te waken over de eer en
de waardigheid waarmee het uitoefenen
van het beroep dient gepaard te gaan en
anderzijds om een individuele maatregel
tegen (eiser) »; dat « dit een verkeerde
voorstelling van zaken is »; dat « op geen
enkel ogenblik de provinciale raad iemand iets te laste (heeft) gelegd volgens
de procedure door artikel 24 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 »; dat
« (eiser) zich persoonlijk en in feite door
de bestreden bes!issing benadeeld (kan)
voelen, hij niet de betrokken geneesheer
(is) waarover artikel 21 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967
het heeft », en dat « er derhalve besloten
(kan) worden dat (eiser) niet de hoedanigheid had om een hoger beroep in te
stellen »;
terwijl, ...
vierde onderdeel, tegen de beslissingen
van de provinciale raad in elk geval bij
de raad van beroep hoger beroep kan
worden ingesteld, behoudens indien de
betrokken beslissing van de provinciale
raad krachtens een wettelijke bep;clling
in laatste aanleg zou zijn genomen; artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betref-
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fende de Orde der Geneesheren, door
melding te maken van de beslissingen
die door de provinciale raad genomen
worden krachtens artikel 6, 1o en 2°, van
hetzelfde besluit, de beslissingen uitsluit
die, zoals de beslissingen vermeld in artikel 6, 5°, van voormeld besluit, in laatste aanleg zijn genomen; artikel 13, eerste lid, van het voormelde koninklijk
besluit de mogelijkheid van hoger beroep niet beperkt tot het hoger beroep
tegen de beslissingen genomen door de
provinciale raad krachtens artikel 6, 1°
en 2°, van hetzelfde besluit; artikel 13,
eerste lid, aldus een uitdrukking is van
het algemeen beginsel volgens hetwelk
hager beroep kan worden ingesteld tegen alle beslissingen van de provinciale
raden, zelfs indien deze beslissingen buiten de bevoegdheid van de provinciale
raden, zeals bepaald bij artikel 6 van
voormeld besluit of bij enige andere wettelijke bepaling, zou zijn genomen, behoudens indien deze beslissingen volgens een wettelijke bepaling in laatste
aanleg zouden zijn genomen; de beslissing van de provinciale raad van Antwerpen van 25 maart 1987 niet krachtens artikel 6 van bet voormelde koninklijk
besluit noch krachtens enige andere wettelijke bepaling in laatste aanleg genamen werd; het hoger beroep tegen deze
beslissing in elk geval ontvankelijk diende te worden verklaard, zelfs in de hypothese dat voormelde beslissing geen individuele maatregel ter voorkoming van
een inbreuk op de medische plichtenleer
zou zijn; de bestreden beslissing derhalve, door te beslissen dat het hager beroep van eiser tegen de beslissing van de
provinciale raad van Antwerpen van 25
maart 1987 niet toelaatbaar is, niet naar
recht verantwoord is (schending van de
artikelen 2 en 1050 van het Gerechtelijk
Wetboek, en 6, 13, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der Geneesheren, als gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 december 1985) :

Wat het vierde onderdeel betreft:
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Dat de raad aldus uitspraak doet.
in een geschil omtrent eisers deelname aan die wachtdienst;
Overwegende dat eiser voorhoudt
dat de provinciale raad beslist heeft
met toepassing van artikel. 6, 2°, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde
der Geneesheren en inroept dat luidens artikel 13, eerste lid, de raad
van beroep van de Orde van Geneesheren kennis neemt van het hager beroep tegen de beslissingen
van de provinciale raden, die artikel
6, 1° of 2°, toepassen; dat hij voorts
aanvoert dat tegen de beslissingen
van de provinciale raad in elk geval
hoger beroep kan worden ingesteld,
behoudens indien de beslissing van
de provinciale raad krachtens een
wettelijke bepaling in laatste aanleg
zou zijn gewezen;
Overwegende dat hoe dan ook de
bestreden beslissing niet valt onder
de beslissingen die krachtens een
wetsbepaling in laatste aanleg zijn
gewezen;
Dat een beslissing van de provinciale raad, tenzij de wet bepaalt dat
zij in laatste aanleg is gewezen, vatbaar is voor hoger beroep, ook een
beslissing genomen buiten de bevoegdheid van die raad, zoals die is
omschreven in voormeld artikel 6 of
in een andere wetsbepaling;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door te oordelen dat te dezen het hoger beroep niet toelaatbaar
is, de artikelen 2 en 1050 van het
Gerechtelijk Wetboek en artikel 13,
eerste lid, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Overwegende dat de provinciale
raad op 25 maart 1987 besliste :
Overwegende dat de provinciale
raa.d van oordeel is dat dr. V...
L... door zijn huidige medische activiteiten niet beantwoordt aan de
bijzondere eisen tot deelname aan
de havenwachtdienst »;
«

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de Orde
van Geneesheren in de kosten; verwijst de zaak naar de raad van be-
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roep van de Orde van Geneesheren,
Dat de voorziening niet ontvankemet het Nederlands als voertaal, an- lijk is;
ders samengesteld.
II. In zoverre de voorziening ge5 januari 1989 - t• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, af- richt is tegen het arrest van 2 juni
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con- 1986:
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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VOORZIENING IN CASSATIE -

BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - PROCEDURE
VAN RANGREGELING- CASSATIEBEROEP INGESTELD MEER DAN DRIE MAANDEN NA DE
KENN!SGEVING VAN DE BESLISS!NG DOOR DE
GRIFFIER ONDER GERECHTSBRIEF.

In burgerlijke zaken is l1et cassatieberoep tegen een arrest ter zake van
rangregeling te laat ingesteld, wanneer
het meer dan drie maanden na de
kennnisgeving van de beslissing, door
de griffier onder gerechtsbrief, is ingesteld. (Artt. 57, 1073, 1078, 1648, 1649
en 1650 Ger.W.)
{SPAARKAS - IPPA - GRONDKREDIET N.V.
T. VANDENBERGH)
ARREST

(A.R. nr. 5743)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 26 september 1985
en 2 juni 1986 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 26 september 1985 :
Over het middel van niet ontvankelijkheid, door verweerster opgeworpen : dat
tegen dit arrest geen middel wordt aangevoerd;

Overwegende dat het middel het
arrest weliswaar vermeldt, maar
daartegen geen grief aanvoert;

Over het middel van niet-ontvankelijklleid, door verweerster opgeworpen : dat
van het arrest van 2 juni 1986 aan eiseres bij gerechtsbrief kennisgeving is gedaan op 9 juni 1986, waaruit volgt dat de
voorziening, betekend op 24 februari
1987, niet binnen de voorgeschreven termijn van drie maanden is ingesteld :

Overwegende dat artikel 57 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat luidt:
« Tenzij de wet anders bepaalt, begint de termijn voor verzet, hoger
beroep of voorziening in cassatie bij
de betekening van de beslissing »,
geen uitdrukkelijke afwijkende bepaling vereist; dat het voldoende is
dat de afwijking kan worden afgeleid uit de wettelijke bepalingen die
van toepassing zijn op de betrokken
rechtspleging;
Overwegende dat artikel 1073, eerste lid, van hetzelfde wetboek, luidens hetwelk « behoudens wanneer
de wet een kortere termijn bepaalt,
(... ) de termijn om zich in cassatie te
voorzien, drie maanden (is) te rekenen vanaf de dag waarop de bestreden beslissing is betekend », alleen
beoogt de termijn te bepalen en niet
afdoet aan het bepaalde in artikel
57;

Overwegende dat uit de vergelijking van de artikelen 1648, 1649 en
1650 van het Gerechtelijk Wetboek
volgt dat de kennisgevingen van
vonnissen of arresten betreffende de
geschillen ter zake van rangregeling, die de griffier krachtens die bepalingen aan aile partijen en, voor
tenuitvoerlegging, aan de notaris
moet doen, tot doel hebben de termijnen van alle rechtsmiddelen te
doen lopen;
Dat immers de kennisgeving bij
gerechtsbrief inzonderheid een snelle en goedkope procedure beoogt, zoals onder meer blijkt uit het verslag
van de Koninklijke Commissaris
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omtrent de regels van de evenredige
verdeling en de rangregeling; dat
die kennisgeving derhalve in deze
procedure de betekening vervangt;
dat tot een snelle en goedkope procedure behoort dat zij snel en goedkoop in feite en in rechte definitief
beslist wordt;
Dat de voorziening, die niet is ingesteld binnen drie maanden na de
kennisgeving van het arrest aan eiseres, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 januari 1989 -

1• kamer -
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3" Aangezien de man, volgens art. 1421

B. W., v66r de wijziging ervan bij de
wet van 14 juli 1976, alleen de goederen van de gemeenschap beheert, is de
vrouw die v66r de genoemde wet onder het stelsel van de gemeenschap is
gehuwd, geen derde ten aanzien van
de daden van beheer van haar echtgenoot en kan zij het ontbreken van dagtekening, in de zin van art. 1328 B. W.,
niet aanvoeren.
(VERZEKERINGSKANTOOR NOELMANS P.V.B.A.,
COPS, NOELMANS, SMET I. T. PALMAERS; PALMAERS T. VERZEKERINGSKANTOOR NOELMANS
P.V.B.A., COPS, NOELMANS, SMET G., SMET I.)

De h. advocaat-generaal Declercq heeft
in substantie het volgende gezegd over
Voorzit- het eerste middel:

ter en verslaggever: de h. Soetaert, afdeHet uitbaten van een verzekeringslingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- kantoor, door wijlen Jean Noelmans en
sie van de h. Declercq, advocaat-generaal anderen, heeft aanleiding gegeven tot be- Advocaten : mrs. Nelissen Grade, twistingen met Palmaers Josephine,

Geinger.
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1° HUWELIJKSVERMOG ENSSTELSELS - ALGEMENE BEGRIPPEN - WET 14
JULI 1976 -

weduwe van Jean Noelmans.
Dat verzekeringskantoor van Noelmans bestond al lange jaren en vanaf 1
juni 1957 werd het beheerd, in feitelijke
vereniging, door Jean Noelmans en Henriette Cops.
Op 14 oktober 1980 onstaat de P.V.B.A.
Verzekeringskantoor Noelmans (met 258
aandelen) en 's anderendaags draagt de
feitelijke vereniging Noelmans-Cops het
handelsfonds van het verzekeringskantoor over aan de P.V.B.A.

WERKING IN DE TIJD.

Enkele dagen later, op 30 oktober 1980,
draagt Jean Noelmans zijn 216 aandelen
2° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN over aan Henriette Cops, Johan Noel- WERKING IN DE TIJD - WET 14 JULI 1976 mans en Immelda Smet.
BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTEN
Zes dagen later, op 5 november 1980,
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN overlijdt Jean Noelmans, en op 10 noEN DE HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS.
vember 1980 draagt Henriette Cops haar
aandelen over aan Johan Noelmans, Im3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GE- melda Smet en Georges Smet.
SCHRIFTEN - ONDERHANDSE AKTEN MET
Door al die verhandelingen en gebeurVASTE DAGTEKENING TEN AANZIEN VAN tenissen dreigt een deel van het patrimoDERDEN - DERDEN - BEGRIP.
nium van Jean Noelmans te ontsnappen
aan zijn echtgenote, van wie hij overi1" en 2" De wet van 14 juli 1976 betref- gens al geruime tijd gescheiden leefde.

fende de wederzijdse rechten en verHet hof van beroep onderzoekt de verplichtingen van de echtgenoten en de mogenstoestand
van Noelmans in de
huwelijksvermogensstelsels heeft geen verschillende perioden
van zijn evolutie.
terugwerkende kracht (1).

V66r zijn huwelijk, in 1939, was Jean
al verzekeraar en de verzekeringsportefeuille
maakte dus deel uit van
(1) Zie de verwijzingen in de concl. van het
zijn roerend vermogen.
O.M.
-~----------------1Noelmans
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Volgens het oud artikel 1401/1 van het
Burgerlijk Wetboek vie! ze in gemeenschap.
Weliswaar is er het nieuw artikel 1399,
volgens hetwelk alle goederen, die op de
dag van het huwelijk aan elke echtgenoot toebehoren, eigen blijven. Maar,
zegt het bestreden arrest, die nieuwe bepaling is niet retroactief van toepassing.
Die portefeuille viel dus in gemeenschap.
Dit p:robleem zal het voorwerp worden
van het belangrijkste cassatiemiddel.
Maar het arrest gaat verder : de uitbreiding van de zaak, gedurende het huwelijk - dus van 18 april 1939 tot 28
september 1976, datum waarop de nieuwe wet van 14 juli 1976 in voege trad valt ook in gemeenschap. De exploitatie
gebeurt echter geldig zonder medewerking van mevrouw Noelmans.
Ten slotte, voor de periode na 28 september 1976, valt het aandeel van Jean
Noelmans in het handelsfonds van de
feitelijke vereiging - de helft dus - ook
in gemeenschap.
Het hof van beroep onderzoekt de
rechtsgeldigheid van de overeenkomst
van feitelijke vereniging van 1 juli 1957.
Maar, vermits Noelmans aileen beheerder van de goederen van de gemeenschap was, kon hij de overeenkomst aanP"aan en vermits mevrouw Noelmans
geen « derde » was, kan ze zich niet beroepen op het gebrek aan vaste datum
van die overeenkomst. De overeenkomst
is dus rechtsgeldig.
Na het oprichten van de P.V.B.A. in
1980 was er, volgens art. 1417, eerste lid,
nieuw, de bestuursautonomie van de
echtgenoot die een beroep uitoefent.
De omvorming van het kantoor in
P.V.B.A. was een noodzakelijke beleidsoptie. De inbreng van 216 deelbewijzen
kan niet worden aangevochten.
Het eigendomsrecht op de 216 deelbewijzen viel echter in gemeenschap. Maar
de overdracht van die deelbewijzen op 30
oktober 1980 dient beschouwd te worden
als overdracht van de gemeenschappelijke handelszaak in de zin van artikel
1418 nieuw. De toestemming van beide
echtgenoten was dus vereist; welnu, Josephine Palmaers gaf geen toestemming.
Jean Noelmans handelde met bedrieglijk opzet in het voordeel van Henriette
Cops, met wie hij samenwoonde. Henriette Cops, Johan Noelmans en Immelda De Smet zijn medeplichtig.
De latere overdracht van de aandelen,
door Henriette Cops, aan Johan Noel-
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mans, Immelda Smet en Georges Smet
schaadt ook de gemeenschap.
Het hof van beroep besluit dus dat de
216 deelbewijzen aan de gemeenschap
Noelrnans-Palmaers bleven toebehoren
tot op de dag van het overlijden van
Jean Noelmans.
Inbreng in natura is niet meer mogelijk Dus is vergoeding verschuldigd aan
de gemeenschap. Daarom wordt een expertise bevolen.
Het eerste cassatiemiddel van de consorten Noelmans verdedigt de stelling
dat, ingevolge artikel 1, zo, van artikel 3
van de wet van 14 juli 1976, het statuut
van de roerende goederen volgens artikel 1399/1 nieuw moet bepaald worden
indien het huwelijk heeft plaatsgehad
v66r het in werking treden van die wet
en indien de gehuwden niet de bij artikel
1/1° van datzelfde artikel 3 bedoelde verklaringen hebben afgelegd. Artikel
1399/1 zou dus volgens eisers impliciet
maar zeker terugwerkende kracht hebben. Trouwens, zegt het middel, hoe zou
men het oud artikel1401, 1°, nog kunnen
toepassen? Het is afgeschaft. Die laatste
bedenking is zonder waarde. Anders zou
er nooit een probleem bestaan van werking in de tijd van een nieuwe wet.
De werking in de tijd van de wet van
14 juli 1976 stelt een probleem dat nog
niet opgelost is in rechtsleer en rechtspraak. Uw uitspraak in deze zaak is dus
belangrijk.
De wet van 14 juli 1976 is ongetwijfeld
van toepasseling op alle verkrijging van
goederen na 28 september 1977, datum
waarop de overgangsperiode van een
jaar een einde nam. Om te weten of zulke goederen in gemeenschap vallen of eigen blijven, is het zonder belang dat het
huwelijk v66r of na 28 september 1977
gesloten werd.
Maar wanneer het huwelijk dagtekent
van v66r het in werking treden van de
nieuwe wet en bepaalde goederen ook
v66r die datum in het bezit kwamen van
de gemeenschap, blijft dan het gemeenschappelijk karakter bestaan na het in
werking treden van de wet van 14 juli
1976, ook al zouden ze eigen blijven valgens de nieuwe bepalingen?
In de rechtsleer werden over de toepassing van de nieuwe wet drie theorieen verdedigd.
1. De continui'teitstheorie: De goederen die v66r het in werking treden van
de nieuwe wet in gemeenschap vie1en,
blijven ook onder de nieuwe wet in gemeenschap. M.a.w. de nieuwe wet - in
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zoverre zij bepaalt dat zulke goederen eigen blijven - heeft geen terugwerkende
kracht.
Deze stelling werd met klem verdedigd
door een belangrijk deel van de rechtsleer, o.m. ter gelegenheid van recyclagebijeenkomsten reeds in 1976 georganiseerd door de universiteiten te Luik en
Leuven, en o.m. door Graulich, Renehan,
Raucent, Eeckhaute, Hambye en Dillemans (2).
Men vertrok van het principe dat een
wet uiteraard niet retroactief is, dat retroactiviteit de uitzondering is en dat
noch uit de tekst van de wet van 1976
noch uit de parlementaire voorbereiding
ervan blijkt dat de wetgever ook maar
zou bedoeld hebben enige terugwerkende kracht te geven aan de nieuwe bepalingen. Er werd wel in een overgangsperiode voorzien om de nieuwe bepalingen
eventueel voor de toekomst niet toe te
passen, maar niets om ze op vroeger gestelde handelingen wel toe te passen.
2. Een tweede theorie is de z.g. ontbindingstheorie, die in Gent verdedigd werd
door prof. Heyvaert en door de h. Engels
(3). Zij zijn ook tegen terugwerkende

kracht van de nieuwe bepalingen, maar
zij vinden dat, bij het tot stand komen
van de nieuwe wet, aile bestaande gemeenschappen automatisch ontbonden
zijn en dus eigenlijk zouden moeten vereffend worden. Dat heeft niemand gedaan en die auteurs vinden dan ook
geen weerklank in de rechtsleer.
Ik vermeld die theorie aileen volledigheidshalve want geen partij verdedigt ze
in de huidige zaak.
3. Wat wel in deze zaak ter sprake
komt is de derde theorie, die de stelling
verdedigt van de terugwerkende kracht
van de nieuwe bepalingen. Roerende
goederen die v66r de wet van 1976 in gemeenschap gevallen zijn, zouden tot eigen goederen omgetoverd worden als dat
volgens de nieuwe wetgeving zo geregeld
is.
Die retroactiviteitstheorie dankt haar
ontstaan aan stafhouder Baert (4), die
rapporteur was voor de wet in de kamercommissie. Hij heeft, in het parlement en nadien, niets onverlet gelaten
om aan de nieuwe wet terugwerkende
kracht te doen toekennen.
Zijn onverdroten ijver heeft een zeker
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : succes gekend. Enkele auteurs waren gewonnen voor zijn stelling: Weyts, Traest,
(2) PAUL GRAUL!CH, « Le regime transitoire >>,
Casman,
Bouckaert (5).
in Sept le{!ons sur Ja reforme des regimes maDe argumenten voor die theorie zijn
trimoniaux, Recyclage van 8 en 15 okt. 1976, te
Luik, blz. 183-192 (biz. 188-189); R. DILLEMANS, nochtans eerder mager.
HuwelijkSifermogensrecht, 1977, blz. 196; JACMen beroept zich op de tekst van het
QUES HAMBYE, " Regimes matrimoniaux », in nieuw artikel 1399 : « Eigen zijn de goeRepertoire notarial, dl. V, 2, boek I, 1977,
nr. 378; J.L. RENCHON, « L'application dans le deren en schuldvorderingen die aan elk
temps de !a loi du 14 juillet 1976 », in Annales van beide echtgenoten toebehoren op de
de droit (Louvain), 1977, biz. 9-32; id., Regimes dag van het huwelijk ... >>.
matrimoniaux (droit interne) "• in Rep. pr. du
J.L. Renchon heeft aangetoond dat
dr. beige, Compl. VI, 1983, nrs. 143-224; MARC hier een spijtige verwarring is ontstaan
EECKHAUTE, " Les biens meubles qui etaient
communs par application de !'article 1401 du tussen het voorschrift van de nieuwe wet
Code Napoleon sont-ils devenus propres sur en de toepassing in de tijd van die wet.

pied du Code civil depuis le 28 septembre
1977? >>, in Revue du notariat beige, 1980, 1--~----------------
blz. 18-32; LEON RAUCENT, Les regimes matrimoniaux, Louvain-la-Neuve, 19863, nr. 19.
(4) F. BAERT, « Nog over de terugwerkende
kracht van overgangsbepalingen van de wet
(3) A. HEYVAERT, « Het overgangsrecht, de van 14 juli 1976 >>, in R. W:, 1976-77,
rommelzolder van de wet van 14 juli 1976 be- kol. 2241-2258.
treffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksver(5) L. WEYTS, << Enkele praktische aanwijzinmogensstelsels », in R. W., 1976-77, kol. 961-994; gen en bedenkingen m.b.t. de overgangsbepaid., " Het overgangsrecht. De situatie na 27 lingen van het nieuw huwelijksvermogensseptember 1977 >>, in Het nieuwe Belgische hu- recht », in R. W:, 1976-77, kol. 941-956 (kol. 944);
welijksvermogensrecht, Postuniversitaire les- id., « Opties te nemen door echtgenoten
senreeks georganiseerd door het Seminarie gehuwd v66r de inwerkingtreding van de
voor Burgerlijk Recht R.U.G., Gent, 1977, nieuwe wet op het familiaal vermogensrecht
biz. 441-4471, nrs. 30-44; CHR. ENGELS, << De Wer- t.a.v. hun vroeger regime », in Tijdschr. voor
king en de vereffening van huwelijksvermo- Notarissen, 1977, blz. 1-18; G. TRAEST - H.
gensstelsels, ingevolge het overgangsrecht van CASMAN - F. BOUCKAERT, << Het nieuw huwede wet van 14 juli 1976 », in Exequatur van lijksvermogensrecht. De wet van 14 juli 1976 >>,
vriendschap, Liber discipulorum et amicorum Tijdschr. voor Privaatr., 1976, biz. 775-977, nr.
Egied Spanoghe, s.d. (1981), biz. 85-112.
173.
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Een ander argument van de heer
Baert was dat de oude bepalingen opgeheven en vervangen werden, zodat ze
niet meer voor toepassing in aanmerking
kwamen.
Dit is, zoals reeds gezegd, een verwarring tussen de onmiddellijke toepassing
en de retroactieve toepassing van een
nieuwe wet.
Ten slotte wordt in het voordeel van
de retroactieve toepassing van de wet ingeroepen dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers duidelijk in die zin stelling genomen had.
Dit argument is niet doorslaggevend,
vermits de Kamer het antwerp had gekregen van de Senaa.t, die onbetwistbaar
voorstander was van de niet-retroactiviteit.
De rechtsleer bespreekt ook uitvoerig
de voor- en nadelen van een eventuele
terugwerkende kracht van de nieuwe bepalingen. Maar die beschouwingen, welke misschien belangrijk zijn de lege ferenda, zijn zonder enig nut om een
bestaande wet te interpreteren.
Als men de balans opstelt van de
doctrinale schermutselingen, dan moet
men met de Boungne (6) erkennen dat
de retroactiviteitstheorie heeft moeten
wijken voor de continu1teitstheorie.
In het werk van mevrouwen Casman
en Van Look wordt discreet gezegd dat
de continui'teitstheorie meer voor- dan
nadelen biedt (7}.
De rechtspraak van de rechtbanken is
ook verdeeld. De vrederechter van Oudenaarde is voor de retroactiviteit. Leuven en Bergen zijn voor de continui:teit
(B).
In die omstandigheden werd een initiatief genomen om een interpretatieve

_________________________,
(6) A. DE BOUNGNE, « Continulteit of retroaktiviteit bij het toepassen van artikel III, artikel
1, 2°, eerste lid, van de wet van 14 juli 1976
i.v.m. het niewe huwelijksgoederenrecht "• in
Tijdschr. vo01· Notarissen, 1979, blz. 1-9.
(7) H. CASMAN - M. VAN LooK, Huwelijksvermogensstelseis, Brussel, Ced. Samson, 1977, 7e
dee!, blz. 7.
(8) Vred. Oudenaarde, 28 dec. 1977, R. W.,
1978-79, 374 en noot van Lut Swennen; rechtb.
Leuven, 13 maart 1978, Tijdschr. !TOOl' Notarissen, 1978, 271, en de noot van Gilles Thuysbaert, en Rev. trim. de droit fam., 1978,
blz. 180 en de noot van H€Mme Casman;
rechtb. Bergen, 18 dec. 1978, ibid., 1980, 197
met noot van J .L. Renchon.
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wet uit te lokken over de al dan niet retroactieve werking van de wet van 14 juli 1976 (9).
De Senaat sprak zich uit voor de nietretroactiviteit.
Die tekst botste in de Kamer op dezelfde rapporteur, de heer Baert, wiens
verslag dagtekent van 20 april 1978.
Een week later, op 27 april 1978, stemde de Kamer een tekst die voor retroactiviteit kiest.
De regering neemt dan een ongewoon
initiatief. Ze raadpleegt prof. Roger Dillemans. Deze spreekt zich formeel uit tegen de retroactiviteit.
Daarop wordt een belangrijk document
opgesteld door de heer Stienon, die behoort tot het Departement van Justitie.
Hij veroordeelt formeel de stelling van
Baert.
De commissie van de Kawer doet
daarop uitspraak, zonder trouwens in te
gaan op de consultatie Dillemans of het
document Stienon.
De rapporteur in de Senaat, mevr.
Staels-Dompas, verklaart uitdrukkelijk
dat de Senaat nooit retroactiviteit gewild
heeft.
Opmerkenswaardig is dat het antwerp,
dat door de Kamer naar de Senaat teruggestuurd werd, niet door de Senaat
behandeld werd.
Men wacht dus nog altijd op de dingen
die komen.
Rekening houdend met al wat reeds
vermeld werd,- moet men m.i. besluiten
dat aan de wet van 14 juli 1976 onmogelijk retroactieve werking kan worden
toegekend.
Het eerste cassatiemiddel, dat de retroactiviteitstheorie verdedigt, faalt naar
recht.
ARREST

(A.R. nrs. 6005-6051)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1987 door
het Hof van Beroep te Ant'werpen
gewezen;
(9) Cfr. JEAN-LOUIS RENCHON, « Loi du 14
juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des epoux et aux regimes matrimoniaux - Dispositions transitoires >>, in Rev. trim.
de droit fam., 1978, blz. 302-305.
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Overwegende dat de twee voorzieningen hetzelfde arrest bestrijden
en dienen te worden gevoegd :
I. Op de voorziening onder nummer 6005:

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 2, 1399, eerste lid (nieuw),
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2°, van de
overgangsbepalingen (artikel 3), 47 van
de opheffings- en wijzigingsbepalingen
(artikel 4) van de wet van 14 juli 1~76 betreffende de wederzijdse recbten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels,
doordat het hof van beroep in het arrest oordeelt dat de verzekeringsportefeuille die wijlen Jean Noelmans bezat
v66r zijn huwelijk op 18 april 1939 met
verweerster, deel uitmaakte van het gemeenschappelijk vermogen van beide
echtgenoten, dat dit ook geldt voor het
deel van de verzekeringsportefeuille dat
aangroeide dank zij de door wijlen Jean
Noelmans tijdens het huwelijk uitgevoerde beroepsbezigheid van verzekeraar en
voor de uitbreiding van de verzekeringsportefeuille door middel van de door
hem gedane investeringen, en bijgevolg
oordeelt dat zowel v66r als na de wetswijziging van 14 juli 1976 met betrekking
tot de huwelijksvermogensstelsels, de regels voor het bestuur van het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten van toepassing waren, een en
ander op grond dat : « v66r het in voege
treden van voornoemde wet, het stelsel
van de wettelijke gemeenschap van goederen bepaalde dat het roerend vermogen van elk der echtgenoten deel uitmaakte van de baten van de gemeenschap, ongeacht bet feit of zij deze
roerende goederen al dan niet bezaten
v66r het voltrekken van het huwelijk; bij
toepassing van artikel 1399 (nieuw) van
het Burgerlijk Wetboek alle goederen, zo
roerende als onroerende, die aan elk van
beide echtgenoten toebehoren op de dag
van het huwelijk, eigen bijven; (verweerster) terecht de toepassing van de nieuwe wetsbepalingen betwist voor wat het
verleden betreft en dat (de eisers) ten
onrechte de integrale retroactiviteit voorhouden van bet nieuwe stelsel; artikel 2
van het Burgerlijk Wetboek zich verzet
tegen de retroactiviteit van de nieuwe
wet; bovendien de wet van 14 juli 1976
een eventuele terugwerkende kracht
noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend
voorziet; het argument dat de echtgeno-
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ten, zoals voorzien in artikel 47 van de
overgangsbepalingen, binnen de wettelijk voorziene termijn niet uitdrukkelijk
opteerden voor de blijvende toepassing
van het vroegere stelsel, ten deze niet relevant is; deze mogelijkheid enkel de
eventuele niet-toepassing van de nieuwe
bepalingen viseert, zo partijen deze wensten uit te sluiten; de enkele afwezigheid
van dergelijke optie niets meer impliceert; met name hieruit niet kan afgeleid
worden dat de vroegere rechtsnormen
niet meer zouden kunnen of moeten gehanteerd worden om de geldigheid en de
rechtsgevolgen te onderzoeken van de situaties die ontstonden toen deze nog van
kracht waren »,
terwijl overeenkomstig artikel 1, 2°,
van de overgangsbepalingen (artikel 3)
van de voornoemde wet van 14 juli 1976,
het statuut van de roerende goederen die
aan een der echtgenoten toebehoorden
v66r zijn huwelijk, in tegenstelling met
wat in het arrest wordt gesteld, moet bepaald worden naar artikel 1399, eerste
lid (nieuw) van het Burgerlijk Wetboek indien beide echtgenoten gebuwd zijn v66r
de inwerkingtreding van bedoelde wet
van 14 juli 1976, zonder huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt, en de in artikel 1, 1°, van de overgangsbepalingen
(artikel 3) van voornoemde wet van 14
juli 1976, bedoelde verklaring niet hebben afgelegd; immer aan artikel 1399,
eerste lid (nieuw), van het Burgerlijk
Wetboek impliciet doch zeker terugwerkende kracbt werd verleend in afwijking
van artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek, gezien in artikel 1, 2°, eerste lid,
van de overgangsbepalingen (artikel 3)
van de wet van 14 juli 1976 gesteld wordt
dat de daarin omschreven echtgenoten,
na het verstrijken van de overgangstermijn, zullen onderworpen zijn aan de bepalingen van de artikelen 1389 tot 1450
betreffende bet wettelijk stelsel, bewoordingen die duidelijk wijzen op een
door de wetgever gewilde retroactieve
toepassing van de nieuwe wetsbepalingen voor de in het genoemd artikel 1, 2°,
bedoelde ecbtgenoten; in tegenstelling
met hetgeen het arrest stelt, uit artikel
47 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen (artikel 4) van de wet van 14 juli
1976 a contrario moet afgeleid worden
dat de in bet zojuist vermeld artikel opgesomde wetsbepalingen, waaronder het
oude artikel 1401, 1°, van het Burgerlijk
Wetboek, niet meer kunnen toegepast
worden ter bepaling van bet statuut van
goederen toebehorende aan echtgenoten,
zeals Jean Noelmans en de verweerster
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Josephina Palmaers, die zich bevinden
in de situatie beschreven in artikel 1, 2°,
van de overgangsbepalingen (artikel 3)
van de wet van 14 juli 1976; immers artikel 2 van de voormelde wet van 14 juli
1976 de vroegere titel V van hoek HI van
het Burgerlijk Wetboek (« Huwelijkscontract en wederzijdse rechten van de echtgenoten ») afschaft, zodat de wetsbepalingen van die afgeschafte titel, waaronder het oude artikel 1401, 1°, niet meer
kunnen toegepast worden bij gebreke
van een uitdrukkelijke wetsbepaling; het
arrest, door te stellen dat het statuut van
de verzekeringsportefeuille die wijlen
Jean Noelmans toebehoorde v66r zijn
huwelijk, moet bepaald worden naar het
oud artikel 1401, 1° - derhalve als een
gemeenschappelijk goed moet worden
beschouwd en niet naar het nieuwe artikel 1399, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek - derhalve niet als " eigen »
goed client te beschouwd te worden - en
door derhalve de beslissing volledig te !aten .-steunen op dit verkeerde uitgangspunt, aile in het middel ingeroepen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het middel de
vraag aan de orde stelt of de wet
van 14 juli 1973 betreffende de wederzijdse rechten en plichten van
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels terugwerkt of niet;
Overwegende dat artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt: « De
wet beschikt alleen voor het toelwmende; zij heeft geen terugvverkende kracht »; dat van deze regel
slechts wordt afgeweken wanneer
de wetgever zijn wil om dat te doen,
uitdrukkelijk dan wei stilzwijgend
maar zeker kenbaar heeft gemaakt;
dat van zodanige afwijking met betrekking tot de genoemde wet niet
blijkt;
Overwegende immers dat de
opheffing van de oude regels, bij artikel 2 van de genoemde wet, op
zichzelf niet tot gevolg heeft dat onder meer voorbije handelingen en
toestanden niet meer volgens de opgeheven regels moeten worden beoordeeld;
Dat artikel 1, 2°, eerste lid, van de
overgangsbepalingen van artikel 3
van de genoemde wet met de bepaling dat de echtgenoten die binnen

Nr. 264

de in artikel 1, 1o, van die wet gestelde termijn de daar bedoe1de verklaring
niet
hebben
afgelegd,
« ( ... ) bij het verstrijken van die termijn onderworpen zullen zijn aan
de bepalingen van de (nieuwe) artikelen 1398 tot 1450 ( ... ) », geen antwoord geeft op de vraag of die onderwerping terugwerkt of niet;
Dat artikel 47 van de opheffingsen wijzigingsbepalingen van artikel
4 van de genoemde wet weliswaar,
« bij wijze van overgangsmaatregel
tot aan de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel », de oude
regels van kracht laat zijn « voor
echtgenoten die, gehuwd v66r de inwerkingtreding van deze wet, een
ander stelsel dan de gemeenschap
hebben aangenomen, dan wel krachtens de wet of een overeenkomst onder de regels van het gemeenschapsstelsel vallen, en overeengekomen zijn het bestaande stelsel
ongewijzigd te handhaven »; dat
evenwel de omstandigheid dat de
bedoelde oude regels aldus voor de
toekomst aileen in stand worden gehouden ten behoeve van die echtgenoten die de in artikel 1, 1°, van de
overgangsbepalingen van artikel 3
van de genoemde wet bedoelde verklaring hebben afgelegd, en dat
deze instandhouding uitzondering
maakt op de algemene regel van de
opheffing van de oude regels, niet
meebrengt dat de nieuwe regels met
terugwerking kunnen worden toegepast op handelingen die verricht
zijn of toestanden die voltooid zijn
v66r de inwerkingtreding van de
nieuwe regels; dat uit artikel 47 aileen kan worden afgeleid dat, behoudens de daarin vermelde uitzondering, handelingen die worden verricht of toestanden die voltooid worden na de inwerkingtreding van de
nieuwe wet, in de regel volgens de
nieuwe regels moeten worden beoordeeld;
Overwegende voorts dat de parlementaire stukken de handelingen
betreffende de genoemde wet van 14
juli 1976 en die betreffende een
wetsvoorstel van 13 juni 1977 tot uit-

Nr. 264

HOF VAN CASSATIE

legging van die wet, wijzen op een
niet bijgelegd meningsverschil en
niet de zekerheid geven dat de wet
van de regel van artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek heeft willen afwijken;
Overwegende dat de nieuwe regels zelf, met name de artikelen
1399 en 1427 van het Burgerlijk Wetboek, niet als regels van overgangsrecht betreffende de wet van 14 juli
1976 zelf kunnen worden gelezen;
Overwegende dat uit bet vorenstaande volgt dat het middel, dat
stelt dat de bij de wet van 14 juli
1976 ingevoerde regels terugwerken,
faalt naar recht;
II. Op de voorziening onder nummer 6051:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen Georges Smet :

B. Wat het overige van de voorziening aangaat :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 1131,
1133, 1167, 1304, 1319, 1320, 1322, 1421
(oud), 1428 (oud), 1832, 1833, 1855, 1873
van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 15 van
boek 1 van titel IX van het Wetboek van
Koophandel,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de
verzekeringsportefeuille
(kantoor
Noelmans) v66r de betwiste inbreng in
de P.V.B.A. Verzekeringskantoor Noelmans voor de helft eigendom was van
tweede verweerster, dat de huwelijksgemeenschap bestaan hebbend tussen wijlen Jean Noelmans en eiseres recht
heeft op een vergoeding gelijk aan de
geldelijke waarde van 216 deelbewijzen
van wijlen Jean Noelmans in de P.V.B.A.
Verzekeringskantoor Noelmans op de
dag van de ontbinding van het stelsel op
5 november 1980, dat de (overige) verweerders hiertoe in solidum gehouden
zijn, en een deskundige aanstelt om in
een verslag de geldelijke waarde te bepalen van de 216 deelbewijzen, op grand:
« dat de partijen verwijzen naar een zogeheten overeenkomst van feitelijke vereniging door wijlen Jean Noelmans en
(tweede verweerster) d.d. 1 juli (lees : juni) 1957; dat een onderhandse akte van
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die datum wordt bijgebracht waaruit
blijkt dat voornoemden besloten een verzekeringskantoor op te richten te Hasselt, Zuivelmarkt 2; dat wijlen Jean Noelmans de bestaande portefeuille inbracht
ter waarde van 150.000 frank en (tweede
verweerster) een tegenwaarde van
150.000 frank; dat de kosten en baten
van het kantoor zouden verdeeld worden
tussen hen, elk voor de helft; dat de te
verwezenlijken portefeuille ook aan elk
voor de helft zou toebehoren; dat (eiseres) de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst betwist; dat zij voorhoudt dat
deze akte een bedrieglijke wegmaking in
haar nadeel zou beogen; dat echter in
1957 de echtgenoot alleen beheerder was
van de goederen van de gemeenschap en
zulks zonder medewerking van zijn
vrouw; dat enerzijds wijlen Jean Noelmans in zijn hoedanigheid van echtgenoot geldig kon beschikken over de ter
sprake zijnde gemeenschappelijke portefeuille; dat (eiseres) ten deze niet is te
beschouwen als een derde; dat zij zich
aldus niet kan beroepen op een gebrek
aan zekere datum van deze onderhandse
akte; dat anderzijds (eiseres) niet op
overtuigende wijze aantoont dat wijlen
Jean Noelmans zijn bestuursautonomie
zou misbruikt hebben; dat ten deze niet
blijkt dat hij op 1 juni 1957 handelde
met bedrieglijk inzicht en met de bedoeling van de rechten van zijn vrouw in
het gedrang te brengen en haar aldus
nadeel te berokkenen; dat de latere verhouding tussen wijlen Jean Noelmans en
(tweede verweerster) slechts ter sprake
komt vanaf 1973; dat de uitleg van (tweede verweerster) dat zij zich als bediende
tevreden stelde met een minimumloon,
ter compensatie van haar inbreng, aanvaardbaar is; dat zij actief medewerkte
in de zaak en dat zij aldus ook bijgedragen heeft tot de groei van de portefeuille; dat het beperkt aantal aandelen dat
zij later verwierf bij de oprichting van
de P.V.B.A., als dusdanig los staat van
haar aandeel in de feitelijke vereniging;
dat de niet gekende verdeling van de
tussen 1 juni 1957 en 15 oktober 1980 gerealiseerde winsten een feitelijke kwestie is die de rechtsgeldigheid van de akte
van 1 juni 1957 niet bei:nvloedt; dat het
toenmalig effectief eigendomsrecht op de
helft van de portefeuille van (tweede verweerster) ook bevestigd wordt door het
feit dat zij bij de overdracht van het
handelsfonds van de feitelijke vennootschap aan de P.V.B.A. tussenkwam en
haar akkoord gaf; dat ten slotte niet 1s
bewezen dat deze akte een ongeoorloof
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de gift zou inhouden onder vorm van een
gesimuleerde overeenkomst; dat niet
vaststaat dat de inbreng van (tweede
verweerster) fictief zou geweest zijn; dat
aldus evenmin vaststaat dat wijlen Jean
Noelmans bij schenking van een gedeelte van de roerende goederen van de gemeenschap beschikte; dat ook niet wordt
beweerd dat de waarde van de portefeuille bewust zou onderschat geweest
zijn; dat ook geen ongeoorloofde oorzaak
is bewezen, nu niet blijkt dat de pas jaren later vastgestelde verhouding tussen
de feitelijke vennoten aan de grand zou
gelegen hebben van de overeenkomst
van 1 juni 1957; (... ) dat de betwiste overeenkomst derhalve rechtsgeldig werd
aangegaan »,
terwijl, eerste onderdeel, de onderhandse overeenkomst van 1 juni 1957,
waarbij door wijlen Noelmans Jean,
echtgenoot van eiseres, en tweede verweerder een feitelijke vereniging werd
opgericht tot uitbating van het verzekeringskantoor Noelmans en waarin wijlen
Noelmans Jean de verzekeringsportefeuille inbracht, tegenover eiseres geen
vaste datum gekregen heeft, tenzij door
het overlijden van wijlen Noelmans Jean
op 5 november 1980; het feit dat eiseres,
ten tijde van het opstellen dezer akte, de
echtgenote van wijlen Noelmans was, die
gehandeld heeft als hoofd van de gemeenschap, daaraan geen afbreuk doet
(schending van de artikelen 1328, 1421
(oud) en 1428 (oud) van het Burgerlijk
Wetboek);
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treerde akte van oprichting van
het verzekeringskantoor Noelmans,
waarin wijlen haar echtgenoot zijn
tot de gemeenschap behorende verzekeringsportefeuille inbracht, niet
als een derde kan worden aangemerkt, zich ook niet kan beroepen
op de regel van artikel 1328 van het
Burgerlijk Wetboek om te doen aannemen dat die akte « geen dagtekening heeft » dan van de dag van zijn
overlijden;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, voegt de zaken;
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisende partijen in de kosten.
6 januari 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.
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KAMER -

9 januari 1989

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1421 van
het Burgerlljk Wetboek, zoals het 1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - U!TLEGGING - BEVOEGDHEID
luidde v66r de wijziging ervan bij de
VAN DE RECHTER.
wet van 14 juli 1976, bepaalde: « De
man alleen beheert de goederen van
de gemeenschap. Hij mag die goede- 2° RECHTBANKEN - BCRGERLIJKE ZA·
KEN - SOCIALE ZAKEN - COLLECT!EVE AR·
ren verkopen, vervreemden en met
BEIDSOVEREEl\KOMST - CITLEGGING - BE·
hypotheek bezwaren zonder medeVOEGDHEID VAN DE RECHTER.
werking van de vrouw »; dat deze
regel tot gevolg heeft dat de echtge- 1" en 2" Geen enkele wettelijke bepaling
note, tenzij zij afstand doet van de
verbiedt de rechter bedingen van een
gemeenschap, hetgeen te dezen niet
collectieve arbeidsovereenkomst uit te
ter sprake komt, ten aanzien van de
Jeggen door andere bedingen van die
overeenkomst; uit een beding dat de
handelingen van de man in verband
verschillende functies van de werknemet goederen van de huwelijksgemers bepaalt, kan hij derhalve afle1,
meenschap, niet als een derde kan
den dat het in een ander bedmg beworden beschouwd;
paalde toepasswgsgeb1ed van d1e overDat e1seres, nu z1j ten aanzien
eenkomst tot die werknemers beperkt
van de onderhandse en met gereg1s18
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(PERNET T " VENCO , NV )
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8381)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 januari 1987 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2, § 1, 5, 16, 4°, 31 van de wet van
5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 1 van het koninklijk besluit van
13 februari 1973 tot oprichting en tot
vaststelling van de benaming en van de
bevoegdheid van het paritair comite voor
de papier- en kartonbewerking, en houdende opheffing van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comites opgericht
in uitvoering van de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut
der paritaire comites bepaald worden, 1
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 23 januari 1969 van het nationaal paritair comite voor de papier- en kartonbewerking, die bij koninklijk besluit van
28 maart 1969 algemeen verbindend is
verklaard, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 1971, die
bij koninklijk besluit van 10 november
1971 algemeen verbindend is verklaard, 1
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 13 februari 1973, die bij koninklijk
besluit van 14 september 1973 (lees: 31
augustus) algemeen verbindend is verklaard, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1979, die bij koninklijk besluit van 28 september (lees :
juni) 1979 algemeen verbindend is verklaard, en 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 1980, die
bij koninklijk besluit van 1 april 1981
verbindend is verklaard,
doordat het arbeidshof in zijn arrest
het hager beroep van eiseres slechts gedeeltelijk gegrond verklaart, voor recht
zegt dat verweerster de vergoeding wegens beeindiging van 28 dagen en het gewaarborgd loon moet betalen en dat zij
de sociale documenten moet afleveren,
en voor het overige de beroepen vonnissen van 25 november 1982 en 3 augustus
1984 bevestigt, nu het oordeelt dat elseres tot geen enkele van de beroE'psklassen bE'hoorde als bedoE'ld m de collectleve arbeldsovereE'nkomstE'n van het na
twnaal panta1r com1te 136 (pap1er en
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kartonbewerking), op grand « dat werkneemster de verschillende punten van
haar vordering grondt uitgaande van de
algemeen verbindend verklaarde collectieve overeenkomst van het paritair
comite voor de papier- en kartonbewerking; dat de werkneemster, nu de werkgever onder dat comite ressorteert, eveneens onder toepassmg ervan zou vallen;
dat dit niet zo maar client te worden aangenomen; dat het vooreerst niet volstaat
dat een werknemer een bepaald werk
uitoefent in dienst van een werkgever,
die onder een dergelijk comite ressorteert, om daaruit automatisch af te leiden dat die overeenkomst ook voor hem
geldt, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat zij, benevens voor de wezenlijk betrokkenen, ook geldt voor die
werknemer, hier de concierge; dat in de
teksten van de aangevoerde overeenkomsten, zowel bij de indeling der functies
als bij de voorbeelden voor elke klasse
en bij de loonschalen en de koppeling
aan het indexcijfer, die steeds in functie
van de klasse worden vastgesteld, geen
enkele bepaling voorkomt op grand
waarvan kan worden beslist dat inzonderheid de concierge onder toepassing
van die teksten valt; dat de werkneemster ook niet moet willen aantonen dat
zij, gelet op haar functie als concierge,
tot een van de in de teksten opgesomde
klassen zou behoren; dat zowel de opsomming van de klassen als de aangegeven voorbeelden onbetwistbaar aantonen
dat de tekst de werknemers bedoelt die
specifiek en technisch voor een bepaald
werk zijn bestemd dat in die bedrijfstak
van deze werknemers kan worden verwacht; dat de werknemer, voor het werk
dat in die bepaalde bedrijfstak van hem
wordt verwacht wanneer hij geen ruime
technische ervaring heeft, na een korte
uitleg in een bepaalde klasse zal worden
ondergebracht; dat voor een andere klasse een andere technische opleiding of
een ander diploma of een bepaalde ervaring zal worden vereist, en zo voort; dat
voor elke klasse talrijke, nauwkeurige en
gedetailleerde voorbeelden worden gegeven om de indeling te bevestigen en te
verduidelijken; dat de werkneemster, als
concierge, helemaal geen werk uitvoerde
dat enig verband hield met dat van de m
de overeenkomst bedoelde werknemers,
dat met ernstig kan worden betoogd dat
de conc1erge m een bepaalde klasse
moet worden ondergebracht (6 of 7, de
laagste) onder voorwendsel dat z1j, onder
meE'r, de stroom en de verwarmmg moet
mschake lE'n of een rollmk optrekken of
nog een venster openen "•
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terwijl de coilectieve arbeidsovereenlwmst de vaststelling betoogt van individuele of collectieve betrekkingen tussen
werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak en de regeling van de rechten en verplichtingen
van de contracterende partijen; overeenkomstig artikel 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de coilectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comitees, de algemeen verbind verklaarde overeenkomst bindend is voor aile
werkgevers en werknemers die behoren
tot het ressort van het paritaire orgaan
en voor zover zij vailen onder de werkingssfeer zoals in de overeenkomst is
bepaald; ingevolge artikel 16, 4°, van de
genoemde wet, in de collectieve overeenkomst moeten voorkomen : de personen,
de bedrijfstak, of de ondernemingen en
het gebied waarvoor de overeenkomst
geldt, tenzij deze toepassing vindt op aile
werkgevers en werknemers die ressorteren onder het paritair orgaan waarin die
overeenkomst is gesloten; eiseres ten deze de collectieve arbeidsovereenkomsten
had aangevoerd die waren gesloten in
het nationaal paritair comite voor papier- en kartonbewerking; artikel 1 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van
23 januari 1969, die algemeen verbindend is verklaard bij het koninklijk besluit van 28 maart 1969, evenals latere
collectieve overeenkomsten die in de
aanhef van het middel worden aangegeven en die de tekst van genoemd artikel
1 van de overeenkomst van 23 januari
1969 hebben overgenomen, zegt dat het
van toepassing is op de werkgevers en
op de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen welke onder de bevoegdheid van het paritair comite voor de papier- en kartonbewerking
ressorteren; het paritair comite voor de
papier- en kartonbewerking bevoegd is
om collectieve arbeidsovereenkomsten af
te sluiten voor de werknemers, die
hoofdzakelijk handenarbeid verrichten
en hun werkgevers in de daarin beschreven bedrijfssectoren; die bevoegdheid
wordt verleend krachtens artikel 1 van
het koninklijk besluit van 13 maart 1973
tot oprichting en tot vaststelling van de
benaming en van de bevoegdheid van
het paritair comite voor de papier- en
kartonbeperking, houdende opheffing
van het koninklijk besluit van 5 januari
1957 waarbij de benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comites, waaronder het voormelde, bepaald worden, eiseres, nu de tekst van
de versch1llende overeenkomsten geen
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enkele uitzondering bevat, en het in artikel 1 omschreven toepassingsgebied van
die overeenkomsten niet is beperkt nu een dergelijke beperking niet kan
worden afgeleid uit de indeling der verschillende functies -, onder toepassing
van de genoemde overeenkomsten vie!,
nu haar hoedanigheid van werkster niet
werd betwist; zodat het arbeidshof zonder schending van de in het middel aangevoerde bepalingen niet wettig kon beslissen dat in de teksten van de overeenkomsten geen enkele bepaling voorkwam
op grand waarvan kon worden beslist
dat eiseres, als concierge, onder toepassing van die teksten zou vallen :

Overwegende dat het middel eigenlijk aanvoert dat, wanneer het
toepassingsgebied van een collectieve arbeidsovereenkomst ingevolge
artikel 16, 4°, van de wet van 5 december 1968, bij een bijzondere bepaling van die overeenkomst wordt
geregeld, de indeling der verschillende functies door een andere bepaling van die overeenkomst dat
toepassingsgebied niet kan beperken;
Overwegende dat geen enkele
wettelijke bepaling de rechter verbiedt de bedingen van een collectieve arbeidsovereenkomst uit te leggen, het ene door het andere; dat hij
derhalve uit een beding dat de verschillende functies van de werknemers bepaalt, kan afleiden dat het
in een ander beding bepaalde toepassingsgebied van die overeenkomst, tot die werlmemers beperkt
is;
Dat het middel naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
9 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Marchal, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Willems Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Advocaten ·
mrs Geinger en De Bruyn.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BEVOEGDHEID - BEOORDELING - TIJDSTIP
WAAROP DE BEVOEGDHEID WORDT BEOORDEELD.

2° JEUGDBESCHERMING

JEUGDRECHTBANK - BEVOEGDHEID - VORDERING
TOT WIJZIGING NA ECHTSCHEIDING VAN DE
BEWARING VAN EEN MINDERJARIG KIND MINDERJARIG KIND DAT MEERDERJARIG IS
GEWORDEN OP DE DAG WAAROP DE RECHTER UITSPRAAK DOET - BEVOEGDHEID.

3° VORDERING IN RECHTE -
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BEGRIP.

1° De volstrekte bevoegdbeid van een

recbtscollege wordt in de regel niet beoordeeld naar bet tijdstip waarop dat
recbtscollege uitspraak moet doen,
maar naar bet tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld.
2° Het bof van beroep beslist wettig dat

de jeugdrecbtbank bevoegd was om
uitspraak te doen over de bewaring
van een kind, wanneer bet vaststelt
dat bij die recbtbank een vordering tot
wijziging, na ecbtscbeiding, van de bewaring van een minderjarig kind aanbangig is gemaakt.
3° De vordering tot wijziging van de be-

waring van een minderjarig kind en
tot vaststelling van de bijdrage van de
vader van bet kind verliest baar belang niet doordat zij pas wordt toegewezen wanneer dat kind meerderjarig
is geworden.
(V ... P... T. D ... C. .. )

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8415)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1987 door
de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Gelet op de beschikking van de
eerste voorzitter van 7 oktober 1988

Over bet eerste middel: schending van
de artikelen 302, 303 van het Burgerlijk
Wetboek, 9, 30 en 566 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat de jeugdrechtbank bevoegd was om uitspraak te
doen over het bestuur over de persoon
en de goederen van het gemeenschappelijk kind, Cathy, dat op 9 februari 1963
werd geboren en tijdens het geding voor
dit rechtscollege meerderjarig is geworden, op grond dat verweerster « door
haar verzoekschrift van 7 juni 1982 de
eerste rechter heeft geadieerd », dat
« noch Cathy noch Miguel op dat ogenblik meerderjarig waren », dat « niet
wordt betwist dat die kinderen hun vader hebben verlaten om bij hun moeder
te gaan wonen, Miguel in januari 1977
en Cathy in oktober 1979 » en dat « de
jeugdrechtbank, die bij verzoekschrift
van 7 juni 1982, toen Cathy en Miguel
nog minderjarig waren, geldig was geadieerd, op even geldige wijze feit en
recht kon laten samenvallen in het belang van beide kinderen, met dien verstande dat het bestuur over de persoon
en de goederen van beide kinderen op de
datum van hun meerderjarigheid niet
langer aan (verweerster) toebehoort », en
doordat het arrest bijgevolg beslist dat
de jeugdrechtbank ook bevoegd was om
uitspraak te doen over eisers bijdrage in
de kosten van onderhoud en opvoeding
van Cathy,
terwijl de jeugdrechtbank, aangezien
haar bevoegdheid ratione materiae wordt
bepaald door de meerder- of minderjarigheid van het kind op het ogenblik van
haar uitspraak over het bestuur over de
persoon en de goederen van dat kind, en
niet op het ogenblik waarop zij kennis
neemt van de vordering tot wijziging van
de bewaring, en aangezien de redenen
waarop haar bevoegdheid gegrond is,
ophouden te bestaan zodra de minderjarige meerderj arig wordt, op 28 november
1984 niet meer bevoegd was om uitspraak te doen over het bestuur over de
persoon en de goederen van Cathy, die
op 9 februari 1984 meerderjarig was geworden, noch bijgevolg om wegens de samenhang uitspraak te doen over eisers
bijdrage in de kosten van onderhoud en
opvoeding van dat kind; daaruit volgt dat
het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt in zoverre het de bewaring van
Cathy aan verweerster toevertrouwt en
eiser veroordeelt om aan verweerster
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voor de periode van 1 november 1979 tot
30 juni 1984 een bijdrage in de kosten
van onderhoud en opvoeding van dat
kind te betalen, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de volstrekte bevoegdheid van een rechtscollege in
de regel niet wordt beoordeeld naar
het tijdstip waarop dat rechtscollege
uitspraak moet doen, maar naar het
tijdstip waarop de vordering is ingesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster bij de jeugdrechtbank een vordering tot wijziging, na echtscheiding, van de bewaring van haar dochter Cathy en tot
vaststelling van eisers bijdrage in
de kosten van levensonderhoud aanhangig heeft gemaakt op 7 juni
1982, op welke datum dat kind, geboren op 9 februari 1963, niet meerderjarig was;
Dat het hof van beroep derhalve
naar recht zijn beslissing verantwoordt dat de jeugdrechtbank op 28
november 1984, de dag van het beroepen vonnis, nog )Jevoegd was om
uitspraak te doen over die vorderingen, niettegenstaande de meerderjarigheid van het kind, met dien verstande dat die wijziging in het
bestuur over de persoon en de goederen van dat kind op de datum van
die meerderjarigheid eindigt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 203, § 1, 203bis van het
Burgerlijk Wetboek, zoals die artikelen
daarin zijn ingevoegd bij de artikelen 32
en 33 van de wet van 31 maart 1987 tot
wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, 302 en 303 van
hetzelfde wetboek,
doordat het arrest, na in zijn eigen
motieven of met verwijzing naar de motieven van de eerste rechter erop te hebben gewezen dat « de partijen uit de echt
zijn gescheiden door overschrijving (... )
op 30 augustus 1974 van een vonnis d.d.
22 april 1974 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik dat de echtscheiding tussen de echtgenoten toestaat »,
dat « de bewaring van de twee gemeenschappelijke kinderen, bij beschikking in
kort geding van 14 december 1973 aan de
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vader (thans eiser) was toevertrouwd »,
dat « niet wordt betwist dat die kinderen
hun vader hebben verlaten om bij hun
moeder (thans verweerster) te gaan wonen, Miguel in januari 1977 en Cathy in
oktober 1979 », dat verweerster de jeugdrechtbank bij verzoekschrift van 7 juni
1982 heeft verzocht haar het bestuur
over de persoon en de goederen van de
kinderen toe te vertrouwen en eiser te
veroordelen tot betaling van zijn deel in
de kosten van onderhoud en opvoeding
van die kinderen vanaf 1 november 1979,
en dat Cathy, die op 9 februari 1963 is
geboren, op 9 februari 1984 meerderjarig
is geworden, met bevestiging van het beroepen vonnis van 28 november 1984,
verweerster het bestuur over de persoon
en de goederen van Cathy toevertrouwt,
« met dien verstande dat het bestuur bij
(haar) meerderjarigheid eindigt ... », en
eiser veroordeelt om aan verweerster,
voor het onderhoud, de opvoeding en de
aangepaste vorming van dat kind, een
maandelijkse bijdrage te betalen ten belope van 2.000 frank voor de periode van
1 november 1979 tot 31 augustus 1981 en
van 3.000 frank van 1 september 1981 tot
30 juni 1984,
terwijl: 1o hoewel de jeugdrechtbank,
naar luid van artikel 302, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, na de ontbinding van het huwelijk de toewijzing van
de bewaring van de gemeenschappelijke
kinderen, zoals die krachtens de wet uit
de bepalingen van het eerste en tweede
lid van dit artikel volgt, kan wijzigen,
diezelfde rechtbank bij de uitoefening
van die bevoegdheid het belang van de
kinderen in acht moet nemen; 2° de
jeugdrechtbank enkel bevoegd is om uitspraak te doen over de bijdrage van de
uit de echt gescheiden ouders in het onderhoud van de gemeenschappelijke kinderen als de desbetreffende bij haar aanhangig gemaakte vordering het accessorium is van een vordering tot wijziging
van het recht van bewaring; 3° in het geval, zoals te dezen, dat een kind dat aan
de bewaring van een van de ouders is
toevertrouwd krachtens een beslissing in
kort geding van de voorzitter tijdens het
geding tot echtscheiding, die ouder verlaat om bij de andere ouder te gaan wonen en in de loop van het geding voor de
jeugdrechtbank meerderjarig wordt, er
voor dat kind geen voordeel of belang
meer bestaat dat door de rechtbank in
aanmerking kan worden genomen om,
noodzakelijkerwijze voor het verleden,
de toewijzing van het recht van bewaring te wijzigen, en evenmin voor de
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rechtbank een grond oplevert waarop
GEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR
over de bijdrage in kosten van onderDE BETALING VAN DE B!JDRAGEN VOOR SOhoud of opvoeding van het kind uitCIALE ZEKERHEID, DE BIJDRAGEOPSLAGE'i
spraak kan worden gedaan; daaruit volgt
EN VERWIJLINTRESTEN VERSCHCLD!GD AA'-'
dat het arrest de bevestiging van het beDE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
roepen vonnis niet naar recht verant- REGELS NIET TOEPASSELIJK OP DE VER
woordt in zoverre dit, enerzijds, de bewaBOUWING VAN EEN BESTAA!\DE ll'\DIVIDUELE
ring van Cathy tot haar meerderjarigWOONGELEGENHEID VERBOL"WINGSWER
heid aan verweerster toevertrouwt en,
KEN AAN EEN ONROERE:\D GOED DAT DEELS
anderzijds, eiser veroordeelt om aan verVOOR BEROEPSDOELEINDEN EN DEELS ALS
weerster, voor het onderhoud en de opWOONGELEGENHEID VOOR DE OPDRACHTGEvoeding van Cathy, een bijdrage te betaVER IS BESTEMD
len voor de periode van 1 november 1979
Paragraaf 6 van art. 30bis Sociale-Zekertot 30 juni 1984 :
heidswet Werknemers 1969, volgens
Overwegende dat de oorspronkewelke de opdrachtgever van de hoofdelijke vordering strekte, enerzijds en
lijke aansprakel1jkheid ex § 1 van
voormeld artikel is vrijgesteld voor de
in hoofdzaak, om de aan eiser toegeverbouwingswerken aan een bestaande
wezen bewaring van het minderjaindividuele woongelegenheid, geldt enrig kind Cathy te doen toevertroukel voor de individuele woongelegenwen aan verweerster, en anderzijds
heid, in de gewone betekenis van dat
als bijzaak, om de bijdrage van de
woord, te weten het onroerend goed
vader van het kind in de kosten van
dat uitsluitend tot huisvesting dient
onderhoud en opvoeding van de
(1).

minderjarige te laten vaststellen,
vanaf het ogenblik waarop het bij
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
zijn moeder is gaan wonen;
T CASTEL)
Dat een dergelijke vordering niet
noodzakelijk haar belang verliest,
ARREST ( vertaJing)
zelfs wanneer zij tijdens de minder;jarigheid van het kind is ingesteld
(A.R. nr. 8439)
en wordt toegewezen wanneer het
kind meerderjarig is geworden;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel niet kan worden den arrest, op 28 januari 1988 door
aangenomen;
het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
9 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Gerard.
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Over het eerste middel: schending van
artikel 30bis, inzonderheid §§ 1, 3 en 6,
1", van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in die wet
ingevoegd bij artikel 61 van de wet tot
economische herorientering van 4 augustus 1978, en van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 5 oktober 1978, artikel 1,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op eisers rechtsvordering tot betaling
van 53.744 en 32.246 frank, waarvan het
eerste bedrag, krachtens artikel 30bis,
§ 1, van de wet van 27 juni 1969, van verweerder als hoofdelijke medeschuldenaar van een niet geregistreerde aannemer, is gevorderd, het tweede bedrag,
zijnde de krachtens § 3 van dat artikel
verschuldigde bijslag wegens niet-stor-

SOCIALE ZEKERHEID -

BIJDRAGEN
UITVOERING VAN WERKEN DOOR EEN NIET
GEREGISTREERDE AANJ\'EMER - OPDRACHT

(1) Cass., 5 sept.
(A.C., 1988-89, nr. 4).

1988,

A.R.

nr

8352
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ting, bij de betaling van de factuur van
die aannemer, van 15 pet. van het bedrag ervan, op grand dat verweerder
zich terecht beriep op de uitzondering op
de toepassing van die bepalingen, waarin
§ 6, 1°, van artikel 30bis voorziet in het
geval van werken voor het verbouwen,
het inrichten, het herstellen, het onderhouden of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid, daar,
ongeacht het feit dat de kelderverdieping
van .~1et onroerend goed waarop het werk
betrekking heeft, voor het beroep van
verweerder wordt gebruikt, dat onroerend goed beantwoordde aan het begrip
" woongelegenheid », waarin " niet enkel
tafel en bed gegrepen zijn, maar ook aile
werkzaamheden van het dagelijkse !even
in de waning, met inbegrip dus, eventueel, van een persoonlijke beroepswerkzaamheid die door (verweerder) in zijn
waning wordt uitgeoefend »,
terwijl de in § 6, 1°, van artikel 30bis
bedoelde uitzondering op de bepalingen
van openbare orde van de §§ 1 en 3 van
dat artikel strikt moet worden toegepast;
zij sub 1o enkel slaat op de individuele
woongelegenheid en dus niet kan worden uitgebreid tot onroerende goederen
die zowel tot woongelegenheid als tot
beroepsdoeleinden dienen; het woord
" woongelegenheid », nu de wetgever
daaraan geen specifieke omschrijving
heeft gegeven, in zijn gewone betekenis
moet worden verstaan, namelijk het onroerend goed waarin iemand woont en
gehuisvest is; daaruit volgt dat het arrest, door de uitzondering op de toepassing van de §§ 1 en 3 van artikel 30bis
van de wet van 27 juni 1969, waarvan in
§ 6, 1°, van dat artikel sprake is, uit te
breiden tot een onroerend goed dat, al is
het ten dele, voor andere doeleinden dan
een woongelegenheid in de gewone zin
van het woord gebruikt, die bepalingen
schendt (schending van artikel 30bis van
de wet van 27 juni 1969, inzonderheid
van de §§ 1, 3 en 6, 1°, van dat artikel en
van het koninklijk uitvoeringsbesluit van
5 oktober 1978, artikel 1);

Overwegende dat artikel 30bis,
§§ 1 en 3, van de wet van 27 juni
1969 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 aannemers die voldoen aan desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen in de mate die het bepaalt,
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hoofdelijk aansprakelijk is voor de
betaling van de door hem aan eiser
verschuldigde bedragen, en verplicht
is, bij iedere betaling die hij aan die
medecontractant doet, 15 pet. van
het door hem verschuldigde bedrag
in te houden en te storten bij de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
Dat onder die werkzaamheden onder andere de uitvoering van het
verrichten van een werk in onroerende staat, voorkomt, in de zin van
artikel 1, 1", van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van voormeld artikel 30bis.
Dat die bepalingen niet toepasselijk zijn volgens § 6 van datzelfde
artikel « op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het onderhouden of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid »;
Dat die uitzondering, die strikt
moet worden uitgelegd, enkel slaat
op de individuele woongelegenheid,
in de gewone betekenis van het
woord, te weten het onroerend goed
dat enkel tot huisvesting dient;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de in § 6 bedoelde
uitzondering van toepassing is wanneer de werken zijn uitgevoerd in
een gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt onroerend goed, het
toepassingsgebied van de door de
§§ 1 en 3 van artikel 30bis ingevoerde maatregel onwettig beperkt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
9 januari 1989 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever ; de h. Verheyden - Ge-
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Jijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. BOLLENS)

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8446)
Nr. 268
3'

KAMER -

9 janmari 1989

1° CASSATIEMIDDELEN -

ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE VERMELDING - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL MET VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING ZONDER OPGAVE VAN DE GESCHONDEN PARAGRAAF ERVAN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1987
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van artikel 124, inzonderheid het eerste, 3°, en
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd en aangevuld bij artike~ 1 van het
2° WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN koninklijk besluit van 12 apnl 1983, van
STAGE - JONGE WERKNEMER - WERK INGE- de ariikelen 2, inzonderheid het eerste
VOLGE EEN OVEREENKOMST VOOR TEWERK- en derde lid, van voormeld koninklijk beSTELLING VAN STUDENTEN - STAGETIJD.
sluit van 12 april 1983, 2, 3, 5 en 7 van
het koninklijk besluit van 30 maart 1982
lo Het middel waarin als geschonden betreffende de toekenning van wachtuitwettelijke bepaling enkel een artikel keringen aan jonge werknemers, niet-gewordt vermeld, zonder nadere bepaling zinshoofden, die hun studies beeindigd
van de betreffende paragraaf van dat bebben, en, voor zoveel nodig, schending
artikel voldoet aan het voorschrift van van artike1124 van bet koninklijk besluit
art. lOBO Ger. W:, wanneer het in 't kart van 20 december 1963 betreffende arde tekst van die paragraaf overneemt beidsvoorziening en werkloosheid en inen zegt in welk opzicht deze is ge- zonderheid artikel 124, eerste lid, 3°, geschonden.
wijzigd en aangevuld bij artikel 1 van
bet koninklijk besluit van 3 oktober
2° Art. 124 vierde lid, Werkloosheidsbe- 1968, artikel 1, 2°, van het koninkl~jk besluit ge'wijzigd bij K.B. van 15 juli sluit van 24 december 1980 en artlkel 1,
1985, volgens hetwelk de in het eel!ste 1°, van het koninklijk besluit van 7 juni
lid ;r van dat artikel bedoelde perwde 1982 zeals dit in fine van vorenbedoeld
wJrdt verlengd met de duur van de tij- artikel 124 is ingevoegd, en scbending
dens de maanden juli, augustus of sep- van de artikelen 2, 3, 5 en 7 van voortember uitgevoerde overeenkomst voor meld koninklijk besluit van 30 maart
tewerkstelling van studenten, wann~er 1982 betreffende de toekenning van
de student tijdens die tewerkstellmg wachtuitkeringen aan jonge werkneonttrokken is aan de toepassing van mers, niet-gezinshoofden, die hun studi.es
de wet van 27 juni 1969 tot herziening beeindigd hebben, en, voor zoveel nod1g,
van de besluitwet van 28 dec. 1944 be- schending van artikel 1 van bet koninktreffende de maatschappelijke zeker- lijk besluit van 15 juli 1985, aangevuld
heid der arbeiders, maakt geen onder- en gewijzigd bij artikel 1 van het koscheid naargelang de overeenkomst ninkiijk besluit van 8 augustus 1986, ter
voor tewerkstelling van studenten al vervanging van artikel 124 van voormeld
dan niet is uitgevoerd v66r de aanvang koninklijk besluit van 20 december 1963
van de minimumperiode gedurende en schending van de artikelen 3 en 5 van
welke de jonge werknemer .arbeid !n voormeld koninklijk besluit van 30 maart
loondienst moet hebben verncht of m- 1982, gewijzigd en vervangen, wat bet;eft
geschreven zijn geweest als werkzoe- artikel 3, door artikel 3 van bet konmkkende (1).
lijk besluit van 27 februari 1985, wat be~~=--------------; treft artikel 4, door artikel 1 van bet koninklijk besluit van 27 december 1983 en
(1) Cass., 9 feb. 1987, A.R. nr. 7692 artikel 15, 1°, van bet koninklijk J:!esluit
(A.C., 1986-87, nr. 341).
van 3 juli 1985 en, wat betreft artlkel 5,
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door artikel 16 van het koninklijk besluit
van 28 mei 1986 en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat, terwijl vaststaat dat verweerster, toen zij eind juni 1985 een volledige
studiecyclus had beEiindigd, van 1 juli
1985 tot 30 juli 1985 in het kader van een
overeenkomst voor tewerkstelling van
studenten heeft gewerkt en dat zij zich
op 4 september 1985 als werkzoekende
heeft ingeschreven en op 3 maart 1986
werkloosheidsuitkeringen heeft aangevraagd, het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, beslist dat verweerster vanaf 3 maart 1986 recht heeft op
werkloosheidsuitkeringen, op grand :
« dat het in het middel aangewezen artikel 124 niet bepaalt dat de duur van de
normale stage moet worden verlengd
met "een gelijke duur" als die van de
overeenkomst voor tewerkstelling van
studenten, maar met " de duur " van die
overeenkomst, daar die bepaling enkel
ertoe strekt te vermijden dat die arbeid
in loondienst, die niet aan sociale zekerheid was onderworpen, in de wachttijd
van de vereiste 150 dagen wordt opgenomen; en dat die uitlegging ten valle
wordt bevestigd door de bewoordingen
van de wetgever in het besluit van 26 juli 1984 waarin (...) duidelijk wordt bepaald dat de twee periodes worden bijeengeteld en niet dat de ene periode met
een gelijke duur als die van de andere
wordt verlengd >>,
terwijl de jonge werknemer, die 18
jaar of meer is en die zijn studies heeft
bei'Hndigd, om recht te hebben op een
werkloosheidsuitkering, aan de vereisten
van artikel 124 van het in het middel bedoelde koninklijk besluit moet voldoen,
namelijk v66r zijn aanvraag om uitkering ofwel arbeid in loondienst hebben
verricht, ofwel ingeschreven zijn geweest
als werkzoekende gedurende ten minste
150 werkdagen, welke periode wordt verlengd met de duur van de overeenkomst
voor tewerkstelling van studenten uitgevoerd gedurende de maanden juli, augustus of september; in die tekst geen onderscheid wordt gemaakt naargelang die
arbeid al dan niet tijdens de wachtperiode wordt verricht; daaruit volgt dat de
jonge werknemer, om recht te hebben op
een wachtuitkering ter zake van werkloosheid, ofwel als werknemer arbeid in
loondienst moet hebben verricht ofwel
ingeschreven zijn geweest als werkzoekende gedurende een minimumperiode
van 150 werkdagen en een aantal dagen
gelijk aan die van de duur van de overeenlwmst voor tewerkstelling van stu-
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denten, zodat het arrest, door te beslissen dat voormeld artikel 124 (dat) enkel
ertoe strekt te vermijden dat die arbeid
in het kader van een overeenkomst voor
tewerkstelling van studenten, die niet
aan sociale zekerheid was onderworpen,
in de wachttijd van 150 dagen wordt opgenomen, niet bepaalt dat de duur van
de normale wachttijd moet worden verlengd met een gelijke duur als die van
de overeenkomst voor tewerkstelling van
studenten, maar met de duur van die
overeenkomst, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt en
bijgevolg de beslissing niet naar recht
verantwoordt:

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hierin bestaande, enerzijds,
dat eiser niet zegt waarin het arrest
artikel 97 van de Grondwet schendt
en, anderzijds, als geschonden bepaling aileen maar spreekt van artikel
124 van het koninklijk besluit van
20 december 1963, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 15 juli 1985,
zonder nader te bepalen dat het
gaat om het vierde lid van artikel
124:
Overwegende dat, enerzijds, het
rniddel niet ontvankelijk is in zoverre het schending van artikel 97 van
de Grondwet aanvoert zonder nader
te vermelden in welk opzicht het arrest die bepaling schendt; dat, anderzijds, het verzoekschrift waarin
schending wordt aangevoerd van artikel 124 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, vervangen bij
artikel 1 van het koninklijk besluit
van 15 juli 1985, dat op de dag van
de aanvraag van kracht was, in 't
kort de tekst van die bepaling overneemt en zegt in welk opzicht zij is
geschonden; het derhalve aan het
voorschrift van artikel 1080 van het
Gerechtelijk Wetboek voldoet; dat de
grond van niet-ontvankelijkheid in
dat opzicht niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat uit artikel 124
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 1963,
blijkt dat het recht van de jonge
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werknemers, die hun studies hebben beeindigd, op een werkloosheids- of wachtuitkering wordt toegekend, onder andere, op voorwaarde dat zij 18 jaar zijn, en gedurende
minstens 150 werkdagen ofwel arbeid in loondienst hebben verricht,
ofwel ingeschreven zijn geweest als
wer kzoekenden;
Dat, luidens het tweede lid van
dat artikel, de periode van arbeid in
loondienst of inschrijving als werkzoekende « wordt verlengd met de
duur van de overeenkomst voor tewerkstelling . van studenten uitgevoerd gedurende de maanden juli,
augustus of september, wanneer de
student tijdens die tewerkstelling
onttrokken is aan de toepassing van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders »;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Bergen.
9 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - GeJijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Gerard.

3'

KAMER -

9 jammri 1989

WERKLOOSHEID

WERKNEMER OPNIEUW ARBEIDSGESCHIKT NA EEN ZIEKTEPERIODE - VOLLEDIG WERKLOZE WERKNEMER
- AANVRAAG DOOR HET GEWESTELIJK BUREAU AAN DE UITBETALINGSINSTELLING
VAN DIE WERKLOZE TERUGGEZONDEN OM ZE
TE DOEN AANVULLEN - TERMIJN OM DE
AANVRAAG EN DE GEVRAAGDE DOCUMENTEN
TE DOEN TOEKOMEN.

Dat in die tekst geen onderscheid
wordt gemaakt naargelang de overeenkomst voor tewerkstelling van
studenten al dan niet is uitgevoerd
v66r de aanvang van de minimumperiode gedurende welke de jonge
werknemer arbeid in loondienst Uit de artt. 87 en 93, § 2, MB. van 4 juni
1964 inzake werkloosheid volgt dat
moet hebben verricht of ingeschrewanneer het gewestelijk bureau de
ven zijn geweest als werkzoekende;
aanvraag
van een wel'knemer, die na
dat de jonge werknemer, om recht
een ziekteperiode opnieuw arbeidsgete hebben op een werkloosheids- of
schikt is geworden en volledig werkwachtuitkering, derhalve, ofwel arloos is, naar de uitbetalingsinstelling
beid in loondienst moet hebben verterugzendt om ze te doen aanvullen
met een verklaring van lichamelijke
richt ofwel ingeschreven zijn geweest als werkzoekende gedurende
geschiktheid, de belworlijk aangevulde
aanvraag op llet gewestelijk bureau
een minimumperiode van 150 werkmoet aankomen binnen de termijn van
dagen, en een aantal dagen gelijk
een maand, die ingaat op de dag na de
aan dat van de duur van de overeendag van de terugzending ervan aan de
komst voor tewerkstelling van stuuitbetalingsinstelling.
denten;
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
Overwegende dat het arrest, door
T. ROZENBERG)
te beslissen dat artikel 124 niet bepaalt dat de duur van de normale
ARREST ( vertaJing)
stage verlengd is met de duur van
de overeenkomst voor tewerkstel(A.R. nr. 8451)
ling van studenten, die bepaling
schendt;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel in zoverre gegrond den arrest, op 15 oktober 1987 door
is;
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
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Over het middel: schending van de artikelen 185, 186 en 189 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, als gewijzigd en aangevuld, wat
betreft artikel 186, bij artikel 36 van het
koninklijk besluit van 6 oktober 1978, 84,
85, 87, 90, 93 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, als
gewijzigd en aangevuld bij artikel 2, § 1,
van het ministerieel besluit van 19 juli
1984, genomen ter uitvoering van de artikelen 189 en 193 van voornoemd koninklijk besluit van 20 december 1963, en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, nu vaststaat dat eisers gewestelijk inspecteur, na erop te
hebben gewezen dat de door verweerster
ingediende volledige documenten, die
gelden als aanvraag om werkloosheidsuitkering, op 27 maart 1985 op het gewestelijk bureau zijn toegekomen, terwijl de termijn bepaald bij artikel 93, § 2,
tweede lid, van het in het middel aangewezen ministerieel besluit van 4 juni
1964, sedert 21 maart 1985 was verstreken, verweerster pas vanaf 27 maart
1985, en niet vanaf 29 november 1984, de
datum van de aanvraag, werkloosheidsuitkering heeft toegekend, oordeelt, enerzijds, dat de aanvraag om uitkering van
de betrokkene, door « de persoonlijke
werkloosheidsverklaring », C109, die in
naam van verweerster naar het gewestelijk bureau is gestuurd, op zichzelf regelmatig is ingediend, en anderzijds dat,
wanneer zoals te dezen de werkloze tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is,
de verklaring van lichamelijke geschiktheid C6 niet tot het administratief dossier behoort, zodat de bepalingen betreffende de laattijdige overlegging van de
stukken die dat dossier uitmaken, niet
van toepassing zijn, met bevestiging van
het beroepen vonnis beslist dat verweerster vanaf de datum van haar aanvraag,
te weten 29 november 1984, werkloosheidsuitkeringen ontvangt,
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geschiktheid C5 » indienen; hetzelfde artikel in fine bepaalt dat voor de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, zoals verweerster, « de verklaring van
lichamelijke geschiktheid C6 » het bewijs
van werkloosheid bedoeld in artikel 84
van hetzelfde ministerieel besluit vervangt, en bijgevolg niet behoort tot het
administratief dossier van de werkloze
als bepaald in artikel 90, in fine, van hetzelfde ministerieel besluit; ten slotte, wat
betreft de procedure die dient gevolgd
om werkloosheidsuitkeringen te bekomen, artikel 93, § 2, van voornoemd ministerieel besluit zegt dat « wanneer de
aanvraag om werk1oosheidsuitkeringen,
bedoeld in artikel 84 ... 5", 6" ... of het administratief dossier onvolledig op het gewestelijk bureau toekomen ... », dit bureau ze terugzendt naar de uitbetalingsinstelling « vergezeld van een nota
waarin alle ontbrekende stukken of inlichtingen worden vermeld », waarbij die
documenten behoorlijk aangevuld opnieuw op het bureau moeten toekomen
binnen de termijn van een maand na
hun terugzending; daaruit volgt dat, nu
verweerster om haar aanvraag tot uitkeringen in te dienen « de persoonlijke
werkloosheidsverklaring >> C109 heeft gebruikt, hoewel zij voor de periode van 19
tot 28 november 1984 haar arbeidsongeschiktheid wegens ziekte aanvoerde, het
gewestelijk bureau haar, met toepassing
van artikel 87 van voornoemd ministerieel besluit, terecht heeft verzocht haar
aanvraag aan te vullen door het overleggen van een « verklaring van lichamelijke geschiktheid >> C6 die - aangezien
het arrest vaststelt dat verweerster een
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze
is - bet in artikel 84 van hetzelfde ministerieel besluit bedoelde bewijs van
werkloosheid vervangt en derhalve een
van de elementen van de aanvraag is,
zodat het arrest, door te zeggen dat de
aanvraag regelmatig is ingesteld door
enkel het formulier C109 naar het gewestelijk bureau te sturen, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen
schendt en inzonderheid de artikelen 84
en 87 van het ministereel besluit van 4
juni 1964 en, derhalve, niet naar recht
verantwoord is;

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 87 van het voornoemd ministerieel besluit van 4 juni 1964, de werkloze
die zich na een periode van arbeidsongeschiktheid arbeidsgeschikt verklaart of
tweede onderdeel, het arrest, hoewel
arbeidsgeschikt wordt verklaard ingevol- het document C6 dat een uitkeringsgege een beslissing genomen in het kader rechtigde volledig werkloze moet overlegvan de verplichte ziekte- en invaliditeits- gen, nu het als een van de elementen
verzekering, werkloze blijft en aile for- van de aanvraag geldt, inderdaad niet tot
maliteiten moet vervullen « die van de het administratief dossier behoort, daarwerkloze worden verwacht » en boven- uit ten onrechte afleidt dat de bepalindien een « verklaring van lichamelijke gen inzake de laattijdige overlegging van
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de stukken die dat administratief dossier
uitmaken, te dezen niet van toepassing
zijn, nu voornoemd artikel 92 (lees 93),
§§ 2 en volgende, dat de termijnen vaststelt waarbinnen de ontbrekende of onvolledige documenten op het gewestelijk
bureau moeten toekomen, immers zowel
het administratief dossier als de aanvraag tot uitkeringen zelf betreft; daaruit
volgt dat het arrest de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt
en derhalve zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 87 van
het ministerieel besluit van 4 juni
1964 bepaalt dat de ziek geworden
werknemer of werkloze, die arbeidsgeschikt is geworden en volledig
werkloos wordt of blijft, alle formaliteiten moet vervullen die van een
werkloze worden vereist en bovendien een « verklaring van lichamelijke geschiktheid » C6 moet indienen die, in deze onderstelling, het
bewijs van werkloosheid vervangt;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster, uitkeringsgerechtigde volledig wer kloze, na een periode van
arbeidsongeschiktheid, met een persoonlijke
werkloosheidsverklaring
C109 een nieuwe aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen heeft ingediend en dat de door het gewestelijk
bureau gevraagde verklaring van lichamelijke geschiktheid C6 pas na
de wettelijke termijn is overgelegd;
Overwegende dat artikel 93, § 2,
van het ministerieel besluit van 4
juni 1964 in zijn eerste lid bepaalt
dat wanneer de aanvraag om werkloosheidsuitkeringen ingediend door
het formulier C109 of het administratief dossier, onvolledig op het gewestelijk bureau toekomen, dat bureau ze terugzendt naar de uitbetalingsinstelling, vergezeld van een
nota waarin alle ontbrekende stukken of inlichtingen worden vermeld
en, in zijn tweede lid, dat de in het
eerste lid bedoelde documenten behoorlljk aangevuld opnieuw op het
gewestelljk bureau moeten toeko-
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men binnen de termijn van een
maand, die ingaat op de dag na de
dag van de terugzending ervan aan
de uitbetalingsinstelling;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat zowel de documenten
die bij de aanvraag horen als die
welke gelden als het administratief
dossier binnen de reglementaire termijn moeten worden teruggestuurd;
dat te dezen het formulier C6 door
het gewestelijk bureau werd gevraagd om, met toepassing van voornoemd artikel 87, de met het formulier C109 ingediende aanvraag aan
te vullen;
Dat het arrest, door te beslissen
dat « de bepalingen inzake de laattijdige overlegging van de stukken »
niet aan verweerster kunnen worden tegengeworpen, op grond dat
die bepalingen niet toepasselijk zijn
op het document C6 dat niet tot het
administratief dossier behoort, de
door eiser aangevoerde wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
gelet op artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
9 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.

Nr. 270
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KA'VIER -

DIENSTPLICHT GES -

9 januari 1989

MILITIERECHTSCOLLEHERKEURINGSRAAD - OVERLEGGING
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Nr. 271

VAN EEN MEDISCH ATTEST WAARUIT BLIJKT
DAT DE DIENSTPLICHTIGE AAN TWEE AANDOENINGEN L!JDT - BESLISSING VAN DE
HERKEURINGSRAAD DAT DE AANDOENING
WAARAAN DE DIENSTPLICHTIGE LIJDT, MET
DIENSTPLICHT TE VERENIGEN VALT.

Dat het Hof aan de hand van die
beslissing niet kan nagaan of de
herkeuringsraad iedere door eiser
aangevoerde aandoening heeft onderzocht;
Dat de beslissing derhalve niet reNiet regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing van de herkeuringsraad gelmatig met redenen is omkleed;
aan de hand waarvan het Hof niet kan
nagaan of die raad uitspraak heeft gedaan over iedere grand van de aanvraag van de dienstplichtige, die tot
Om die redenen, vernietigt de bestaving daarvan een medisch attest be- streden beslissing; beveelt dat van
treffende twee vez·schillende aandoeningen heeft overgelegd (1). (Art. 28, dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietig§ 5, Dienstplichtwet.)

de beslissing; verwijst de zaak naar
de Herkeuringsraad van Brabant.

(BERNARD)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. M 465 F)

9 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 september 1988
door de Herkeuringsraad van de
provincie Henegouwen gewezen;
Over het middel: dat de herkeuringsraad de aanvraag van de dienstplichtige Nr. 211
tot vrijstelling of voorlopige afkeuring op
lichamelijke grond afwijst om de reden
dat de aandoening waaraan de betrokke2' KAMER - 10 jam.uui 1989
ne lijdt, te verenigen valt met de dienstplicht,
terwijl eiser bij zijn eerste verschijning voor de herkeuringsraad een dok- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
tersattest heeft voorgelegd waaruit blijkt
STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE
dat hij lijdt aan twee verschillende aan- GEBRUIK DOOR IEMAND Al\DERS DAN DE
doeningen of lichaamsgebrelcen :

VERVALSER - GEBRUIK DOOR DE VERVALSER GEWILD OF VOORZIEN - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
VERVALSER.

Overwegende dat eiser bij zijn
eerste verschijning voor de herkeuringsraad een doktersattest heeft
voorgelegd volgens hetwelk hij aan De dader van valsheid in geschrifte is
strafrechtelijk verantwoordelijk vooz·
twee onderscheiden aandoeningen
het gebruik dat van het valse stuk gelijdt;
maakt wordt en dat de door hem voorDat de beslissing vaststelt dat de
aandoening waaraan eiser lijdt, te
verenigen valt met de dlenstpllcht
en de aanvraag afwijst;
Nota arrest nr 270
(1) Cass, 23 nov 1987, A.R nr M 438 F
(A.C, 1987-88, nr 179)

ziene en gewilde voortzetting is van de
valsheid, zelfs indien van dat valse
stuk gebruik gemaakt werd door een
derde (1). (Artt. 193, 196, 197, 213 en

214 Sw.)

Nota arrest nr 271
(1) Cass, 25 okt. 1971 (A.C, 1972, 202) en
9 reb 1982 (1b1d, 1981-82, nr 348)
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Nr. 271

(DIEPERS T SELECTIVE INTERNATIONAL SALES
P V.B.A., PRINCIPLE BUSINESS INTERNATIONAL
N.V., BERTRAND T SELECTIVE INTERNATIONAL
SALES PV.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 2367)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

I. Op de voorziening van Frank
Diepers:
A. tegen de beslissing op de strafvordering tegen hem :
Overwegende dat de substanWHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de verweersters tegen hem :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
II. Op de voorziening van Alfons
Bertrand:
Over het middel: schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 193, 196 en 197 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging op strafgebied eiser veroordeelt voor de feiten LA. en I.E.
samen tot een gevangenisstraf van twee
maanden, met uitstel gedurende een termijn van vijf jaren, en tot een geldboete
van 300 frank, en op burgerrechtelijk gebied eiser veroordeelt om aan verweerster de som van 521.045 frank te betalen
op volgende gronden : dat de aan eiser
ten laste gelegde feiten I.A. en I.B. bewezen zijn gebleven door de stukken van
het dossier en door het onderzoek ter terechtzitting van het hof gedaan; dat eiser
toegeeft dat hij de facturen, bedoeld in
de telastleggingen LA. en LB., afleverde;
dat deze facturen vals zijn, daar de erop
vermelde verkopen niet plaatsgrepen en
de erm opgesomde goederen met gele-
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verd werden; dat hij aldus handelde omdat « Diepers vroeg om hem onkostenfacturen te maken , en omdat hij
Diepers beschouwde als een belangrijk
directeur en eventueel de mogelijkheid
zag om verder zaken met hem te doen;
dat eiser dus wist dat Diepers hem de
valse facturen vroeg om, ten nadele van
verweerster, fictieve aankopen en betalingen voor te wenden; dat eiser de valse
facturen uitgaf, met het bedrieglijk inzicht Diepers een onrechtmatig voordeel
te verschaffen; dat Diepers door deze
valse facturen de betaling van belangrijke leveringen kon voorwenden, die in
werkelijkheid niet geschied waren; dat
de door de eerste rechter uitgesproken
straffen wettelijk zijn; dat het echter gepast voorkomt de boeten en de vervangende gevangenisstraffen te verzwaren;
dat zowel de keuze van de straffen als
de strafmaat gerechtvaardigd zijn door
de omvang van de veroorzaakte schade;
dat de eerste rechter terecht de verdering van verweerster tegen eiser gegrond
verklaarde ten belope van 521.045 frank;
dat eiser ten onrechte beweert dat er
geen oorzakelijk verband is tussen de
door hem gepleegde feiten en de door
verweerster geleden schade; dat zonder
de door eiser gepleegde feiten, de schade
van verweerster niet zou ontstaan zijn,
zoals die zich heeft voorgedaan,
terwijl, eerste onderdeel, uit de vaststellingen van het bestreden arrest
geenszins volgt dat eiser zich schuldig
heeft gemaakt aan het gebruik der twee
valse facturen; dat immers het feit dat
eiser deze onkostenfacturen op vraag
van Diepers heeft opgesteld en hem
heeft overhandigd, wetende dat Diepers
ze zou gebruiken om ten nadele van verweerster fictieve aankopen en betalingen
voor te wenden, niet inhoudt dat eiser
zelf gebruik van deze valse facturen bij
verweerder heeft gemaakt; dat de valse
facturen, bestemd om bij verweerster
fictieve aankopen en betalingen voor te
wenden, daartoe door eiser zelf niet gebruikt werden, maar enkel door Diepers;
dat door er anders over te oordelen, het
bestreden arrest het onderscheid tussen
de misdrijven van het maken en het gebruiken van valse stukken miskent en
eiser ten onrechte wegens gebruik van
valsheid veroordeelt (schending van artikel 197 van het Strafwetboek};
tweede onderdeel, de aan verweerster
toegebrachte schade veroorzaakt is geworden door het gebruik van de valse
facturen, maar niet door het louter rnaken van de valse stukken; do.t 1mmers
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Nr. 272

door bet !outer maken van de valse stuk- het betalen van schadevergoeding
ken aan verweerster geen schade veroor- aan verweerster;
zaakt werd en bet gebruik der stukken,
Dat het onderdeel niet kan worwaardoor de schade ontstond, een afzonderlijk misdrijf is, waaraan eiser geen den aangenomen;
dee! heeft gehad, zodat eiser ten onEn overwegende, wat de beslisrechte tot betaling van schadevergoeding sing op de strafvordering tegen eiaan verweerster veroordeeld wordt ser betreft, dat de substantii:~le of op
(schending van de artikelen 1382, 1383
van bet Burgerlijk Wetboek 193, 196 en straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn gena197 van bet Strafwetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eiser Alfons
Bertrand en de eiser Frank Diepers
werden vervolgd « om de misdaad of
het wanbedrijf te hebben uitgevoerd
of aan de uitvoering rechtstreeks te
hebben meegewerkt of om door enige daad tot de uitvoering zodanige
hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun
bijstand niet had kunnen gepleegd
worden : A : vaJsheid in geschrifte,
B: gebruik van valse stukken »;
Overwegende dat de dader van
valsheid in geschrifte strafrechtelijk
verantwoordelijk is voor het gebruik
van het valse stuk dat de door hem
voorziene en gewilde voortzetting is
van de valsheid, zelfs indien dit valse stuk gebruikt wordt door een derde;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser valse onkostenfacturen opstelde om de medebeklaagde
Diepers toe te laten belangrijke leveringen voor te wenden en zich aldus een onrechtmatig voordeel te
verschaffen; dat de door deze niet
bestreden vaststellingen de beslissing dat eiser strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het gebruik van
de valse stukken, naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, nu uit het
antwoord op het eerste onderdeel
blijkt dat hij wettig schuldig wordt
verklaard aan het misdrijf van gebruik van valse stukken, op regelmatige wijze wordt veroordee1d tot

men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten.
10 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - GeJijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.

Nr. 272
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1° STRAF-

VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVANGENISSTRAF - KEUZE EN MAAT VAN DE
STRAF - REDENGEVING.

2° STR..A.F DE LID, SV. -

GELDBOETE - ART. 195, TWEEREDENGEVING.

lo Hoewel art. 195, tweede lid, Sv., aan

de rechter de verplichting oplegt nauwkeurig, maar op een w1jze die beknopt
mag zijn, de redenen te vermelden
waarom hij « dergelijke stmf of dergelijke maatregel uitspreekt, als de wet
hem daartoe vrije beoordeling overlaat " en « bovendien de strafmaat van
elke uitgesproken straf of maatregel te
rechtvaardigen », tach veronderstelt
die bepaling het bestaan van een
keuze; wanneer die keuze niet bestaat,
met name wanneer de straf, krachtens
de wet, noodzakelijk een gevangenisstraf is die niet lager kan zijn dan de
uitgesproken gevangenisstraf, is de
rechter niet gehouden de redenen te
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vermelden waarom hij een zodanige
gevangenisstraf uitspreekt (1). (Art. 2
wet 27 april 1987.)

door eiser tot een hoofdgevangenisstraf
te veroordelen op grond van de overweging dat de minimumduur ervan een
passende beteugeling » is, de in het
zo Het hof van beroep voldoet aan het "middel
genoemde wettelijke bepalingen
vormvereiste van art. 195, tweede lid, schendt, en door eiser te veroordelen tot
Sv. wanneer het vaststelt dat de door een geldboete " gezien de talrijke uit zuide eerste rechter uitgesproken geld- ver winstbejag gepleegde feiten en de fiboete dient te worden bevestigd « ge- nanciele draagkracht van de beklaagzien de talrijke uit zuiver winstbejag de », zonder verschillende motieven te
gepleegde feiten en de financiele geven voor, enerzijds, het soort straf, nadraagkracht van de beklaagde " (2). melijk een geldboete, en, anderzijds, de
(Art. 2 wet 27 april 1987.)
strafmaat, namelijk duizend frank, de in
het middel genoemde wettelijke bepalingen schendt :
(DE BLAUWE)
ARREST

(A.R. nr. 2402)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt wegens de door de artikelen 193, 195, 197, 213 en 214 van
het Strafwetboek omschreven en bestrafte valsheid in geschrifte door
een openbaar officier of ambtenaar
bij het opmaken van akten van zijn
ambt en gebruik van de valse akten;
dat het, door vast te stellen dat
<<
eenheid van misdadig opzet in
hoofde van (eiser) aanwezig is », beslist dat de telastleggingen een
voortgezet misdrijf vormen;
Overwegende dat, gelet op de verzachtende omstandigheden die de
raadkamer heeft aangenomen om
eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen, een gevangenisstraf van ten minste zes maanden
krachtens de artikelen 79 en 80 van
het Strafwetboek de wettige minimumstraf is voor de aan eiser ten
laste gelegde feiten;

Over het middel: schending van de artikelen 195, 211 van het Wetboek van
Strafvordering en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de veroordeling van
eiser tot een gevangenisstraf en een
geldboete als volgt motiveert : « de door
de eerste rechter opgelegde gevangenisstraf, zijnde de minimumstraf, is de passende beteugeling voor de gepleegde feiten. Het vonnis dient ook bevestigd wat
de uitgesproken geldboete betreft, gezien
de talrijke uit zuiver winstbejag gepleegde feiten en de financiele draagkracht
van (eiser) "•
terwijl, overeenkomstig artikel 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, door artikel 211 van hetzelfde
wetboek van toepassing verklaard op de
Dat de appelrechters, die eiser tot
rechtspleging voor het hof van beroep, die wettige minimumgevangenishet arrest nauwkeurig, maar op een wij- straf veroordelen, de reden niet
ze die belmopt mag zijn, de redenen vermeldt waarom de rechter, als de wet dienden aan te geven van de keuze
hem daartoe vrije beoordeling overlaat, en de maat van die straf, die geen
dergelijke straf of dergelijke maatregel andere dan gevangenisstraf en geen
uitspreekt, en bovendien de strafmaat lagere dan de opgelegde gevangenisvoor elke uitgesproken straf of maatre- straf kon zijn;
gel rechtvaardigt; het arrest derhalve,

Dat de appelrechters, door vast te
dat de door de eerste rechter
uitgesproken geldboete dient bevestigd te worden « gezien de talrijke
uit zuiver winstbejag gepleegde feiten en de financiele draagkracht
van (eiser) », hun besllssing naar
vereiste van het vormvoorschri£t
van artikel 195 van het Wetboek van

---~-------------! stellen
(1) Zie Cass., 10 feb. 1938, A.R. nr
(A.C, 1987-88, nr 356).

6385

(2) Zie Cass., 2 maart 1988, A.R. nr 6311
(A.C., 1987-88, nr 402); zie ook JEAN SACE, « La
loi belge du 27 avril 1987 sur !a motivation des
pemes », m Rev Dr pen., 1987, blz. 961 tot
965, mzonderhe1d bh. 963, tweede lid
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Nr. 273

lang deze nag niet definitief geworden
Strafvordering motiveren zowel wat
is (1). (Art. 21 Wet Voorlopige Hechtede keuze als de maat van de aan einis.)
ser opgelegde geldboete betreft;
Dat het middel niet kan worden 2o en 3° Het cassatieberoep van een beaangenomen;
klaagde tegen het veroordelend an·est
waarbij zijn onmiddellijke aanhouding
En overwegende dat de substanwordt bevolen, is niet ontvankelijk wat
tii:~le of op straffe van nietigheid
de strafvordering betreft, als niet
voorgeschreven rechtsvormen in
blijkt dat de beklaagde zich werkelijk
acht zijn genomen en de beslissing
in hechtenis bevond op het ogenblik
overeenkomstig de wet is gewezen;
dat hij die voorziening instelde (2); die

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
10 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Nelissen Grade.

(S ... -R ... T. L ... , T ... )

ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7193)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Nr. 273

2'

voorwaarde moet niet zijn vervuld opdat de voorziening tegen de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering ontvankel~fk zij (3). (Art. 421 Sv.; art. 2
wet 10 feb. 1866; art. 21 Wet Voorlopige
Hechtenis.)

KAMER -

11 januari 1989

1° VOORLOPIGE HECHTENIS
MIDDELLIJKE AANHOUDING -

2° VOORZIENING

IN

-

ON-

BEGRIP.

CASSATIE

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

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTJ<.:LD - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDELEND ARREST - BEVEL TOT ONlVIIDDELLIJKE
AAI\'HOUDI'I/G- ONTVANKELIJKHEID VAN DE
VOORZIENI"'G

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Overwegende dat het arrest, na
beklaagde tot een gevangenisstraf
van drie jaar te hebben veroordeeld
wegens verkrachting van een minderjarige die ten tijde van de feiten
ouder dan 14 jaar en jonger dan 16
jaar was, diens onmiddellijke aanhouding beveelt;
Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat naar
aanleiding van een strafrechtelijke
veroordeling verleend wordt, geen
van de veroordeling zelf losstaande
beslissing is, doch daarmee een ge-

1----------------(1) Cass., 11 mei 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 569).

A.R.

nr.

6714

1o Het bevel tot onmiddellijke aanhou(2) Cass., 1 maart 1988, A.R. nr. 2152, en 11
ding dat gegeven wordt naar aanleiding van een strafrechtelljke veroorde- mei 1988, A.R. nr. 6714 (A.C., 1987-88, nrs. 400
ling is een titel van voorlopige hechte- en 569).
nis die dient om de tenuitvoerlegging
(3) Cas&., 1 maart 1988, A.R. nr 2153, ver
van de veroordeling te waC'<rborgen, zo- meld in de vorige noot.

Nr. 274
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heel vormt; dat dit bevel een titel
van voorlopige hechtenis is, bedoeld
om de tenuitvoerlegging van de veroordeling te waarborgen vooraleer
deze definitief wordt;

Nr. 274

2'
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Overwegende dat krachtens de ar- 1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
tikelen 421 van het Wetboek van
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER Strafvordering en 2 van de wet van
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN DE BEKLAAG10 februari 1866 het cassatieberoep
DE DOOR DE SCHADELIJDER- KOSTEN VAN
van de beklaagde die zich in voorloHET EXPLOOT.
pige hechtenis bevindt op het tijdstip van het arrest dat hem veroordeelt, aileen ontvankelijk is als de
insteller van het cassatieberoep wer- 2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER kelijk in hechtenis is;
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - RECHTOverwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser tegen wie
een bevel tot onmiddellijke aanhouding is verleend, werkelijk op grond
van dat bevel is aangehouden;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen:

Overwegende dat het middel
waarin enkel wordt betoogd dat de
burgerrechtelijke veroordeling niet
gegrond kan zijn op een onwettige
strafrechtelijke veroordeling, enkel
gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering;
Dat voor het overige eiser geen
bijzonder middel aanvoert;

STREEKSE DAGVAARDING VAN DE BEKLAAGDE DOOR DE SCHADELIJDER - AFWIJZING
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGVEROORDELING IN DE KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

lo De kosten van het exploot waarbij

een door een misdrijf benadeeld persoon de beklaagde rechtstreeks doet
dagvaarden voor de correctionele of de
politierechtbank, zijn lwsten van de
burgerlijke rechtsvordering (1).
2° Oak als de beklaagde op de strafvor-

dering wordt veroordeeld, moet de burgerlijke partij die hem rechtstreeks
heeft doen dagvaarden, veroordeeld
worden in de kosten van de burgerlijke rechtsvordering, als zij op die
rechtsvordering in het ongelijk wordt
gesteld (2).
(ASTAES T TANG HE, GROEP JOSI N.V., TANGHE)
ARREST

(A.R. nr. 2354)

HET HOF; - Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de den vonnis, op 26 februari 1988 in
hoger beroep gewezen door de Corkosten.
rectionele Rechtbank te Brugge;
11 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: de h. Lahousse (1) Cass., 22 maart 1976 (A.C., 1976, 855).
Gelijkltzidende conclusie van mevr.
(2) Zie Cass., 28 okt. 1940 (Bull. en
Liekendael, advocaat-generaal - AdvoPas., 1940, I, 273).
caat: mr. Ph. Charpentier, Hoei.

I-----------------
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Nr. 274

I. Op de voorziening van Johan
Overwegende dat de kosten van
Astaes:
het exploot, waarbij een door een
misdrijf benadeelde persoon de beA. In zoverre de voorziening ge- weerde dader van de schade rechtricht is tegen de beslissing op de te- streeks voor de politierechtbank of
gen eiser ingestelde strafvordering : de correctionele rechtbank doet dagOver het tweede middel: schending vaarden, geen kosten zijn van de
van de artikelen 162 en 194 van het Wet- strafvordering maar, wel kosten van
de civielrechtelijke vordering;
hoek van Strafvordering,
Overwegende dat de appelrechters
doordat het vonnis eiser veroordeelt
tot alle gerechtskosten van eerste aanleg de civielrechtelijke vordering van eien tot de helft van de kosten van het ho- ser tegen verweerder wegens gebrek
ger beroep gevallen aan de zijde van het aan oorzakelijk verband afwijzen;
openbaar ministerie en tot zijn eigen ter dat zij, nu zij eiser op die vordering
griffie voorgeschoten gerechtskosten,
in het ongelijk stellen, de kosten
tervvijl ten aanzien van eiser het hoger van de op zijn verzoek gedane
beroep van de procureur des Konings rechtstreekse dagvaarding van verimpliciet doch noodzakelijk afgewezen is
geworden a!s ongegrond, zodat de kosten weerder en van de aan het openten laste van de Staat hadden moeten baar ministerie gedane aanzegging
gelegd worden en de door eiser gemaak- van die dagvaarding regelmatig te
te kosten van rechtstreekse dagvaarding, zijnen laste laten;
waardoor de publieke vordering lastens
Dat het middel niet kan worden
Tanghe Geert op gang is gekomen, we- aangenomen;
gens diens uiteindelijke strafrechtelijke
Overwegende evenwel dat de hierveroordeling te zijnen laste hadden moena uit te spreken vernietiging van
ten gelegd worden :
de beslissing op de civielrechtelijke
Overwegende dat tegen het beroe- vordering van eiser tegen verweerpen vonnis hoger beroep werd aan- der de vernietiging meebrengt van
getekend door eiser in zijn hoeda- de beslissing over de kosten van de
nigheden van beklaagde en van op verzoek van eiser gedane rechtburgerlijke partij en door het open- streekse dagvaarding en van de aanbaar ministerie;
zegging ervan;
Overwegende dat de hogere beroeEn overwegende dat de substanpen van eiser en van het openbaar tiele of op straffe van nietigheid
ministerie in zoverre tegen eiser ge- voorgeschreven rechtsvormen in
richt door het bestreden vonnis on- acht zijn genomen en de beslissing
gegrond worden verklaard;
overeenkomstig de wet is gewezen;
Dat de appelrechters wettig hebben kunnen vaststellen dat de 897
frank kosten van hoger beroep onafhankelijk zijn van het hoger beroep
van het openbaar ministerie, nu de
betekeningen waarop die kosten beOm die redenen, zonder dat er
trekking hebben, evenzeer golden grond is om het tweede, het derde
als dagstelling voor de bel:andeling en hP-t vierde onderdeel van het
van het boger beroep van eiser;
door de eiser Astaes aangevoerde
Dat de veroordeling van eiser in eerste middel te onderzoeken, ver556 frank kosten van eerste aanleg, nietigt het bestreden vonnis in zozijnde de kosten van de alde waar- verre dit beslist op de civielrechtebij hij voor de Politierechtbank te lijke vorderingen van Geert Tanghe
Oostende werd gedagvaard, en in de en de N.V. Groep Josi tegen Johan
helft van de 897 frank kosten van Astaes en van J ohan Astaes tegen
hoger beroep naar recht verant- Geert Tanghe, met inbegrip van de
woord zijn;
beslissing over de kosten van de op

Nr. 275
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verzoek van J ohan Astaes gedane
rechtstreekse
dagvaarding
van
Geert Tanghe en de aanzegging
daarvan aan het openbaar ministerie, maar behoudens in zoverre
wordt beslist dat J ohan Astaes een
fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan; verwerpt de
voorziening van Johan Astaes voor
het overige; verwerpt de voorziening
van Geert Tanghe; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
Johan Astaes in de helft van de kosten van zijn voorziening; veroordeelt
Geert Tanghe en de N.V. Groep Josi
in de andere helft van die kosten;
veroordeelt Geert Tanghe in de kosten van zijn voorziening; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te leper, zitting
houdende in hager beroep.

door art. 12.4 Wegverkeersreglement
(1).
{VERBEECK)
ARREST

(A.R. nr. 2441)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 maart 1988 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 19.1 en 19.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, bestraft overeenkomstig de artikelen 29, eerste lid, en 38,
§ 1, 3", van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer (koninklijk be12 januari 1989 - 2' kamer - Voorzit- sluit tot coi:irdinatie van 16 maart 1968),
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
doordat de rechtbank, na te hebben
- Verslaggever : de h . Holsters - Ge- vastgesteld dat eiser links afdraaide om
Jijkluidende conclusie van de h. De- de rijbaan te verlaten, van oordeel was
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: dat de artikelen 19.1 en 19.3 van de Wegmrs. Lust, Van Eslander en Brandel, code niet van toepassing zijn, doch wei
Brugge.
het artikel 12.4 van het algemeen reglement op de politie van h et wegverkeer
(konink!ijk besluit van 1 december 1975),
waarbij eiser werd veroordeeld tot een
geldboete van vijftig frank, te vermeerderen met de opdecimes,
terwijl op de beweging om links af te
slaan ten einde de rijbaan te verlaten,
Nr. 275
enkel de artikelen 19.1 en 19.3 van het
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer (koninklijk besluit van 1
december 1975) van toepassing zijn, zoals trouwens werd aangeduid in de
2' KAMER - 12 januari 1989
rechtstreekse dagvaarding, en niet het
artikel 12.4, zelfs indien de bestuurder de
voorschriften van het artikel 19 niet in
WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLE·
MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN
ARTT. 12 EN 19.

De rijbeweging die erin bestaat naar
Jinks af te slaan om de rijbaan te verlaten of het voertuig Jangs de linkerkant van de rijbaan op te stellen,
wordt geregeld door art. 19 en niet

(1) Cass., 28 april 1987, A.R. nr. 977
(A.C., 1986-87, nr. 504). In de veronderstelling
dat eiser, door kritiek te oefenen op de toepassing van art. 12.4, zou hebbe n toegegeven dat
hij schuldig was aan overtreding van art. 19,
zou zijn cassatiemiddel niet ontvankelijk geweest zijn (Cass., 30 nov. 1988, A.R. nr. 6962,
ibid., 1988-89, nr. 190). Het middel beriep zich
evenwel enkel op art. 19 ten betoge dat art. 12
niet van toepassing was.
/

II; .•

/
'.
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Nr. 276

acht zou hebben genomen, zodat de
rechtbank onmogelijk een veroordeling
op strafgebied tegen eiser kon uitspreken op basis van artikel 12.4 van voornoemd reglement (koninklijk besluit van
1 december 1975) :

tigt 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 RechtOverwegende dat de rijbeweging bank te Turnhout, zitting houdende
waarbij de bestuurder naar links af- in boger beroep.
slaat om de rijbaan te verlaten, valt
12 januari 1989 - 2" kamer - Voorzitonder toepassing van artikel 19 van
: de h. Boon, waarnemend voorzitter
bet Wegverkeersreglement en niet -ter Verslaggever:
de h. De Baets - Gevan artikel 12.4 van genoemd regle- lijkluidende conclusie van de h. Dement;
clercq, advocaat-generaal - Advocaat:
Overwegende dat het vonnis vast- mr. J. Bally, Antwerpen.
stelt dat eiser de bedoeling had naar
links af te slaan om een afrit op te
rijden, het achter hem rijdende
voertuig opmerkte op ongeveer 25
meter, laattijdig zijn richtingsaan- Nr. 276
wijzer in werking stelde en onmiddellijk zijn maneuver uitvoerde zonder rekening te houden met de
2" KAMER - 12 januari 1989
vertragingsmogelijkheden van de
hem volgende weggebruikers; dat
bet op grond van die vaststellingen REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
oordeelt dat de artikelen 19.1 en 19.3
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE STRAFZAKEN BEPALING
van bet Wegverkeersreglement geen
VAN DE STRAFMAAT- RIJVERBOD- REDEtoepassing vinden en dat eiser zich
NEN - VERWIJZING NAAR DE MOTIVERING
schuldig maakte aan overtreding
VAN DE EERSTE RECHTER.
van artikel 12.4 van dat reglement;
dat bet zodoende zijn beslissing niet
Wanneer de correctionele rechtbank in
naar recht verantwoordt;
hager beroep een rijverbod uitspreekt,
Dat bet middel gegrond is;
mag naar de motivering van de eerste
rechter verwezen worden om de keuze

II. In zoverre de voorziening geen de duur van die straf te rechtvaarricht is tegen de beslissingen op de
digen (1). (Artt. 163, 176 en 195, derde
civielrechtelijke vorderingen van de
lid, Sv.)
verweerders tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging
(DE BLEECKER)
op de niet beperkte voorziening van
eiser van de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering de
ARREST
vernietiging meebrengt van de eind(A.R. nr. 2539)
beslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders tegen eiser die het gevolg zijn van
HET HOF; - Gelet op bet bestreeerstgenoemde beslissing;
den vonnis, op 13 april 1988 in boger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van bet tweede middel dat niet kan leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernie-

(1) Zie Cass., 1 juni 1983, A.R. nr. 2955
(A.C., 1982-83, nr. 543), 28 sept., 15 en 22 nov.
1988 en 4 jan. 1989, A.R. nrs. 6682, 2425, 2157
en 7030 (ibid., 1988-89, nrs. 56, 154, 172 en 259).
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Over de eerste grief, luidende als
volgt : het vonnis miskent de voorschriften van artikel 163 van het Wetboek van
Strafvordering waar gezegd wordt dat
wanneer het verval van het recht tot het
besturen van een voertuig, een luchtschip en het geleiden van een rijdier
wordt uitgesproken, het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag
zijn, de redenen moet vermelden waarom deze straf wordt uitgesproken; bovendien moet het vonnis vermelden waarom
die duur wordt genomen; ter zake wordt
door de rechtbank gewoon overwogen :
« De beweegredenen van de eerste rechter worden overgenomen, alsmede deze
in verband met het stuurverbod en toepassing wordt gemaakt van de door hem
ingeroepen wetsbepalingen »; het is overduidelijk dat hier de stereotype formule
gebruikt werd, die de wetgever heeft willen vermijden; gewoon verwijzen naar
beweegredenen en door een eerste rechter ingeroepen wetsartikelen is niet motiveren; door niet enkel niet te zeggen
waarom een rijverbod wordt opgelegd en
door niet te motiveren waarom een rijverbod van twee maand wordt opgelegd,
houdt de rechtbank geen rekening met
artikel 163 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat de appelrechters, door vast te stellen dat de aan
eiseres ten laste gelegde feiten door
de eerste rechter op passende wijze
werden bestraft, eensdeels, de conclusie waarin eiseres feitelijke gronden opgaf om vermindering te verkrijgen van de door de eerste rechter opgelegde straf beantwoorden,
anderdeels, hun beslissing omtrent
de aan eiseres opgelegde geldboeten
regelmatig met redenen omkleden;
dat de appelrechters met de redenen
die zij van de eerste rechter overnemen, hun beslissing waarbij eiseres
vervallen van het recht tot sturen
wordt verklaard, regelmatig met redenen omkleden en de duur van de
vervallenverklaringen rechtvaardigen;
Overwegende dat de grief niet
kan worden aangenomen;

Over de tweede grief, luidende als
voigt : het vonnis schendt eveneens artikel 97 van de Grondwet waar niet geantwoord wordt op de argumentatie van eiseres met betrekking tot de vraag strekkende tot een mildere bestraffing evenals met betrekking tot het rijverbod;
eiseres wees er in besluiten op dat zij
drie kinderen heeft en dat zij werkt als
bejaardenhelpster; dat gelet op de gezinslast en haar werk de boete zwaar
valt en het rijverbod problemen stelt;
door op deze argumenten niet te antwoorden, schendt de rechtbank zowel artikel 97 van de Grondwet als artikel 163
van het Strafwetboek :

12 januari 1989 - 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.

En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
Overwegende dat de appelrech- overeenkomstig de wet is gewezen;
ters, door de redenen van de eerste
rechter over te nemen, die redenen
tot de hunne maken;
Om die redenen, verwerpt de
Dat de grief feitelijke grondslag
voorziening; veroordeelt eiseres in
mist;
de kosten.

Nr. 277
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Overwegende dat eiseres klaar- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
blijkelijk niet artikel 163 van het
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
Strafwetboek, doch wei artikel 163
CONCLUSIE STRAFZAKEN BEPALING
van het Wetboek van Strafvordering
VAN DE STRAFMAAT- RIJVERBOD- REDEbedoelt;
NEN.
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Aan de bijzondere motjveringsplicht van
de artt. 163, 176 en 195, derde lid, Sv.
wordt voldaan door de correctionele
rechtbank die in hager beroep een njverbod oplegt op grand dat beklaagde
al eerder wegens overdreven snelheid
was veroordeeld, dat hij met een zeer
hoge snelheid reed en dat hij bovendien die feiten pleegde in staat van
he1'haling (1).
(CENCIARINI)
ARREST

(A.R. nr. 2545)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 maart 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Ove.r het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 183 van
het Wetboek van Strafvordering, en luidende als volgt : 1. In besluiten stelde
Cenciarini onder andere dat de verbalisanten van oordeel waren dat zijn rijgedrag niet gevaarlijk was. Dat het in die
omstandigheden niet opgaat onmiddellijk een rijverbod op te leggen. Op deze
argumentatie heeft de rechtbank gewoon
niet geantwoord. Met geen woord zegt de
rechtbank waarom een rijverbod diende
te worden opgelegd. Dit komt neer op
een afwezigheid van motieven en maakt
een schending uit van artikel 97 van de
Grondwet; 2. Het vonnis schendt eveneens artikel 163 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals gewijzigd door de
wet van 27 april 1987 : « Ieder veroorde·
lend eindvonnis wordt met redenen omkleed. Het vonnis vermeldt de toegepaste
wetsbepaling. Wanneer het verval van
het recht tot het besturen van een voertuig, een luchtschip en het geleiden van
een rijdier wordt uitgesproken, vermeldt
het vonnis eveneens nauwkeurig, maar
op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen waarom deze straf wordt gekozen.
Het rechtvaardigt bovendien de duur ervan ». De overweging van de rechtbank
dat « Wat het rijverbod betreft bepaalt
de rechter op onaantastbare wijze, binnen de maxima en de minima grenzen

Nr. 277

door de wet bepaald, de op te leggen
straf ». Het hoeft geen betoog dat dit
niet de bedoeling was van de wetgever.
De wetgever heeft gewild dat de rechter
zou zeggen waarom een rijverbod wordt
opgelegd en waarom het voor die bepaalde duur wordt opgelegd. In het vonnis
werd met geen woord overwogen waarom een rijverbod werd opgelegd en
waarom het een duur heeft van 14 dagen. Het met betrekking tot het rijverbod verwijzen naar de door de eerste
rechter ingeroepen wetsbepalingen is
geen motivering en schendt bovendien
artikel 97 van de Grondwet :

Overwegende dat het bestreden
vonnis het beroepen vonnis bevestigt, waarbij onder meer verval van
het recht tot het besturen van een
motorvoertuig wordt uitgesproken,
niet, zoals verkeerdelijk in het middel wordt beweerd, voor een duur
van veertien dagen, maar voor een
duur van acht dagen, dit is het bij
artikel 38, § 1, eerste lid, van de
Wegverkeerswet bepaalde minimum;
Overwegende dat de rechters, wat
de keuze van die bijkomende straf
betreft, hun beslissing niet enkel laten steunen op de redengeving die
het middel vermeldt;
Overwegende immers dat het bestreden vonnis, enerzijds, releveert
dat eiser, in strijd met wat hij in
zijn conclusie beweerde, reeds vroeger bij vonnis van 7 februari 1986
werd veroordeeld wegens zware
overtreding met betrekking tot het
niet-eerbiedigen van de snelheidsbeperking bepaald bij de reglementen
over het wegverkeer, anderzijds,
verklaart de redengeving over te nemen waarop het beroepen vonnis
het rijverbod grondt, namelijk « dat
(eiser) reed aan zeer hoge snelheid
en zich daarenboven in staat van
herhaling bevindt, zodat een hoge
geldboete moet opgelegd worden en
rijverbod »;

Overwegende dat het bestreden
vonnis zodoende eisers conclusie ten
-----------------1 betoge dat een rijverbod niet ge(1) Zie Cass., 4 jan. 1989, twee arresten, A.R. rechtvaardigd is omdat hij zich nog
nrs. 6794 en 7030 (A.C., 1988-89, nrs. 257 en aan geen snelheidsovertreding heeft
259}.
schuldig gemaakt, beantwoordt en
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Nr. 278
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de keuze van het rijverbod als bijko- 2o Cassatie, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing waarbij hij
mende straf naar recht verantveroordeeld wordt op de strafvordewoordt;
ring, heeft vernietiging tot gevolg van
Dat het middel niet kan worden
de beslissing waarbij een partij buraangenomen;
gerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard, wanneer laatstgenoemde zich
En overwegende dat de substanregelmatig in cassatie heeft voorzien,
tiele of op straffe van nietigheid
ook al wordt de vernietiging van de bevoorgeschreven rechtsvormen in
slissing, waarbij de beldaagde wordt
acht zijn genomen en de beslissing
veroordeeld, uitgesproken op een
overeenkomstig de wet is gewezen;
ambtshalve aangevoerd middel (2).
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.

(VANDEVOORT, TRASYSCON N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 2622)
12 j<muari 19B9 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - GeHET HOF; - Gelet op het bestrelljkluidende conclusie van de h. De- den vonnis, op 13 mei 1988 in hoger
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: beroep gewezen door de Correctiomr. A. De Roeck, Gent.

nele Rechtbank te Antwerpen;

I. Op de voorziening van Stephan
Vandevoort :
Nr. 278
2•
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Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 779, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek:

12 januari 1989

1a RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - VONNIS MEDE GEWEZEN
DOOR EEN RECI-ITER DIE NIET ALLE ZITTINGEN OVER DE ZAAK HEEFT BIJGEWOOND.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
STRAFZAKEN STRAFVORDERING VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN DE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - CASSATIE VAN DE BESLISSING HOUDENDE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING BETREFFENDE DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - VOORWAARDEN.

1° Nietig is het vonnis van de correctio-

nele rechtbank dat is gewezen door
rechters van wie er een niet alle zittingen heeft bijgewoond waarop de zaak
is behandeld (1). (Art. 779, eerste lid,
Ger.W.)
(1) Cass., 8 sept. 1987,
(A.C., 1987-88, nr. 11).

A.R.

nr.

1250

Overwegende dat luidens het proces-verbaal van de terechtzitting
van 13 april 1988 van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, waarop de zaak werd behandeld, alsdan
zitting hielden de ondervoorzitter V.
Walravens en de rechters K. Allegaert en G. Van Raemdonck; dat luidens het proces-verbaal van de terechtzitting van 13 mei 1988, waarop
het bestreden vonnis werd uitgesproken en luidens het bestreden
vonnis zelf zitting hielden de ondervoorzitter V. Walravens en de rechters K. Allegaert en P. Debaene;
Dat aldus blijkt dat de rechter P.
Debaene, die mede de beslissing
nam, de zitting over de zaak niet
heeft bijgewoond; dat het vonnis
derhalve door nietigheid is aangetast;
(2) Zie Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2223
(A.C., 1988-89, supra, nr. 35).
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II. Op de voorziening van de N.V.
Trasyscon, civielrechtelijk aansprakelijke partij :

Nr. 279

de beklaagde tot een straf veroordeelt,
doch aanneemt dat het feit door iemand anders kan gepleegd zijn (1).

Overwegende dat de hierna uit te
(VANHAEGENDOREN)
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde
ARREST
strafvordering de vernietiging mee(A.R. nr. 2959)
brengt van de beslissing op de door
het openbaar ministerie tegen eiseres ingestelde vordering, tegen welHET HOF; - Gelet op het bestreke beslissing eiseres zich regelmatig
den vonnis, op 7 oktober 1988 in hoin cassatie heeft voorzien;
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout,
zitting houdende in hoger beroep.

Over het ambtshalve aangevoerde middel: miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is;

Overwegende dat eiseres wordt
veroordeeld wegens een overtreding
van het Wegverkeersreglement, bij
vaststelling waarvan de inschrijvingsplaat en kenmerken van het
betrokken voertuig werden genoteerd, zonder identificatie van de be12 januari 1989 - 2• kamer - Voorzit- stuurder; dat eiseres het haar ten
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge- laste gelegde feit ontkent;
lijkluidende conclusie van de h. DeOverwegende dat de appelrechters
clercq, advocaat-generaal.
eiseres veroordelen op de redengeving onder meer « dat zelfs indien
zij haar voertuig die dag aan een
derde zou hebben toevertrouwd, hetgeen zij thans in haar conclusies
laat uitschijnen, zij als houder van
de nummerplaat de verplichting had
Nr. 279
de dader te doen kennen hetzij
(lees : ten zij) zij door overmacht
2• KAMER - 12 janua:ri 1989
verhinderd zou zijn geweest, waarop
ze zich evenwel niet beroept, of een
1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEME(1) Zie W. Ganshof van der Meersch, « ProNE) - STRAFZAKEN - PERSOONLIJK KA- pos sur le texte de Ia loi et les principes geneRAKTER VAN DE STRAFFEN.

2° STRAF -

ALGEMENE BEGRIPPEN - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAFFEN DRAAGWIJDTE VAN HET BEGINSEL.

1" en 2" Het algemeen beginsel van het

persoonlijk karakter van de straffen
wordt geschonden door de rechter die

raux du droit », rede uitgesproken bij de
plechtige openingszitting op 1 september 1970,
biz. 125; ANDRE LAINGUI, « Les adages du droit
penal >>, in Rev. de sc. crim. et du dr. p{m.
camp., 1986, biz. 25 tot 54 (biz. 46); PHILIPPE
CLAEYS-BOUUAERT, « Algemene beginselen van
het recht. Vijftien jaar rechtspraak van het
Hof van Cassatie », in Rechtsk. Weekbl.,
1986-87, kol. 913 tot 934 en 977 tot 998 (nr. 81,
kol. 993-994). Wat de mogelijke uitzonderingen
op het beginsel betreft, zie Cass., 9 mei 1927
(Bull. en Pas., 1927, I, 225); J. CONSTANT, Traite
elem., 1965, II, biz. 623.

Nr. 280

HOF VAN CASSATIE

vergissing bij de vermelding van de
nummerplaat zou zijn begaan, hetgeen zij evenmin voorhoudt »;
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3° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 78.2 - AANDUIDING VAN DE
VERKEERSBELEMMERINGEN OVERHEID
DIE RET BEl-lEER OVER DE OPENBARE WEG
HEEFT - BEGRIP.

Overwegende dat de appelrechters
aldus niet hun overtuiging te kennen geven dat eiseres het haar ten 1°, 2° en 3° Wanneer de Belgische Staat
eigenaar is van de openbare weg, is
laste gelegde feit heeft gepleegd,
hij de overheid die het beheer over de
maar haar strafbaar achten ook
weg heeft en op wie de verplichting
wanneer een derde dit feit gepleegd
rust om de verkeersbelemmeringen
zou hebben;
aan te duiden, ingevolge de artt. 14
Wegverkeerswet en 78.2 WegverkeersDat zij daardoor het voormelde alreglement; de opdrachten waarmee llet
gemeen rechtsbeginsel miskennen;
Wegenfonds b1j art. 2 wet van 9 aug.

1955, gew. bij art. 1 wet van 5 jan.
1977, is belast, houden niet in dat voor-

Om die redenen, ongeacht de door
eiseres aangevoerde middelen, die
niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout,
zitting houdende in hoger beroep.

melde verplichting op llet Wegenfonds
rust.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERT.
VANDERSTRAETEN;
WEGENFONDS
KEN
T. VANDERSTRAETEN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nrs. 8063 en 8064)

HET HOF; - Gelet op het bestre-

12 januari 1989 - 2• kamer - Voorzit- den arrest, op 4 juni 1986 door het
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter Hof van Beroep te Brussel gewezen;
- Verslaggever : de h. Holsters - GeOverwegende dat beide voorzieJijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat: ningen tegen hetzelfde arrest zijn
mr. M. De Ryck, Antwerpen.
gericht : dat zij moeten worden sa-

mengevoegd;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat:

Nr. 280
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1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT STAAT- AANDUIDING VAN DE VERKEERSBELEMMERINGEN - VERPLICHTING VAN DE
OVERHEID DIE RET BEHEER OVER DE OPENBARE WEG HEEFT, INGEVOLGE DE ARTT. 14
WEGVERKEERSWET EN 78.2 WEGVERKEERSREGLEMENT - OVERHEID DIE RET BEHEER
OVER DE OPENBARE WEG HEEFT - BEGRIP.

2° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET,
ART. 14- AANDUIDING VAN DE VERKEERSBELEMMERINGEN - OVERHEID DIE RET BEBEER VAN DE OPENBARE WEG HEEFT- BEGRIP.

Over het middel: schending van de artikelen 1, 2 van de wet van 9 augustus
1955 betreffende het Wegenfonds, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1967 en
5 januari 1977, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 14 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie
van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer, 78.1.1 en 78.2 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het arrest zegt dat eisers hoger beroep tegen de beslissing waarbij
hij tot vergoeding van verweersters schade wordt veroordeeld, niet gegrond is, op
grond dat eiser « de overheid blijft die
het beheer over de openbare weg heeft
(...), zelfs als (eiser) een onderscheiden
rechtspersoon met openbare werken be-
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last· dat die onderscheiden rechtsper-

soo~, zoals het Wegenfonds, daardoor enkel de bewaring van de werken heeft »,
zodat eiser aansprakelijk blijft wanneer
de weg, wegens het niet signaleren van
een werk en een verkeersbelemmering,
niet meer voldoende veilig is,
terwijl het Wegenfonds, een van de
Staat onderscheiden administratie, tot
opdracht heeft << de werken tot aanleg,
verbetering, modernisering en onderhoud van de niet geconcessioneerde autosnelwegen en van de rijkswegen voor
rekening van het Rijk te financieren en
in samenwerking met de rijksdiensten
uit te voeren " (artikel 2 van de wet van
9 augustus 1955 betreffende het Wegenfonds, gewijzigd bij de wet van 5 januari
1977); het Wegenfonds derhalve, ingevolge de wet en niet ingevolge een delegatie
van de Staat, belast is met de openbare
dienst van werken tot aanleg, verbetering, modernisering en onderhoud van
de rijksweg waar het litigieuze ongeval
is gebeurd; het Wegenfonds, in het kader
van de hem aldus door de wetgever toevertrouwde opdracht, « de overheid is die
het beheer van de openbare weg heeft »;
het fonds derhalve de algemene verplichting heeft te waken voor de veiligheid
van het verkeer op die weg en de maatregelen te nemen om de werken en de
verkeersbelemmeringen te signaleren
die door de artikelen 14 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968, 78.1.1 en
78.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 ten laste worden gelegd van
de overheid die het beheer van de openbare weg heeft; daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de Staat de
overheid blijft die het beheer van de
openbare weg heeft, zelfs wanneer hij
het Wegenfonds belast met openbare
werken, de aard van openbare dienst
met rechtspersoonlijkheid van dat Fonds
miskent evenals de opdracht die hem
door de wetgever, onder vrijstelling van
eiser en met de verplichtingen eigen aan
die opdracht, is toevertrouwd (schending
van de artikelen 1, 2 van de wet van 9
augustus 1955 betreffende het Wegenfonds, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1967 en 5 januari 1977, 78.1.1 en
78.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975); de rechter bovendien, nu
hij eisers veroordeling tot vergoeding
van de schade laat steunen op de tekortkoming aan een verplichting die niet op
hem rustte, zijn beslissing niet naar
recht heeft verantwoord (schending van

Nr. 280

de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat het ongeval
op de hoofdweg 5, dat wil zeggen op
een rijksweg, is gebeurd, zegt dat
<< de Belgische Staat, in strijd met
wat hij in conclusie betoogt, de overheid blijft die het beheer over de
openbare weg heeft, zolang die voor
het verkeer open blijft, zelfs als de
Staat een onderscheiden rechtspersoon met de openbare werken belast »; « dat die onderscheiden
rechtspersoon, zoals het Wegenfonds, daardoor enkel de bewaring
van de werken heeft; dat uit het
strafrechtelijk opsporingsonderzoek
en inzonderheid uit de vaststellingen van de verbalisanten (geen wegmarkeringen noch lichtsignalisatie)
genoegzaam naar recht blijkt dat te
dezen de weg niet voldoende veilig
was»;
Dat het arrest, door op grond van
die overwegingen te beslissen, enerzijds, dat de Staat, als eigenaar van
de weg en, bijgevolg, als overheid
die het beheer over die openbare
weg heeft, tekort is geschoten in
zijn plicht tot voorzichtigheid, nu hij
heeft nagelaten de nodige maatregelen te nemen om het abnormale gevaar te ondervangen dat die voor
het openbaar verkeer opengestelde
weg opleverde, en, anderzijds, dat
het feit dat een van de Staat onderscheiden rechtspersoon, te dezen
het Wegenfonds, belast is met de
uitvoering van werken op die openbare weg, niet betekent dat hij, in
de plaats van de Staat, de overheid
wordt die het beheer van die weg
heeft, · geen van de in het middel
vermelde
wettelijke
bepalingen
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Op de voorziening van het Wegenfonds:

Nr. 281
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Om die redenen, voegt de voorzieningen samen ingeschreven onder
de nummers 8063 en 8064; verwerpt
de voorzieningen; veroordeelt elke
eiser in de kosten van zijn voorziening.
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(Z ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8397)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 maart 1988 gewezen door de raad van beroep met
het Frans als voertaal van de Orde
van Geneesheren;

12 januari 1989 - t• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Over het middel: schending van de arDe Bruyn en Dassesse.
tikelen 16, 22 en 25, inzonderheid § 4,
van het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde der
Geneesheren,
doordat de met een meerderheid van
de aanwezige leden uitgesproken bestreden beslissing van 8 maart 1988, op eisers verzet tegen de beslissing waarbij
Nr. 281
de franstalige raad van beroep van de
Orde van Geneesheren hem met een
tweederdemeerderheid van de aanwezige
1' KAMER - 12 januari 1989
leden op 17 november 1987 de sanctie
van berisping had opgelegd en aldus de
door de provinciale raad uitgesproken
sanctie van censuur had verzwaard, het
1° VERZET - TUCHTZAKEN - ORDE VAN verzet aanneemt, zegt dat het niet geGENEESHEREN RAAD VAN BEROEP grond is en bijgevolg beslist dat de beTUCHTSANCTIE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN
slissing waartegen verzet volledig uitwerMET EEN TWEEDERDEMEERDERHEID - VER- king zal hebben,
ZET ONGEGROND VERKLAARD - VEREISTE
terwijl, nu artikel 25, § 4, van het koMEERDERHEID.
ninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 vereist dat de raad van beroep met
een tweederdemeerderheid uitspraak
doet als hij de door de provinciale raad
2° GENEESKUNDE- ORDE VAN GENEES- uitgesproken sanctie verzwaart en die
HEREN - RAAD VAN BEROEP - TUCHTregel ook moet worden nageleefd zelfs
SANCTIE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN MET
wanneer de raad van beroep, ten gevolge
EEN TWEEDERDEMEERDERHEID - VERZET
van het verzet van de geneesheer, opONGEGROND VERKLAARD - VEREISTE MEERnieuw uitspraak moet doen over het inDERHEID.
gestelde hoger beroep, en zelfs wanneer
de beslissing op het verzet enkel de
sanctie handhaaft die de bij verstek genomen beslissing wettig had uitgespro1" en 2" Wanneer de raad van beroep van
ken, de bestreden beslissing, die vastde Orde Fan Geneesheren de door de stelt dat zij met de meerderheid van de
provinciale raad uitgesproken sanctie, aanwezige leden is genomen, de door de
met de vereiste meerderheid van twee provinciale raad aan eiser opgelegde
derde van de stemmen, bij verstek
heeft verzwaard en hij, op het verzet tuchtstraf op onwettige wijze verzwaart:
van de verstekdoende eiser tegen die
Overwegende dat de provinciale
beslissing, dat verzet ontvankelijk
maar ongegrond verklaart, moet hij raad van de Orde van Geneesheren
uitspraak doen met een tweederde- bij een beslissing d.d. 20 mei 1987
meerderheid (1). (Art. 25, § 4, tweede aan eiser de straf van censuur heeft
lid, Artsenwet 10 nov. 1967.)
opgelegd;
(1) Zie Cass., 7 nov 1975 (A.C., 1976, 312).

Dat de raad van beroep, bij een
op 17 november 1987 bij verstek ge-
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nomen beslissing met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden, de door de provinciale raad
uitgesproken sanctie heeft verzwaard door eiser de straf van berisping op te leggen;
Dat de raad van beroep, op eisers
verzet tegen deze laatste beslissing,
« uitspraak doende op tegenspraak
(...} en met een meerderheid van de
aanwezige leden, het verzet aanneemt, zegt dat het niet gegrond is
en bijgevolg beslist dat de beslissing
waartegen verzet volledige uitwerking zal hebben »;
Overwegende dat het verzet tegen
een bij verstek genomen beslissing
in tuchtzaken van de raad van beroep, de vervolging in haar geheel
opnieuw voor het rechtscollege
brengt dat bij verstek uitspraak
heeft gedaan; dat dit college niet enkel uitspraak moet doen over de
ontvankelijkheid van het verzet,
maar ook over de gegrondheid van
de vervolging en over de toepassing
van de sanctie;
Dat daaruit volgt dat de raad van
beroep, met toepassin.g van artikel
25, § 4, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der Geneesheren, de door de provinciale
raad uitgesproken sanctie aileen
met een tweederdemeerderheid kon
verzwaren;
Dat het middel gegrond is;
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lingsvoorzitter
Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Gerard en De Bruyn.
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KAMER -

12 januari 1989

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG EN INKOHIERING - NIETIGVERKLARING VAN DE AANSLAG WEGENS ONWETTIGE VASTSTELLING
VAN DE AANSLAG - NIEUWE AANSLAG OP
BASIS VAN ART. 260 W.I.B. - WETTIGHEID VEREISTEN.

Een nieuwe aanslag op basis van art. 260
W.LB. is onwettig wanneer die nietig
is verklaard, op grand dat de belasting
werd geheven volgens de procedure
van aanslag van ambtswege, terwijl
zulks had moeten geschieden onder de
voorwaarden van art. 251 W.I.B., en
blijkt dat de administratie de aanslag
opzettelijk op die wijze heeft vastgesteld ten einde verval te vermijden en
over een bijkomende termijn te beschikken, te weten die van art. 260 van
voormeld wetboek (1).
(BELGISCHE STAAT - lVIIN. V. FINANClEN
T. CONCEPTIMO N.V.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. F 903 F)

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, behalve in zoverre zij het verzet ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde raad van beroep met het Frans
als voertaal van de Orde van Geneesheren.
12 januari 1989 - 1" kamer - Voorzittel' en verslaggever : de h. Bosly, afde-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 259, eerste lid, 260 en 278 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat de litigieuze aanslag
1------~----~------~--------~
(1) Zie Cass., 8 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr.
271) met voetnoot 1; R. ZONDERVAN, « A propos
d'une illegalite premeditee par l'Etat. Avis de
rectification et delai d'imposition "• Jown de
dr. fiscal, 1981, blz. 5 tot 22.
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in de vennootschapsbelasting en de opcentiemen voor het « bijzonder fonds ,,
over het belastingjaar 1973, die op 17
september 1980 onder artikel 062141,
krachtens artikel 260 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, werd vastgesteld ter vervanging van een aanslag
die met betrekking tot dat belastingjaar
onder artikel 502985 ten kohiere was gebracht en waarvoor achteraf outlasting
werd verleend bij arrest van 15 april
1980 van het Hof van Beroep te Brussel,
op grond dat de aanslagprocedure van
artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en niet die van artikel 256 diende te worden toegepast, en
na de opmerkingen van de belastingschuldige te hebben overgenomen valgens welke, daar de aanslagtermijn van
artikel 259, eerste lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen voor het litigieuze belastingjaar op 31 december
1975 verstreek, de juiste toepassing van
de procedure van artikel 251 van het
W etboek van de Inkomstenbelastingen
met toezending van een bericht van wijziging in plaats van de ambtshalve aanslag van 12 december 1975, onvermijdelijk tot verval zou hebben geleid, aangezien de belastingschuldige volgens die
procedure, in 1975, over een termijn van
twintig dagen beschikte om te antwoorden, het niet mogelijk zou hebben gemaakt de aanslag ten kohiere te brengen
v66r 2 januari 1976, dit is buiten termijn,
beslist dat, gezien de omstandigheden
van het onderhavige geval en die waarop
het arrest van 15 april 1980 wees, (verweerster) terecht betoogt dat het onwettige besluit om ambtshalve een aanslag
vast te stellen in plaats van de procedure
van artikel 251 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen te volgen, door de
administratie opzettelijk is genomen met
het enkele doel om verval te vermij den
en desnoods na een eventuele nietigverklaring van de onregelmatige aanslag,
over een bijkomende termijn te beschikken, te weten de termijn van artikel 260
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat artikel 260 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen niet toepasselijk is wanneer de administratie opzettelijk een wettelijke regel heeft geschonden met het doel alleen om nadien
die bepaling toe te passen en aldus door
misbruik de vastgestelde gewone termijnen te verlengen; dat men immers niet
aan een verval van recht kan ontsnappen door de wet te overtreden,
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artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een beroep aanhangig is tegen een beslissing van de directeur der belastingen, zelf, daar de
belastingen de openbare orde raken, de
wettigheid en de gegrondheid van de
aanslag moet beoordelen, het echter aileen maar uitspraak kan doen over grieven in verband met de toepassing van de
desbetreffende bepalingen inzake belastingen, zonder dat het de, eventueel onrechtmatige, handelwijze van de taxatieambtenaar mag onderzoeken; immers
het eventueel door die ambtenaar gepleegde rechtsmisbruik, dat noodzakelijk
verband houdt met de algemene theorie
van de delictuele of quasi-delictuele fout,
slechts aanleiding kan geven tot schadeloosstelling, die enkel door de burgerlijke rechter kan worden toegekend; het
hof van beroep, nu het in dit geval alleen
maar de wettigheid van de op de voet
van artikel 260 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen vastgestelde aanslag hoefde te toetsen, derhalve enkel
diende te onderzoeken of de oorspronkelijke aanslag binnen de gewone aanslagtermijn van artikel 259, eerste lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen was vastgesteld en dus niet vervallen was; door eveneens te onderzoeken
wat de taxatieambtenaar heeft gedaan
en wat het opzet was van die ambtenaar
toen hij een aanslagprocedure koos veeleer dan een andere, zulks uitsluitend
met het doel verval te vermijden en desnoods toepassing te maken van de aanvullende termijn van artikel 260 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
het hof van beroep, rechtdoende in belastingzaken, zijn macht heeft overschreden
en artikel 278 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen heeft geschonden;
tweede onderdeel, het Hof van Beroep
te Brussel, hoewel het in een eerste arrest van 15 april 1980, de eerste aanslag
wegens een procedurefout nietig heeft
verklaard, op grond dat de aanslagprocedure van artikel 251 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en niet die
van artikel 256 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen diende te worden
toegepast, en het daardoor een nietigverklaring van de aanslag wegens verjaring
uitsloot, in zijn arrest van 20 januari
1987 op die beslissing terugkomt door te
zeggen dat de juiste toepassing van die
procedure van artikel 251 noodzakelijk
tot verval zou hebben geleid; het hof zodoende het gezag van gewijsde miskent
terwijl, eerste onderdeel, hoewel het van het dictum van dat arrest van 15
hof van beroep waarbij op de voet van april 1980 en van de motivering waarop
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het noodzakelijk steunt (schending van
artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
derde onderdeel, het hof van beroep,
daar de aanslagtermijnen van openbare
orde zijn, bij een geschil waarin een exceptie van verval wordt opgeworpen,
zelfs ambtshalve moet onderzoeken of de
aanslag binnen de wettelijke termijnen
ten kohiere is gebracht en of de bepalingen inzake belastingen tot vaststelling
van die aanslagtermijnen dus wei degelijk in acht zijn genomen; zulks moet gebeuren, ongeacht de procedureregels, die
slechts facultatief zijn, in tegenstelling
met die aanslagtermijnen, die van dwingende aard zijn en de administratie het
recht geven te belasten, van welk recht
de administratie niet mag afzien; het hof
van beroep te dezen, in verband met de
toepassing van de aanslagtermijn van artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, welke bepaling ertoe
strekt de administratie opnieuw in dezelfde toestand te plaatsen als ten tijde
van de vaststelling van de belasting,
moest onderzoeken of de eerste aanslag
wei degelijk binnen de termijn van artikel 259, eerste lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen was vastgesteld, waarzonder die termijn van artikel
260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet kon worden toegepast;
het hof van beroep, door uit te gaan van
de datum waarop het bericht van aanslag van ambtswege was verzonden, dit
is de 12de december 1975, en die datum
in aanmerldng te nemen voor de in artikel 251 van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen gestelde termijn om te
antwoorden (namelijk twintig dagen) bij
het onderzoek of de eerste aanslag binnen de gewone aanslagtermijn was gevestigd, terwijl het had moeten uitgaan
van de datum waarop de litigieuze aanslag werkelijk ten kohiere was gebracht,
dit is de 31ste december 1975, het absolute karakter van de verjaring miskent,
dat voortvloeit uit het recht voor de administratie om gedurende een bepaalde
termijn een aans!ag vast te stellen, welk
recht is neergelegd in de artikelen 259,
eerste lid, en 260 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen; het zodoende
die wettelijke bepalingen heeft geschonden:

Overwegende dat het bestreden
arrest, met verwijzing naar het ter
zake gewezen arrest van 15 april
1980, vaststelt dat de ten name van
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verweerster over het belastingjaar
1973 onder artikel 502.985 gevestigde
aanslag nietig is verklaard omdat
hij onwettig ten kohiere was gebracht volgens de procedure voor de
aanslag van ambtswege, terwijl hij
had moeten worden vastgesteld valgens artikel 251 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, en
dat die onwettige toevlucht van de
administratie tot de procedure voor
de aanslag van ambtswege opzettelijk is genomen « met het enkele
doel om verval te vermijden en (... )
na een eventuele nietigverklaring
van de onregelmatige aanslag, over
een bijkomende termijn te beschikken, te weten de termijn van artikel
260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen »; dat het bestreden
arrest, door te zeggen dat dit artikel
260 niet toepasselijk is « wanneer de
administratie opzettelijk een wettelijke regel heeft geschonden met het
doel aileen om nadien dat artikel te
kunnen toepassen », beslist dat de
ten name van verweerster over
hetzelfde belastingjaar 1973 onder
artikel 062141 vastgestelde litigieuze
aanslag niet op basis van die bepaling van artikel 260 kon worden
vastgesteld en dat hij derhalve
nietig dient te worden verklaard;
Dat de administratie, nu de eerst
ten name van verweerster vastgestelde aanslag onwettig was wegens
schending van artikel 251 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, niet het recht had dat precede
aan te wenden om een aanslag te
kunnen vestigen overeenkomstig artikel 260 van bedoeld wetboek; dat
het hof van beroep zodoende, zonder
machtsoverschrijding, zijn beslissing dat de op basis van voormeld
artikel 260 gevestigde aanslag nietig
wordt verklaard, naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het hof van beroep, na, zoals het arrest van 15
april 1980, te hebben gezegd dat de
eerste op 12 december 1975 ten name van verweerster over het belastingjaar 1973 gevestigde aanslag onwettig was wegens schending van

I
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artikel 251 van het Wetboek van de (GODFRIN T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
Inkomstenbelastingen, door een fei- LANDSVERDEDIGING, NICOLAS, GROEP JOSI
N.V., MAZIERS)
telijke beoordeling van de gegevens
van de zaak eraan toevoegt, dat die
aanslag door de administratie opzetARREST ( vertaling)
telijk was vastgesteld met het doel
(A.R. nr. 6771)
aileen om verval te vermijden en
over een bijkomende termijn te beHET HOF; - Gelet op het bestreschikken, te weten die van artikel
den arrest, op 17 maart 1938 door
260 van voormeld wetboek;
het Hof van Beroep te Luik geweDat het hof van beroep aldus het zen;
gezag van gewijsde van voormeld
arrest niet heeft miskend;
A. In zoverre de voorziening van
eiser gericht is tegen de beslissing
Dat het middel niet kan worden op de tegen hem ingestelde strafvoraangenomen;
dering:
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 12.3.1, 12.3.2, 12.5 van het
Wegverkeersreglement, 418, 420 van het
Om die redenen, verwerpt de Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burgervoorziening; veroordeelt eiser in de lijk Wetboek, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van de wet van 17
kosten.
april 1878 houdende de voorafgaande ti12 januari 1989 - 1' kamer - Voorzit- tel van het Wetboek van Strafvordering,
ter en verslaggever : de h. Sace, waarne- 97 van de Grondwet, en, voor zoveel als
mend voorzitter - Gelijkluidende con- nodig, 202, 2", en 203 van het Wetboek
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, van Strafvordering,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. E.
doordat het arrest, om eiser te veroorVerbruggen, Brussel, en M. Baltus, Brusdelen op de tegen hem ingestelde strafsel.
·
vordering, de tegen hem gewezen beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders, Belgische Staat,
Minister van Landsverdediging, en Jean
Nicolas te verantwoorden of, nog, om het
Nr. 283
hof van beroep onbevoegd te verklaren
om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering van eiser tegen de verweerder
2' KAMER - 13 januari 1989
Nicolas, beslist dat eiser, door bij de benadering van het kruispunt waarop de
van rechts komende bestuurders voorWEGVERKEER WEGVERKEERSREGLE- rang hadden met een snelheid van 75 tot
MENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN 80 kilometer per uur te rijden, in de onART. 12.3.2 - VOORRANG - VOORRANGHEB- mogelijkheid verkeerde voorrang te verBENDE BESTUURDER DIE STOPr EN ZIJN lenen aan de van rechts komende voorVOERTUIG OPNIEUW IN BEWEGING BRENGT ranggerechtigde bestuurders; dat hij « al- VERLIES VAN VOORRANG- VOORWAARDE.
dus de artikelen 10.1.1" en 12.2" van het
Wegverkeersreglement heeft geschonDe voorranghebbende bestuurder die den >> en << tevens, door geen voorrang te
zijn voertuig opnieuw in beweging verlenen aan de van rechts komende
brengt na te hebben gestopt, verliest weggebruiker Nicolas, de in artikel
zijn voorrang als dat maneuver door 12.3.1" van dat reglement vervatte regel
de andere bestuurder kon worden ge- heeft overtreden, op grand dat « zo gezien, en ook al l1eeft deze het in feite bleken is dat laatstgenoemde aan het
niet gezien (1)
kruispunt gestopt is en zijn voertuig op~~~~-~~-~~~-~~-----1 nieuw in beweging heeft gebracht toen
hij niets zag aankomen uit de richting
(1) Cass., 22 sept. 1981, A.R. nr. 6703 Bouillon, uit de gegevens van het dossier
(A.C, 1981-82, nr. 59).
!lJet blijkt dat Godfrin heeft gezien dat
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Nicolas zijn voertuig opnieuw in beweging bracht na gestopt te zijn; dat bijgevolg Nicolas zijn voorrang op Godfrin
niet verloren heeft (... ) »; dat « aldus uit
de eigen verklaringen van Godfrin blijkt
dat, toen hij het voertuig van Nicolas
zag, dat voertuig stilstond in het midden
van de rijbaan; dat Godfrin niet verklaart dat Nicolas zijn voertuig opnieuw
in beweging heeft gebracht en, a fortiori,
evenmin dat hij het voertuig opnieuw
heeft zien vertrekken; dat bijgevolg aileen artikel 12.3.1" en niet artikel 12.3.2"
van het Wegverkeersreglement van toepassing was » en, derhalve, << dat aldus
bewezen is dat Godfrin onopzettelijk,
door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, verwondingen of slagen heeft toegebracht aan Jean Nicolas, Annie Lessire, Annick Laurent en Stephane Gaillard » of nog dat « de rechtstreeks
gedaagde », Nicolas, die voorrang van
rechts had, geen enkele fout in oorzake!ijk verband met de twee opeenvolgende
botsingen heeft begaan; dat hij, op de
hierboven aangegeven gronden, zijn
voorrang niet heeft verloren (... ) »; dat
« hij in het midden van de rijbaan alleen
gestopt is omdat Godfrin met een klaarblijkelijk overdreven snelheid het kruispunt kwam opgereden; dat dit rijgedrag
niet kan worden verweten aan Nicolas
die hoe dan ook zijn voorrang had behouden » en dat bijgevolg « eiser aileen
aansprakelijk is voor de botsing tussen
zijn voertuig en dat van J. Nicolas »,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 12.3.2 van het Wegverkeersreglement de bestuurder die voorrang heeft,
die voorrang verliest wanneer hij zijn
voertuig opnieuw in beweging brengt na
gestopt te hebben, als dat maneuver
« kon worden opgemerkt » door de andere bestuurder die in beginsel voorrang
moest verlenen, ook als laatstgenoemde
het maneuver in feite niet heeft gezien;
eiser in zijn regelmatig neergelegde appelconclusie eraan herinnert dat de verweerder « Nicolas in de lijn van de rechtspraak betoogt dat hij zijn voorrang
slechts kon verliezen voor zover de andere bestuurder zijn voertuig heeft zien
stilstaan of heeft kunnen zien stilstaan »,
doch besluit dat eiser nooit heeft gezien
dat zijn voertuig stilstond bij de samenkomst van de twee wegen; eiser vervolgens met klem betoogde dat vaststaat
dat, « zelfs al had hij Nicolas niet zien
stilstaan op de plaats waar de beide wegen samenkwamen, (hij) dan toch het
voertuig kon zien stilstaan » of dat « Nicolas door (hem) kon worden gezien op
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de plaats waar hij zegt gestopt te zijn »;
hij zijn betoog baseerde op de uitslag
van de op 18 november 1987 verrichte
bijkomende onderzoeksopdracht waaruit
bleek dat eiser « het voertuig kon zien
stilstaan », aangezien « (hij), zoals uit die
bijkomende onderzoeksopdracht blijkt,
het dak van de wagen van Nicolas vanop
een afstand van 120 meter kon zien, zodat het duidelijk is dat, toen hij op een
afstand van 120 meter was, Nicolas ofwel
gestopt was ofwel nog niet gestopt was »
en dat « hij dus de wagen van Nicolas
kon zien stilstaan op de plaats waar beide wegen samenkwamen »; het arrest,
nu het in de bovenaangehaalde gronden
alleen maar vermeldt dat noch uit de gegevens van het dossier noch bepaaldelijk
uit zijn verklaringen volgt dat eiser heeft
« gezien » dat de verweerder Nicolas zijn
voertuig opnieuw in beweging bracht, na
aan het kruispunt gestopt te zijn, zonder
tevens na te gaan of, zoals eiser daartoe
steunend op de verrichte bijkomende onderzoeksopdracht betoogde, bij de bestuurder Nicolas op de plaats waar de
beide wegen samenkwamen, had kunnen
zien stoppen alvorens zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen, niet antwoordt op het voormelde middel uit de
appelconclusie van eiser en de bekritiseerde beslissingen niet regelmatig
(schending van artikel 97 van de Grondwet) en niet naar recht verantwoordt,
aangezien de snelheid van 75 tot 80 kilometer per uur waarmee eiser naar eigen
zeggen reed, slechts als een overtreding
van artikel 10.1.1" of van artikel 12.2 van
het Wegverkeersreglement en derhalve
slechts als het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg, bedoeld in de telastlegging van het onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen aan de verweerder Nicolas uit hoofde waarvan eiser is veroordeeld, werd aangemerkt omdat hij ten gevolge van die snelheid niet
in staat was voorrang te verlenen aan de
weggebruikers die, zoals de bestuurder
Nicolas, van rechts kwamen en voorrang
hadden (schending van de artikelen
12.3.1, 12.3.2, 12.5 van het Wegverkeersreglement, 418, 420 van het Strafwetboek,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 12.3.2 van het Wegverkeersreglement de bestuurder die VOOl"l'ang
heeft, deze voorrang verliest wan-
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neer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt, na gestopt te hebben, als dat maneuver door de
andere bestuurder kon worden opgemerkt, ook als laatstgenoernde het
in feite niet heeft gezien;
Overwegende dat derhalve het arrest, door te verrnelden dat « zo gebleken is dat laatstgenoernde (thans
de verweerder Nicolas) gestopt is
aan het kruispunt en zijn voertuig
opnieuw in beweging heeft gebracht
toen hij geen verkeer zag naderen
uit de richting Bouillon, uit de gegevens van het dossier niet blijkt dat
Godfrin gezien heeft dat Nicolas
zijn voertuig opnieuw in beweging
bracht na gestopt te hebben; dat bijgevolg Nicolas zijn voorrang op Godfrin niet had verloren », de beslissing niet regelrnatig met redenen
omkleedt en niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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voorziening voor het overige; veroordeelt eiser en de verweerders Belgische Staat, Minister van Landsverdediging, Jean Nicolas en de naamloze vennootschap Groep Josi, ieder
van hen, in een vierde van de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
13 januari 1989 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Dassesse.
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13 januad 1989

1° INDEPLAATSSTELLING -

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING VERZEKERINGSINSTELLING - TOEKENN!NG
VAN UITKERINGEN AAN DE GETROFFENE BIJ
EEN ONGEVAL - VORDERING TOT TERUGBETALING TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE
VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL- VERZEKERINGSINSTELLING IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE GETROFFENE VAN HET ONGEVAL - BEGRIP.

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het eerste
middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing, verleent akte van de afstand van de voorziening, in zoverre
zij gericht is tegen de beslissing op
de door eiser tegen de verweerder
Etienne Maziers ingestelde burgerlijke rechtsvordering; vernietigt het 2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - VERbestreden arrest : 1o in zoverre het
ZEKERINGSINSTELLING - TOEKENNING VAN
uitspraak doet op de tegen eiser inUITKER!NGEN AAN DE GETROFFENE BIJ EEN
gestelde strafvordering en op de
ONGEVAL - VORDERING TOT TERUGBETAdoor de verweerders Belgische
LING TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DEVERStaat, Minister van LandsverdediOORZAKER VAN HET ONGEVAL- VERZEKEging en Jean Nicolas, burgerlijke
RINGSINSTELLING IN DE PLAATS GETREDEN
partijen tegen hem, en de door hem
VAN DE GETROFFENE VAN HET ONGEVALtegen de verweerder Nicolas, beBEG RIP.
ingestelde
burgerlijke
klaagde,
rechtsvorderingen; 2o in zoverre het 1" en 2" De verzekeringsinstelling die van
de verzekeraar van de veroorzaker van
nalaat uitspraak te doen op de door
het ongeval terugbetaling vordert van
eiser tegen de vrijwillig tussengekode door 11aar aan de getroffene toegernen verweerster naamloze vennootkende uitkeringen, 11oeft niet te bewijschap Groep Josi ingestelde burgerzen dat zij zelf een recht kan doen gellijke rechtsvordering; verwerpt de
den tegen de veroorzaker van het
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ongeval; de verzekeringsinstelling stelt
immers geen andere rechtsvordering
in dan die van de getroffene, maar
stelt, bij een afzonderlijke eis, de
rechtsvordering in tot betaling van de
vergoedingen van de getroffene zelf, in
wiens plaats zij rechtens is getreden
(1). (Art. 70, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet.)
(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ VAN OPENBARE
BESTUREN T. LANDSBOND VAN DE NEUTRALE
MUTUALITEITSVERBONDEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7011)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 november 1986 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen;
It Op de voorziening van 13 juli
1988:
Over het middel: schending van de artikelen 1249, 1250, 1251 van het Burgerlijk Wetboek, 21, inzonderheid 10°, en 70,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd respectievelijk bij de wet van 27 juni 1969 en bij het
koninklijk besluit nr. 19 van 4 december
1978, 6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en 97
van de Grondwet,
doordat het vonnis het beroepen vonnis bevestigt, in zoverre het de door verweerster tegen eiseres uitgebrachte dagvaarding tot gedwongen tussenkomst
ontvankelijk en gegrond verklaart en
laatstgenoemde veroordeelt tot betaling
van een bedrag van 55.053 frank en de
kosten van het hoger beroep, op grand
« dat door de gedingvoerende partijen
niet wordt betwist dat mevrouw Hel€me
Corbusier, echtgenote Riguelle, de dekking " B.A. Plus " genoot, aangezien haar
echtgenoot voor de toepassing van die
clausule had gekozen; dat de partij Corbusier, zoals iedere benadeelde, recht
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heeft op het voordeel van de verzekering; dat zij, zoals elke derde, krachtens
artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 een
eigen recht kan doen gelden tegen de
verzekeraar; dat de dagvaardende partij
die rechtstreekse vordering bedoelt in te
stellen; dat het beginsel van de wettelijke indeplaatsstelling uitgedrukt in artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1983 (lees 1963) haar daartoe ontegensprekelijk het recht geeft, zonder dat zij
ertoe kan worden verplicht oak nag te
bewijzen dat zij een recht bezat tegen de
beklaagde zelf »,

terwijl, eerste onderdeel, de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, tegen wie
het slachtoffer van een ongeval een eigen recht heeft, jegens het slachtoffer
enkel gehouden is tot beloop van de aansprakelijkheid van haar verzekerde en
op voorwaarde dat het slachtoffer het
recht heeft om tegen die verzekerde een
vordering in te stellen; de ziekte- en invaliditeitsverzekeraar, die in de rechten
van het slachtoffer is gesteld tegen de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen,
niet meer rechten kan doen gelden dan
het slachtoffer tegenover laatstgenoemde, zodanig dat het vonnis, in zoverre
het beslist dat de in de rechten van het
slachtoffer gesubrogeerde verweerster de
rechtstreekse vordering van laatstgenoemde tegen eiseres kon instellen, zonder dat verweerster ertoe kan verplicht
worden oak nag te bewijzen dat zij een
recht had tegen de verzekerde zelf, niet
naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 1249, 1250, 1251 van het
Burgerlijk Wetboek, 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963 en 6 van de wet van
1 juli 1956),

tweede onderdeel, artikel 70, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963 bepaalt dat
de verzekeringsinstelling rechtens in de
plaats van de rechthebbende wordt gesteld, tot beloop van het bedrag van de
verleende prestaties, voor het geheel van
de sommen die krachtens een Belgische
wetge7ing verschuldigd zijn en die de
schade geheel of gedeeltelijk vergoeden,
dat nochtans een en dezelfde persoon
niet ten aanzien van dezelfde verzekeraar en voor dezelfde schade tegelijkertijd begunstigde van een verzekering en
-~~~~--~----------! geen begunstigde kan zijn; verweerster
dus niet van haar aangeslotene uit hoof(1) Zie Cass., 12 juni 1986, AR. m-. 7414 de van diens lidmaatschap de terugbeta(AC, 1985-86, nr. 642), en de arresten in noot ling kan vorderen va.n de aan diens echt1, biz. 1404.
genote gestorte bedragen; verweerster
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dus evenmin een vordering tot terugbeOm die redenen, verleent akte
taling van die bedragen kan instellen te- van de afstand van de voorziening
gen de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van haar aange- van 4 juli 1988; verwerpt de voorziesloten lid, zodat het vonnis, door te ning van 13 juli 1988; verwijst eisebeslissen dat verweerster op grond van res in de kosten.
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
13 januari 1989 - z• kamer - Voorzit1963 het recht heeft een rechtstreekse
vordering in te stellen tegen eiseres, zon- ter : de h. Screvens, voorzitter - Verder dat zij ertoe kan verplicht worden slaggever : de h. Lahousse - Gelijkluiook nog het bewijs te leveren dat zij een dende conclusie van de h. Janssens de
recht had tegen beklaagde en ofschoon Bisthoven, advocaat-generaal - Advoeiseres de verzekeraar van de aangeslo- caat: mr. Simont.
tene van verweerster was, de in het middel vermelde bepalingen, inzonderheid
de artikelen 21, 10°, 70, § 2, van de wet
van 9 augustus 1963 en 6 van de wet van Nr. 285
1 juli 1956 schendt:

Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat het bestreden
vonnis, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, vaststelt dat de
benadeelde partij, echtgenote van de
aansprakelijke schadeveroorzaker,
over een eigen recht tegen eiseres
beschikt;

1e

KAMER -

13 jam.J.ari 1989

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN PENSIOENEN VERGOEDINGEN WEGENS
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN
GEVOLGE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL - BELASTBAARSTELLING - ART. 32BIS JUNCTO
ART. 20, 5°, W.I.B.

Overwegende dat de verzekerings- Als bedrijfsinkomsten zijn belastbaar de
vergoedingen die als sociaal vervaninstelling die aan het slachtoffer
gingsinkomen aan een werknemer toevan een ongeval ziekte- en invalidikomen uit hoofde van een blijvende
teitsuitkeringen heeft toegekend,
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
wanneer zij vraagt dat de verzekeeen arbeidsongeval, zonder dat daartoe
raar van de veroorzaker van het onvereist is dat in vergelijking met zijn
geval zou worden veroordeeld tot teeerdere inkomsten de belastingplichtirugbetaling van die prestaties, geen
ge in de belastbare periode ten gevolge
van de opgelopen arbeidsongeschiktvordering instelt naast die van het
heid werkelijk winsten, bezoldigingen
slachtoffer, doch, bij wijze van een
of baten heeft gederfd (1);
afzonderlijke eis, de rechtsvordering
tot betaling van schadeloosstelling
instelt van het slachtoffer zelf in
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
wiens plaats zij rechtens getreden is
T. CEULEMANS)
krachtens artikel 70, § 2, vierde lid,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
ARREST
instelling en organisatie van een re(A.R. nr. F 1411 N)
geling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat derhalve het arrest wettig be- den arrest, op 16 december 1986
slist dat « (verweerster) er niet toe door het Hof van Beroep te Antwerverplicht kan worden ook nog te be- pen gewezen;
wijzen dat zij een recht bezat tegen
Over het middel : schending van de arde beklaagde »;
tikelen 112 van de Grondwet, 20, 5°, 32bis
Dat het mid.del niet kan worden
aangenomen;

(1) Cass., 15 mei 1987, A.R. nr. F 1317 N
(AC., 1986-87, nr. 542) en voetnoot 1.
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en 41, inzonderheid § 1, s•, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen,
doordat het arrest, nadat het vaststelt
dat verweerder stelt dat de hetwiste vergoedingen die h~m werden toegekend,
wegens een arhmdsongeval een aantasting van de lichamelijke gaafheid herstelt of een vermindering van arheidswaarde, in afwezigheid van derving van
hedrijfsinkomsten, en dat de administratie daarop antwoordt dat artikel a2bis
van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (sinds de wijziging door artikel 19
van de wet van 5 januari 1976) een ruimere draagwijdte heeft dan het vroegere
artikel 26, 2•, van hetzelfde wethoek, ingevolge de termen « toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks hetrekking
hehben », heslist : dat in casu de aan verweerder toegekende vergoedingen niet
« rechtstreeks of onrechtstreeks hetrekking hehhen op een in artikel 20, 1• tot a•,
bedoelde heroepswerlrzaamheid » (artikel
a2bis, lid 1, medio), vermits hlijkt « dat
zij (de vergoedingen) geen enkele invloed hehhen gehad op de bedrijfsinkomsten van (verweerder), bedoeld in voormeld artikel 20, 1• tot a• », en « dat
hovendien een vergoeding niet automatisch de aard van een vervangingsinkomen met hedrijfskarakter verkrijgt omdat de uitkering ervan is geschied op
grond van de wet hetreffende de arheidsongevallen, doch dat concreet moet nagegaan worden of de toegekende vergoeding werkelijk in vervanging is gekomen
van een of ander inkomen (bedoeld in
artikel 20, 1• tot a•, van het Wethoek van
de Inkomstenhelastingen), wat ten deze
niet het geval is »,
terwijl de toepassing van artikel a2bis,
eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen, juncto artikel 20, s·,
van hetzelfde wetboek, niet afhankelijk
is van het bewijs dat de vergoeding die
tot herstel van een arheidsongeschiktheid voortkomend uit een arheidsongeval, krachtens de desbetreffende wetgeving, wordt toegekend aan de getroffene,
het herstel vertegenwoordigt van een
daadwerkelijk inkomstenverlies, nu, ingevolge voormelde wetsbepalingen, belasthaar zijn aile pensioenen en lijfrenten alsmede de als zodanig geldende
toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hehben op een in artikel 20, 1• tot a•, van meervermeld wethoek bedoelde heroepswerkzaamheid,
naast de vergoedingen die het gehele of
gedeeltelijk herstel van een hestendige
derving van winsten, bezoldigingen of
haten uitmaken, derwijze dat, wanneer
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- zoals ter zake - vastgesteld wordt
dat vergoedingen werden toegekend ten
einde de ongeschiktheid voortkomend
van een arheidsongeval te vergoeden, zij
noodzakelijkerwijze rechtstreeks of onrechtstreeks hetrekking hehhen op de
heroepsactiviteit van de getroffene; niet
in concreto moet worden nagegaan of de
toegekende vergoeding werkelijk in vervanging is gekomen van een of ander inkomen hedoeld in artikel 20, t• tot a·; zodat het arrest, door het hewijs van
inkomstenderving als toepassingsvereiste te stellen voor artikel a2bis, juncto artikel 20, s•, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen, en dienvolgens vergoedingen uitgekeerd wegens een ongeschiktheid voortkomend uit een arheidsongeval van helasting vrijstelt zo dit
hewijs niet is geleverd, de voormelde
wetshepalingen alsmede artikel 41, inzonderheid § 1, s·, van voormeld wethoek
schendt en zodoende een vrijstellings,grond aan de wet toevoegt met schending van artikel 112, tweede lid, van de
Grondwet:
Overwegende dat het arrest aanneemt dat de litigieuze inkomsten
bestaan uit in het jaar 1979 toegekende jaarlijkse vergoedingen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een aan verweerder in 1961 overkomen arbeidsongeval;
Overwegende dat artikel 32 his,
eerste lid, van het W etboek van de
Inkomstenbelastingen, ingevoegd bij
artikel 19 van de wet van 5 januari
1976 betreffende de budgettaire
voorstellen 1975-1976, bepaalt: « Tot
de in artikel 20, 5°, bedoelde inkomsten behoren, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger, de benaming en
de wijze waarop ze worden toegekend, de pensioenen en de lijfrenten
of tijdelijke renten, alsmede de als
zodanig geldende toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op een in artikel 20, 1• tot 3°,
bedoelde beroepswerkzaarnheid of
die het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige dmving van
winsten, bezoldigingen of baten uitInaken »;
Dat de wetgever met die wetsbepaling, juncio artikel 20, 5•, beoogt
als bedrijfsinkomsten belastbaar te
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stellen, onder meer, de vergoedingen die als sociaal << vervangingsinkomen » aan werknemers toekomen
wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid, met name wegens een
blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een arbeidsongeval;
Dat voor de toepassing van artikel
32bis ter zake niet vereist is dat de
belastingplichtige in de belastbare
periode, vergeleken met zijn eerdere
inkomsten, werkelijk winsten, bezoldigingen of baten ten gevolge van
de opgelopen arbeidsongeschiktheid
heeft gederfd;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit impliciet het beroep van verweerder 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.
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14, § 1, en 28 Bedrijfsorganisatiewet;
art. 3, § 1, K.B. 31 juli 1986); art. 4, § 1,
K.B. 31 juli 1986 bepaalt hoe het gemiddelde aantal werknemers moet
worden berekend, maar geen enkele
wettelijke bepaling omschrijft wat onder « gewoonlijk » moet worden verstaan (1).
(ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND,
VANHECKE T. INTERCOM N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6377)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1987
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 14, § 1, eerste lid, van de wet van 20 september
1958 houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de wet van 28
januari 1963 en het koninklijk besluit nr.
4 van 11 oktober 1978, 3, § 1, eerste lid,
en 4, § 1, van het koninklijk besluit van
31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
13 januari 1989 - 1• kamer - Voorzit- werkplaatsen,
ter : de h. Caenepeel, waarnemend voordoordat het arrest de vordering van de
zitter - Verslaggever : de h. Rauws ertoe strekkend dat in de Centraeisers,
Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: le van Drogenbos verkiezingen voor de
ondernemingsraad moeten worden gemr. M. Van Lierde, Brussel.
houden, ongegrond verklaart, op volgende gronden : verweerster houdt voor dat
de Centrale te Drogenbos wegens de geplande reorganisatie in een abnormale
situatie verkeert en dat derhalve niet
Nr. 286
kan gesproken worden van een « gewoonlijke » tewerkstelling; eisers betwisten deze zienswijze; zich beroepend op
3• KAMER - 16 januari 1989
het artikel 27, § 2, van de wet van 20 december 1948, die in het uitstel van instelling of vernieuwing van de onderneONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- mingsraad voorziet, namelijk bij gedeelHEIDSCOMITE - OPRICHTING - AAN- telijke sluiting of stopzetting van een of
TAL TEWERKGESTELDE WERKNEMERS IN DE meer activiteiten, betogen eisers dat uit
ONDERNEMING - GEWOONLIJK TEWERKGE- het bestaan van deze bepaling « a contrario ,, kan afgeleid worden dat in beSTELDE WERKNEMERS - BEGRIP.
Een ondernemingsraad moet worden opgericht in ondernemingen waar ge- {1) Zie Cass., 13 dec. 1972 {A.C., 1973, 379),
woonlijk gemiddeld ten minste 100 11 jan. 1982 {A.C., 1981-82, nr. 283), 3 april
werknemers tewerkgesteld zijn (artt. 1984, A.R. nr. 8515 (A.C., 1983-84, nr. 446).
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doelde omstandigheden de verpl~chting
om sociale verkiezingen te orgamseren,
principieel blijft bestaan; ten overvloede
voegen ze er nog aan toe dat een toekomstige gebeurtenis, zoals een geplande reorganisatie, geen afbreuk kan
doen aan een wettelijke verplichting; er
dient opgemerkt dat in het arrest van 11
januari 1982 (A.C., 1981-82, 598) het Hof
van Cassatie beslist dat de bij koninklijk
besluit van 31 juli 1978 gestelde regels
voor de berekening van het gemiddeld
aantal tewerkgeste!de werknemers en inzonderheid de vaststelling van een bepaalde referentieperiode kunnen bijdragen tot het beoordelen van het gewoonlijk karakter van het aantal werknemers, de toen bestreden beslissing niet
wettelijk geoordeeld had dat geen andere omstandigheid in aanmerking kon
worden genomen; het Hof van Cassatie
heeft zich evenwel al vroeger uitgesproken over de omschrijving van het begrip
« gewoonlijk », met name in zijn arrest
van 13 december 1972 (A.C., 1973, 379);
van belang voor de beoordeling van onderhavig geschil is dat de feitelijke gegevens van de zaak, die aanleiding gaven
tot dit arrest, zekere gelijkenis vertonen
met de toestand in de Centrale Drogenhos; ( ...) de berekeningswijze van het gemiddeld aantal gewoonlijk tewerkgestelde personeelsleden werd weliswaar pas
nadien bepaald door artikel 13 van het
koninklijk besluit van 18 februari 1971;
de berekeningswijze die erin voorkwam,
te weten de inachtneming van de werknemers die tewerkgesteld waren gedurende vier trimesters die het trimester
voorafgaan waarin de aanplakking geschiedt van het bericht betreffende de
datum van de verkiezingen, werd in grate lijnen overgenomen in artikel 18 van
het koninklijk besluit van 18 oktober
1978, hetgeen precies toepassing vond in
het geschil waarover het Hof van Cassatie zich boog in zijn arrest van 11 januari 1982; men weet dat dit arrest beslist
heeft dat artikel 18 van het koninklijk
besluit van 18 oktober 1978 bepaalt over
welke periode het gemiddelde moet worden berekend, maar omschrijft het begrip << gewoonlijk » niet; hieruit kan dus
geconcludeerd worden dat noch ten tijde
van het arrest van 13 december 1972,
noch ten tijde van het arrest van 11 januari 1982, de in toepassing zijnde teksten een definitie bevatten van het begrip << gewoonlijk »; aangezien aan deze
teksten door het koninklijk besluit van
31 juli 1986 geen grondige wijzigingen
werden aangebracht, geldt de conclusie
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die door het Hof van Cassatie uit het onderzoek van de vroegere teksten werd
getrokken evengoed voor de tegenwoordig in voege zijnde teksten, inzonderheid
artikel 4 van het koninklijk besluit van
31 juli 1986; nu aangenomen kan worden
dat de huidige tekst geen omschrijving
van het begrip << gewoonlijk » geeft, vermag het arbeidshof andere omstandigheden in aanmerking te nemen dan de regels bepaald bij voormeld artikel 4 voor
de berekening van het gewoonlijk gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers;
het Hof mag bij deze beoordeling rekening houden met de evolutie van de tewerkstelling gedurende de vier trimesters van 1986 en zelfs met de evolutie
zoals ze zich na 31 december in de tewerkstelling van de centrale van Drogenbos heeft voorgedaan, maar dan enkel
om na te gaan of de daling in de tewerkstelling zich heeft gehandhaafd; uit de
cijfers door verweerster verstrekt, blijkt
dat de tewerkstelling die in de centrale
Drogenbos in januari 1986 nog 113 werknemers effectief bedroeg, geleidelijk verminderde zodanig dat in december 1986
er nog slechts 86 werkzaam waren; anderzijds werden op de kiezerslijst voor
de verkiezing van de afvaardiging van
het personeel bij het comite voor veiligheid in april 1987, 82 namen opgenomen;
dit bewijst dat de evolutie in de tewerkstelling, vastgesteld in de loop van de
vier trimesters van 1986, doorgetrokken
werd; uit deze vaststellingen kan afgeleid worden dat in de centrale te Drogenbos van verweerster niet gewoonlijk een
gemiddelde van ten minste 100 werknemers in de zin van artikel 14, § 1, van de
wet van 20 september 1948 en 4, § 1, van
bet koninklijk besluit van 31 juli 1986
werd tewerkgesteld,
terwijl, ...

tweede onderdeel, een ondernemingsraad dient te worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk en gemiddeld
ten minste honderd werknemers tewerkstellen; het gemiddelde wordt berekend
door het aantal kalenderdagen waarop
elke werknemer ingeschreven werd in
het personeelsregister gedurende de vier
trimesters die voorafgaan aan het trimester waarin bet bericht van de verkiezingsdatum wordt aangeplakt, te delen
door 365; de regels van het berekenen
van het gemlddelde en inzonderheid de
vaststelling van een bepaalde referteperiode, ook gelden voor de beoordeling
van het gewoonlijk karakter van die gemiddelde tewerkstelling; bet arrest die
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regels schendt door op grond van de evolutie van de tewerkstelling na 31 december 1986, dus na die wettelijk vastgestelde referteperiode, te beslissen dat in de
centrale Drogenbos geen gewoonlijk gemiddelde van ten minste 100 werknemers werd tewerkgesteld, in plaats van
het gewoonlijk karakter van de gemiddelde tewerkstelling te beoordelen binnen de wettelijk begrensde referteperiode (schending van de artikelen 14, § 1,
eerste lid, van de wet van 20 september
1948, 3, § 1, eerste lid, en 4, § 1, van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986);
derde onderdeel, het arrest vaststelt
dat de tewerkstelling die in de centrale
te Drogenbos in januari 1986, 113 werknemers bedroeg, geleidelijk verminderde
tot 86 werknemers in december 1986 en
dat op de kiezerslijst van de verkiezingen van de afvaardiging van het personeel bij het comite voor veiligheid in
april Hl87, 82 namen opgenomen werden
en dat dit bewijst dat de evolutie in de
tewerkstelling, vastgesteld in de loop van
de vier trimesters van 1986, doorgetrokken werd; het arrest uit die vaststellingen niet wettelijk kan afleiden dat in de
centrale te Drogenbos niet gewoonlijk
een gemiddelde van ten minste 100
werknemers werd tewerkgesteld; immers
de gemiddelde tewerkstelling in de wettelijke referteperiode, zijnde 1986, 100
werknemers bedroeg en het feit dat de
evolutie van die tewerkstelling na 1986
doorgetrokken werd, aantoont dat dit gemiddelde niet ongewoon was (schending
van de artikelen 14, § 1, eerste lid, van
de wet van 20 september 1948 en 3, § 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit van
31 juli 1986) :

Wat het tweede en het derde Onderdeel betreft :
Overwegende dat, terwijl in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit
van 31 juli 1986 wordt bepaald hoe
het gemiddelde aantal werknemers
moet worden berekend, in geen enkele wettelijke bepaling wordt gezegd wat onder « gewoonlijk » moet
worden verstaan; dat het arrest,
zonde:r de in de onderdelen aangewezen wettelijke bepalingen te
schenden, heeft kunnen oordelen
dat de planmatige afbouw van de
onderneming in het refertejaar tot
gevolg had dat het gemiddelde niet
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als « gewoonlijk » kon worden aangemerkt en het bewijs daarvan
heeft kunnen vinden mede in het
volgende jaar;
Dat de onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Overwegende dat, nu de voorziening moet worden verworpen, de
vordering tot bindendverldaring zonder belang is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroo:rdeelt de eisers in de kosten.
16 januari 1989 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-·generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De
Gryse.

Nr. 287

3• KAMER - 16 janw.u-i 1989
BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - OORZAAK VAN
DE VORDERING - BEGRIP.

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - OORZAAK VAN DE VORDERING - BEGRIP.

2° VORDERING IN RECHTE -

3o LOON _ BESCHERMING _ BEGRIP _VA-

KANTIEGELD.
4° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - BIJDRAGEN - LOON - AANVULLEND
DUBBEL VAKANTIEGELD.

1° en 2° De op het geschil toepasselijke

rechtsregels vormen de oorzaak van de
vordering niet (1).
3° Voor de toepassing van de Wet Be-

scherming Loon wordt elk door de
werkgever toegekend vakantiegeld niet
1--~-----~-------(1) (2) en (3) Zie concl. O.M.
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als loon beschouwd (2). (Art. 2, derde
Evenmin heeft het arbeidshof, door de
lid, 1" en 3", Wet Bescherming Loon.)
toepasselijke rechtsregel aan te wijzen,
het beschikkingsbeginsel miskend. En
4" Voor de berekening van de sociale-ze- vermits eiseres daarover uitvoerig heeft
kez·heidsbijdragen is loon niet alleen geconcludeerd, kan zij zich niet beklagen
de aanvulling die de werkgever betaalt over de miskenning van het recht van
op het wettelijk dubbel vakantiegeld verdediging.
en op het dubbel vakantiegeld voor de
twee vakantiedagen bedoeld in C.A.O.
Het eerste onderdeel kan niet worden
nr. 20 gesloten op 29 januari 1976 in de
Nationale A1·beidsi'aad, maar oak de aangenomen.
aanvulling die hij betaalt op het enkel
3. In het tweede en het derde ondervakantiegeld voor alle andere vakantiedagen, met uitzondering van de aan- dee} staat de interpretatie centraal van
vulling toegekend door een nationale de toepasselijke wets- en verordeningsC.A.O. die v66r 31 decembe1· 1974 in bepalingen betreffende het in aanmereen paritair comite is gesloten (3). king nemen van het vakantiegeld voor
(Art. 19, § 1, vierde lid, K.B. 28 nov. de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen.
1969.)
(C & A BELGIE P.V.B.A.
T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:

Allereerst rijst de vraag of het door eiseres toegekende vakantiegeld, waarop
zij volgens het arbeidshof sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd is, onder het
1" of onder het 3" van artikel 2, derde lid,
van de Wet Bescherming Loon valt. Voor
de beantwoording van het middel kan
deze vraag niet uit de weg worden gegaan, omdat eiseres, naar gelang van het
antwoord op deze vraag, haar stelling
dat dit vakantiegeld geen loon is, grondt
op een verschillende rechtsregel - met
name het eerste of het vierde lid van artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 - en uiteraard
dus ook op een andere argumentatie.

1. Het arbeidshof oordeelt dat voor de
berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen loon is, het dubbel vakantiegeld
dat verweerster aan haar personeel toekent zonder daartoe verplicht te zijn
krachtens de wet of met toepassing van
de C.A.O. nr. 20 van 29 januari 1976, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Het
gaat dus om het dubbel vakantiegeld
voor de vakantiedagen na de eerste twee
van de vierde vakantieweek en voor de
4. Het derde lid van artikel 2 van de
vakantiedagen van de daarop volgende Wet Bescherming Loon werd ingevoegd
we ken.
door de kamercommissie op voorstel van
de minister als gevolg van de vraag of
2. Het arbeidshof grondt zijn beslis- ook aanvullende sociale-zekerheidsuitkesing op artikel 19, § 1, vierde lid, van het ringen onder de wet vielen (5).
koninklijk besluit van 28 november 1969.
Weliswaar heeft verweerder deze bepaVolgens het arbeidshof blijkt uit de
ling niet tot staving van zijn vordering
aangevoerd. Maar daarmee is de oorzaak parlementaire voorbereiding en uit het
van de vordering niet gewijzigd. Want de doel van het bepaalde onder 1" dat hieraangevoerde of toegepaste rechtsnorm is onder aileen het wettelijk vakantiegeld
de oorzaak van de vordering niet. Het valt. In de kamercommissie heeft de mistaat de rechter de op het geschil toepas- nister geen enkele toelichting bij zijn
voorstel gegeven; evenmin is tijdens de
selijke rechtsregel te bepalen (4).
bespreking van de wet gebleken dat de
wetgever aan die bepaling een beperkte
draagwijdte heeft willen geven. En zelfs
(4) Cass., 24 nov. 1978 (A.C., 1979, 341) met
cone!. procureur-generaal Krings, toen advo- indien het waar zou zijn dat de toepascaat-generaal; Cass., 10 mei 1985, A.R. nr. 4532 sing van de wet op de in artikel 2, derde
(A.C., 1984-85, nr. 544) en 27 juni 1988, A.R. lid, bedoelde voordelen overbodig werd
nr. 6183 (A.C., 1987-88, nr. 667). Het ambt van geacht, omdat men meende dat zij door

-----------------......J

de rechter bij de leiding van het rechtsgeding,
rede uitgesproken door procureur-generaal
Krings op de plechtige openingszitting van het
Hof de le september 1983, inzonderheid nrs.
14, 16, 28, e.v.

(5) Kamer, 1962-1963, Gedr. St., nr. 471111,
blz. 6; zie ook Hand., 19 nov. 1963, biz. 8-9
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andere wetsbepalingen werden beschermd (6), dan nog blijkt nergens dat
de wetgever aan het bepaalde onder 1o
beperkingen heeft willen aanbrengen die
in de tekst ervan niet voorkomen.
Het arbeidshof verwijst ook naar twee
antwoorden van de minister op parlementaire vragen; hierin geeft deze inderdaad als zijn mening te kennen dat de
besproken bepaling aileen op het wettelijk vakantiegeld slaat (7). Voor de rechter heeft de mening van een minister
evenwel geen enkel juridisch gezag; en
wanneer het, zoals hier het geval is, gaat
om een gewone affirmatie tot staving
waarvan geen enkel argument wordt
aangevoerd, heeft zij zelfs als doctrine
geen waarde.
5. Valt elk als vakantiegeld toegekend
bedrag onder het bepaalde onder 1°, dan·
wil dat echter niet zeggen dat ook het
bepaalde onder 3° hierop geen toepassing
kan vinden.

187

vakantie recht op vakantiegeld ». Dit is
echter maar een beginselverklaring, die
als zodanig geen rechtsgevolg heeft zolang het recht op vakantiegeld niet positiefrechtelijk is geregeld. En volgens de
thans geldende regeling is, zoals werd
gezegd, alleen het vakantiegeld van de
handarbeiders in de sociale zekerheid
opgenomen. Zoals de meeste bepalingen
van die wet is overigens ook artikel 11
nog steeds niet in werking getreden.
6. In de huidige stand van de wetgeving - en dat was eveneens zo toen de
Wet Bescherming Loon werd uitgevaardigd - is ook de jaarlijkse vakantie althans die van de handarbeiders - een
tak van de sociale zekerheid. Op hun vakantiegeld is dus ook het bepaalde in het
3° van artikel 2, derde lid, van die wet
toepasselijk, luidens hetwelk geen loon
zijn « de vergoedingen door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaald (... ) welke moeten worden beschouwd als een aanvulling van de
Volgens de sociale-zekerheidswetten voordelen toegekend voor de verschillenvormt ook de jaarlijkse vakantie een tak de takken van de sociale zekerheid ».
van sociale zekerheid. Positiefrechtelijk
Nu is het wel zeer de vraag of de opis dat evenwel alleen het geval met de steller van deze bepaling gedacht heeft
jaarlijkse vakantie van de handarbei- aan het vakantiegeld, nu hij dit reeds exders, omdat hun vakantiegeld wordt ge- pliciet had vermeld in het 1°. Kennelijk
vormd door de bijdragen die de werkge- heeft hij met het 3" de eigenlijke socialevers betalen aan de Rijksdienst voor zekerheidsuitkeringen op het oog gehad :
Sociale Zekerheid, en omdat zij de op- gezinsbij slag,
werkloosheidsuitkering,
brengst daarvan vervolgens als vakantie- pensioen, ziektekostenvergoeding en argeld ontvangen van de Rijksdienst voor -beidsongeschiktheidsuitkering. Dit neemt
Jaarlijkse Vakantie en de vakantiefond- echter niet weg dat het vakantiegeld,
sen (8). Het vakantiegeld van de bedien- althans gedeeltelijk, er tekstueel ook
den daarentegen wordt rechtstreeks en onder valt.
integraal door de werkgever betaald;
7. Ten onrechte gaat eiseres er dus
daar komt geen sociale-zekerheidsinstelvan uit dat het vakantiegeld geen loon is
ling aan te pas (9).
krachtens ofwel het 1" ofwel het 3° van
Weliswaar bepaalt artikel 11 van artikel 2, derde lid. Maar even onjuist is
de Sociale-Zekerheidswet Werknemers de stelling van het arbeidshof dat op het
1981 : « De sociaal verzekerde werkne- door eiseres toegekende extra-vakantiemers hebben uit hoofde van de jaarlijkse geld niet het 1o maar aileen het 3° toepas- - - - - - - - - - - - - - - - - l s i n g vindt.
Vraag is echter of deze onwettigheid
(6) Het arbeidshof verwijst in dit verband
alleen naar Gedr. St. Senaat, 1964-1965, nr. enige invloed heeft op de draagwijdte
115. Vermoedelijk wordt blz. 32-33 van dat van artikel 19, § 1, inzonderheid eerste
stuk bedoeld, maar deze passus lijkt in dit ver- en vierde lid, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969, dat bepaalde deband niet bijzonder overtuigend te zijn.
len van het vakantiegeld wel als loon
(7) Vr. en A.ntw., Kamer, 1973-74, 6 nov. aanmerkt voor de berekening van de
1973, 33 (Vr. nr. 6); Vr. en A.ntw., Senaat, sociale-zekerheidsbijdragen.
1974-75, 28 jan. 1975, 606 (Vr. nr. 15; zie op blz.
8. Van meetaf aan heeft het eerste lid
608, onder nr. 6).
van deze paragraaf het begrip loon uitge{8) Sociale-Zekerheidswet 1969, artt. 17, § 2, breid tot het enkel vakantiegeld. Van
f, en 19, 5"; Sociale-Zekerheidswet 1981, artt.
sociale-zekerheidsheffing vrijgesteld was
38, § 3, 8", en 39; Vakantiewet, artt. 12 en 18.
dus elke aanvulling daarop, zowel het
{9) Vakantiewet, artt. 13 en 21; K.B. 30 wettelijk dubbel vakantiegeld als alle
maart 1967, artt. 38 e.v.
aanvullende uitkeringen die werden toe-

588

HOF VAN CASSATIE

gekend krachtens een C.A.O. of een individuele arbeidsovereenkomst, of die vrijwillig door de werkgever werden betaald.
Vooral nadat, als gevolg van de rechtspraak van het Hof, bijdragen wel verschuldigd waren op nieuwjaarspremies,
kerstgratificaties en soortgelijke jaar!ijkse vergoedingen (10), hebben de
werkgevers van deze vrijstelling gebruik
gemaakt om aan bijdragebetaling te ontsnappen (11).
Kennelijk als reactie daarop heeft het
koninklijk besluit van 30 maart 1982 aan
artikel 19, § 1, een vierde lid toegevoegd
om het begrip loon uit te breiden tot « de
als aanvulling bij het wettelijk dubbel
vakantiegeld uitbetaalde bedragen, met
uitzondering van de aanvullende bedragen die bepaald zijn bij nationale collectieve arbeidsovereenkomsten die v66r
31 december 1974 in paritair comite zijn
gesloten, en met uitzondering van het
bedrag van het dubbel vakantiegeld voor
twee dagen van de vierde vakantieweek
bedoeld bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 20, gesloten op 29 januari 1976
in de Nationale Arbeidsraad ... >>.
9. Wat betekent in deze bepaling de
omschrijving << aanvulling bij het wettelijk dubbel vakantiegeld »?
Rekening houdend met het daarnet
aangewezen doe! van het vierde lid mag
men aannemen dat zij een ruime betekenis heeft en dat zij in elk geval iedere
aanvulling beoogt die de werkgevers toekennen met ten minste de bijbedoeling
hun sociale-zekerheidsverplichtingen te
verlichten.
Volgens eiseres is de bedoelde aanvulling aileen wat bovenop het wettelijk
verschuldigd dubbel vakantiegeld wordt
betaald om dit bedrag te verhogen. Die
beperking valt in de besproken bepaling
echter niet te lezen. Aanvullend dubbel
vakantiegeld kan onder verschillende
vormen worden toegekend. Wanneer vakantiegeld voor meer dan het wettelijk
aantal vakantiedagen wordt toegekend
- bijvoorbeeld voor een vijfde week -,
is dat ook een aanvulling van het wette(10) Zie inzonderheid Cass., 20 april 1977
(A.C., 1977, 862) met cone!. O.M. in R.W.,
1977-78, 1871, en J.T.T., 1977, 180; Cass., 3 april
1978 (3 arresten) (A.C., 1978, 872 en 876) met
cone!. O.M. in R. W., 1977-78, 2441, en J.T.T.,
1978, 173.
(11) Zie bijv. Vr. en Antw., Kamer, 1980-81,
14 juli 1981 (40), 4095 (Vr. nr. 364); Vr. en
Antw., Senaat, 1980-81, 8 september 1981 (nr.
48), 1838 (Vr. nr. 75).
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lijk vakantiegeld. Wordt nu voor die dagen meer dan het enkel vakantiegeld betaald, dan is dat dubbel vakantiegeld, ten
minste gedeeltelijk dubbel vakantiegeld,
en vormt dat « meer » een aanvulling op
het wettelijk vakantiegeld.
In de terminologie van de paritaire comites heeft het begrip « aanvulling van
het dubbel vakantiegeld >> zeker niet de
enge betekenis die eiseres eraan geeft.
Een aantal C.A.O.'s kennen een zodanige
aanvulling toe onder de vorm van een
percentage van het verdiende loon gedurende een bepaalde periode (12). Alsdan
kan zelfs de scheidingslijn niet worden
getrokken tussen het deel van de aanvulling dat betrekking heeft op het wette!ijk
dubbel vakantiegeld, en hetgeen daarbuiten nog als aanvulling wordt toegekend.
Niettemin lijkt mij dit aanvullend vakantiegeld in zijn geheel onder artikel 19,
§ 1, vierde lid, te vallen en dus als loon
in aanmerking te komen.
10. Kan men ten slotte de beslissing
van het arbeidshof aanvechten op grand
van zijn onwettig uitgangspunt dat aileen het wettelijk vakantiegeld onder artikel 2, derde lid, 1", van de Wet Bescherming Loon valt?
Dit zou het geval zijn indien daaruit
zou volgen dat, zoals eiseres aanvoert,
aileen het eerste en niet het vierde lid van
artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 toepassing zou
vinden op de door eiseres betaalde aanvullingen. Enig argument tot staving van
die stelling zou kunnen zijn dat het eerste lid stelt dat het afwijkt van het bepaalde onder lo en het vierde lid uitdrukkelijk bepaalt dat het afwijkt van het
bepaalde onder 3° van artikel 2, derde lid,
van de Wet Bescherming Loon. Die preciseringen in het uitvoeringsbesluit van
de sociale-zekerheidswetgeving wijzigen
echter in niets de betekenis van de wetsbepalingen op de bescherming van het
loon. Zij hebben evenmin enige invloed
op de draagwijdte van de bepalingen
waarin zij voorkomen.
(12) Zie bijv. C.A.O. 19 april 1979 voor de bedienden in het kleding- en confectiebedrijf, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 6 september 1979; C.A.O. 24 maart 1980 voor de
werklieden van de meester-kleermakers, de
ldeermakers en de naaisters, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 11 augustus 1980;
C.A.O. 24 februari 1983 voor de werklieden in
het k!eding- en confectiebedrijf, algemeen verbindend verklaard bij K.B. B maart 1984.
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december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 23
van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 2, inzonderheid derde lid, van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers en 19, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit van
28 november 1969, vervangen bij koninklijk besluit van 10 juli 1973 en gewijzigd
bij koninklijke besluiten van 28 maart
1975 en 29 september 1978 en aangevuld
bij koninldijk besluit van 30 maart 1982,
11. Samengevat meen ik dat het ar- miskenning van het algemeen rechtsbebeidshof onterecht beslist dat artikel 2, ginsel dat de rechter verbiedt de oorzaak
derde lid, 1", van de Wet Bescherming van de vordering te wijzigen, als bevesLoon aileen betrekking heeft op het wet- tigd in de artikelen 780 en 807 van het
telijk vakantiegeld, maar dat deze onwet- Gerechtelijk Wetboek, van het << beschiktigheid niet tot gevolg heeft dat ook de kingsbeginsel », volgens hetwelk de parveroordeling van eiseres tot betaling van tijen de perken van het geschil bepalen,
het door haar toegekende aanvullend va- en van het recht van verdediging,
kantiegeld onwettig is, nu dit vakantiedoordat het arbeidshof allereerst vastgeld loon is voor de berekening van de
sociale-zekerheidsbijdragen met toepas- stelt dat eiseres aan haar personeel hosing van artikel 19, § 1, vierde lid, van ven de normale bezoldiging een zogehet koninklijk besluit van 28 november naamd dubbel vakantiegeld betaalt voor
1969. Deze bepaling is immers niet al- de dagen van de vierde vakantieweek
leen toepasselijk op de aanvulling die de welke de twee dagen te boven gaan
werkgever betaalt op het wettelijk dub- waarvoor krachtens de collectieve arbel vakantiegeld en op het dubbel vakan- beidsovereenkomst nr. 20 van 29 janmtri
tiegeld voor de twee vakantiedagen 1976, gesloten in de Nationa.le Arbeidsbedoeld in de C.A.O. nr. 20 van de Natio- raad, het dubbel vakantiegeld is vernale Arbeidsraad, maar ook op elke aan- schuldigd, alsmede voor vakantiedagen
vulling die hij betaalt op het enkel va- die zij toekent hoven de vier weken bekantiegeld voor aile andere vakantieda- paald in de gecoi:irdineerde wetten begen, met uitzondering van de aanvulling treffende de jaarlijkse vakantie van de
toegekend door een nationale C.A.O. werknemers; het arbeidshof vervolgens
v66r 31 december 1974 in een paritair oordeelt : dat het zogezegd dubbel vakantiegeld in beginsel loon is in de zin van
comite gesloten.
artikel 2, eerste lid, 1", van de wet van 12
Het tweede en het derde onderdeel fa- april 1965 betreffende de bescherming
len naar recht.
van het loon der werknemers; dat het
van het toepassingsgebied van deze wet
Conclusie: verwerping.
niet wordt uitgesloten door artikel 2, derde lid, 1", van dezelfde wet, daar uit de
voorbereidende werken en uit het doel
van laatstgenoemd artikel van de LoonARREST
beschermingswet zou blijken dat alleen
het wettelijk vakantiegeld beoogd wordt,
(A.R. nr. 6384)
doch wel wordt uitgesloten van het begrip « loon » door artikel 2, derde lid, 3",
HET HOF; - Gelet op het bestre- van dezelfde wet, aangezien het een
den arrest, op 21 mei 1987 (13), door voordeel is dat wordt toegekend voor een
het Arbeidshof te Brussel gewezen; der takken van de sociale zekerheid, namelijk die van de jaarlijkse vakantie,
01rer het- middel: schending van de ar- daar het een vergoeding uitmaakt voor
tikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 de meerkosten van het vakantie nemen;
tot herziening van de besluitwet van 28 dat dit zogenaamd dubbel vakantiegeld
~~~~~=---~--~-----! echter krachtens artikel 19, § 1, vierde
lid, van het koninklijk besluit van 28 no(13) De voorziening is ingediend op 16 juni vember 1969 loon is voor de toepassi:ng
1988.
van de sociale-zekerheidswetgeving; dat
Waarom het eerste lid zou afwijken
van het bepaalde onder 1" van artikel 2,
derde lid, van de Wet Bescherming Loon
en het vierde lid van het bepaalde onder
3", is mij niet duidelijk. Dit laatste lid
wijkt evenzeer af van het 1", aangezien
het elk vakantiegeld buiten het begrip
loon sluit. Het inleidende zinsdeel van
het vierde lid is dus onvolledig en onjuist. Maar hoe dit ook zij, het beperkt
in geen geval de draagwijdte van de bepaling, die elke aanvulling in de voorgestelde zin betreft.
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het inderdaad een als aanvulling bij het
wettelijk dubbel vakantiegeld uitbetaald
bedrag is, en niet valt onder een van de
in het vierde lid van de eerste paragraaf
van artikel 19 bedoelde uitzonderingen;
dat de bewoordingen « als aanvulling bij
het wettelijk dubbel vakantiegeld uitbetaald bedrag » alles omvatten wat buiten
het wettelijk dubbel vakantiegeld wordt
uitgekeerd als dubbel vakantiegeld, dit is
hetgeen wordt betaald zowel voor dezelfde vakantiedagen als die waarop het
wettelijk dubbel vakantiegeld betrekking
heeft, als voor andere vakantiedagen, zowel wettelijke als andere; dat de « aanvulling » beperken tot wat betaald wordt
voor de dagen waarvoor het wettelijk
dubbel vakantiegeld reeds wordt verleend, geen betekenis meer zou geven
aan de twee uitzonderingen opgenomen
in het vierde lid, aangezien deze uitzonderingen verband houden met bedragen
die niet kunnen worden bestempeld als
zijnde toegekend voor dagen waarvoor
reeds wettelijk dubbel vakantiegeld
wordt verleend; het arbeidshof aldus de
hoofdvordering van verweerder gegrond
verklaart,
terwijl, eerste onderdeel, verweerder
in zijn akte van hager beroep en in zijn
appelconclusie aanvoerde, ten eerste, dat
de door eiseres uitgekeerde bedragen
dienden te worden opgevat als in geld
waardeerbare voordelen waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever (artikel 2, eerste lid, 3", van de wet
van 12 april 1965); ten tweede, dat de
door eiseres uitgekeerde bedragen niet
onder de uitzonderingsregel vielen van
artikel 2, derde lid, 1", van dezelfde wet,
nu deze bepaling aileen het wettelijk vakantiegeld beoogt, zodat de door eiseres
uitgekeerde bedragen als loon dienden te
worden beschouwd in de zin van artikel
2 van de wet van 12 april 1965; ten derde, dat op de door eiseres uitbetaalde
vergoedingen, met toepassing va.n artikel
14 van de wet van 27 juni 1969, bijdragen verschuldigd waren; ten vierde, dat
het wettelijk vakantiegeld, uitgesloten
uit het loonbegrip van artikel 2 van de
wet van 12 april 1965, toch als loon in
aanmerking werd genomen voor de berekening van sociale-zekerheidsbijdragen,
door artikel 19, § 1, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 28 november 1969;
verweerder aldus, enerzijds, na in de
dagvaarding te hebben nagelaten de
rechtsgrond aan te duiden waarop hij
zijn vordering schraagde, in het ver~
wekschrift tot hoger beroep en in zijn
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conclusie (zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep) alleen verwees naar artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, volgens
hetwelk bijdragen voor sociale zekerheid
worden berekend op grond van het loon
van de werknemer, zoals bepaald door
artikel 2 van de wet van 12 april 1965;
verweerder bijdragen, bijdrage-opslagen
en interesten opvorderde voor het tweede en vierde kwartaal van 1982, en voor
het eerste en tweede kwartaal van 1983;
artikel 14 van de wet van 27 juni 1969
evenwel vanaf 1 april 1982 geen uitwerking meer had, en de bijdragen voor sodale zekerheid vanaf deze datum slechts
konden worden opgevorderd op grand
van artikel 23 van de ~vet van 29 juni
1981, die overeenkomstig het koninklijk
besluit van 7 december 1981 in werking
trad op 1 april 1982; verweerder, anderzijds, geenszins om de toepassing van artikel 19, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 verzocht; het arbeidshof van zijn kant, ten
eerste, de door eiseres uitgekeerde bedragen opvatte als « een voordeel dat
wordt toegekend voor een der takken
van de sociale zekerheid », bedoeld bij
artikel 2, derde lid, 3", van de wet van 12
april 1965, en deze aldus uit het loonbegrip van artikel 2 sloot; ten tvveede, door
toepassing van de artikelen 23 van de
wet van 29 juni 1981 en 19, § 1, vierde
lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 de door eiseres uitgekeerde
bedragen opvatte als « aanvulling bij het
wettelijk dubbel vakantiegeld » en aldus
besloot tot de verplichte betaling van sociale-zekerheidsbijdragen; het arbeidshof
aldus op onwettige wijze de oorzaak van
de vordering wijzigt, het « beschikkingsbeginsel , miskent volgens hetvvelk partijen de perken van het geschil bepalen,
en het recht van verdediging miskent
(miskenning van de in de aanhef van het
middel aangewezen a!gemene rechtsbeginselen en van het recht van venJ.ediging);

tweede onderdeel, de wet van 12 april
1965, overeenkomstig artikel 2, eerste lid,
onder « loon , onder meer verstaat het
loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft
ten laste van de werkgever (1"} en de in
geld waardeerbare voordelen waarop de
werknemer ingevolge zi.jn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de vveTkgever; voor de toepassing van die wet,
overeenkomstig het derde lid, 1°, van dat
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zelfde artikel 2, nochtans niet als loon
wordt beschouwd de door de werkgever
als vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks betaalde vergoedingen; die uitsluiting derhalve geldt telkens als de
werkgever een als vakantiegeld bestempelde vergoedi:rig of voordeel uitbetaalt,
hetzij krachtens de wettelijke bepalingen
ter zake, hetzij krachtens een collectieve
of individuele arbeidsovereenkomst of
enige andere bron van verbintenissen in
arbeidsrecht; de door eiseres uitgekeerde
vergoedingen, met name (dubbel) vakantiegeld voor de vierde. week (hoven de
twee dagen) en voor de vijfde en volgende vakantieweken, derhalve dienen te
worden gerangschikt onder het toepassingsgebied van artikel 2, derde lid, 1•,
van de Loonbeschermingswet en dus
niet als loon in de zin van deze wet kunnen worden opgevat; die uitsluiting uit
het loonbegrip, op grond van artikel 2,
derde lid, 1", van de Loonbeschermingswet, tot gevolg heeft dat, voor de vraag
lnzake de eventuele onderwerping van
deze vergoeding aan bijdragen voor
sociale zekerheid, men dient uit te gaan
van artikel 19, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969,
en niet van het vierde lid van deze bepaling; overeenkomstig die bepaling, met
afwijking van artikel 2, derde lid, 1", van
de wet van 12 april 1965, het gedeelte
van het vakantiegeld dat overeenstemt
met het normaal loon voor de vakantiedagen als loon wordt beschouwd, zodat a
contrario, het loon dat niet overeenstemt
met het normaal loon voor de vakantiedagen niet als loon te beschouwen is; het
arbeidshof derhalve niet zonder miskenning van artikel 2, derde lid, 1", van de
Loonbeschermingswet kan oordelen dat
deze bepaling alleen het wettelijk vakantiegeld beoogt en de door eiseres uitgekeerde vergoedingen dus niet onder dat
artikel vallen, en bijgevolg eiseres op onwettige wijze veroordeelt tot betaling
van sociale-zekerheidsbijdragen op deze
vergoedingen (schending van aile aangewezen wetsbepalingen);
derde onderdeel, indien de door eiseres uitbetaalde bedragen als dubbel vakantiegeld voor de dagen van de vierde
vakantieweek welke de twee dagen te
hoven gaan waarvoor, krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 20 van
29 januari 1976, dubbel vakantiegeld verschuldigd is, en als dubbel vakantiegeld
voor vakantiedagen die zij toekent boven
de vier weken waarin de wet op de jaar!ijkse vakantie voorziet, vallen onder het
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toepassingsgebied van artikel 2, derde
lid 3" van de wet van 12 april 1965, ze
de~haive geen loon uitmaken in de zin
van die wet; de bijdragen voor sociale zekerheid, overeenkomstig de artikelen 14,
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 en, vana£ 1 april 1982, 23 van de wet van 29 juni
1981, berekend worden op grond van het
loon van de werknemer, als omschreven
in artikel 2 van de wet van 12 april 1965;
eiseres derhalve voor de uitgekeerde vergoedingen, als hierboven omschreven, in
beginsel niet bijdrageplichtig was; artikel
19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 algemene regels vastlegt
voor de berekening van de bijdragen, en
in zijn vierde lid van de eerste paragraaf
(zoals dat werd ingevoegd bij koninklijk
besluit van 30 maart 1982) bepaalt dat,
met afwijking van artikel 2, derde lid, 3",
van de wet van 12 april 1965, als loon
worden beschouwd « de als aanvulling
bij het wettelijk dubbel vakantiegeld uitbetaalde bedragen, met uitzondering van
de aanvullende bedragen die bepaald
zijn bij nationale collectieve arbeidsovereenkomsten die v66r 31 december 1974
in paritaire comites zijn gesloten, en met
uitzondering van het bedrag van het
dubbel vakantiegeld voor twee dagen
van de vierde vakantieweek bedoeld bij
de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 20, gesloten op 29 januari 1976 »; als
« aanvulling bij het wettelijk dubbel vakantiegeld uitbetaa.lde bedragen » moeten worden opgevat de vergoedingen die
een reeds wettelijk verschuldigd dubbel
vakantiegeld optrekken tot boven het
wettelijk bepaalde bedrag; niet als « aanvulling bij het wettelijk dubbel vakantiegeld , kunnen worden opgevat de nieuwe
voordelen inzake (vakantie en tijdens de
vakantie uitbetaald) vakantiegeld die
door een werkgever worden toegekend
aan zijn personeel buiten de door de wet
opgelegde (vakantiedagen en de voor die
dagen uit te betalen) vergoedingen; de
door eiseres uitgekeerde vergoedingen
als dubbel vakantiegeld voor de vierde
vakantieweek (boven de twee dagen) en
voor de vijfde en volgende vakantieweken derhalve niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 19, § 1, vierde
lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, en eiseres derhalve geen
bijdragen diende te betalen op deze uitgekeerde bedragen; het arbeidshof dienvolgens, door eiseres te veroordelen tot
betaling van de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen, de in het middel aangewezen
wetsen
besluitbepaJingen
schendt, inzonderheid het wettelijk be-
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grip « aanvulling bij het wettelijk dubbel
vakantiegeld » bedoeld in artikel 19, § 1,
vierde lid van het koninldijk besluit van
28 november 1969 (schending van aile in
het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres aan haar personeel
een « dubbel vakantiegeld » uitkeert
voor de andere dagen van de vierde
vakantieweek dan de twee dagen
waarvoor, krachtens de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 20 van 29
januari 1976, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, dubbel vakantiegeld is verschuldigd, alsmede voor
de vakantiedagen die zij toekent hoven de vier weken waarin de vakantiewetgeving voorziet; dat verweerder op het aldus betaalde dubbel
vakantiegeld sociale-zekerheidsbijdragen vorderde voor het tweede en
vierde kwartaal 1982 en voor het
eerste en tweede kwartaal 1983, op
grond van de in zijn akte van hoger
beroep en zijn conclusies aangewezen artikelen 14 van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be·
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 19, § 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969;
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van het koninklijk besluit van 28 november 1969 niet tot gevolg heeft
dat op het betwiste dubbel vakantiegeld sociale-zekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn;
Overwegende dat uit het vorenstaande blijkt, eensdeels, dat eiseres
tegenspraak heeft gevoerd op het
punt of uit artikel 19, § 1, vierde lid,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 al dan niet volgt dat
verweerders vordering gegrond is,
en, anderdeels, dat, volgens het arbeidshof, de bedoelde bepaling de
uitvoering vormt, zowel van artikel
14 van de wet van 27 juni 1969 als
van artikel 23 van de wet van 29 juni 1981;

Dat het arrest, onder die omstandigheden, noch het recht van verdediging van eiseres noch het beginsel
inzake de autonomie der procespartijen miskent, door de vordering van
verweerder in te willigen op grond
van de artikelen 14 van de wet van
27 juni 1969, 23 van de wet van 29
juni 1981 en 19, § 1, vierde lid, van
het koninklijk besluit van 28 november 1969; dat het arrest aldus evenmin de oorzaak van verweerders
vordering wijzigt, vermits niet de
aangewezen wetsbepalingen de oorDat het arrest oordeelt dat het li- zaak van een vordering uitmaken;
tigieuze dubbel vakantiegeld, met
Dat het onderdeel niet kan worbetrekking tot de sociaJe-zekerheidsbijdragen, als loon geldt ingevolge den aangenomen;
de bepaling van artikel 19, § 1, vierWat het tweede en derde onderde lid, van voormeld koninklijk be- deel betreft :
$luit, die, zowel op grond van artikel
14, § 2, van de wet van 27 juni 1969
Overwegende dat, luidens de artials op grond van artikel 23 van de kelen 14 van de wet van 27 juni
wet van 29 juni 1981 houdende de 1969 en 23 van de wet van 29 juni
algemene beginselen van de sociale 1981, het begrip loon voor de berekezekerheid voor werknemers, vanaf 1 ning van de sociale-zekerheidsbijapril 1982 het loonbegrip omschre- dragen wordt bepaald bij artikel 2
ven in artikel 2 van de Wet Bescher- van de Wet Bescherming Loon, doch
ming Loon verruimt;
de Koning bij in ministerraad overbesluit het aldus bepaalde beDat eiseres in haar conclusies in legd
grip kan verruimen of beperken;
hoger beroep en door overneming
van de conclusies die zij voor de
Dat, krachtens artikel 2, derde lid,
eerste rechter had genomen, om- van de Wet Bescherming Loon, voor
standig heeft betoogd dat het be- de toepassing van deze wet « niet
paalde in artikel 19, § 1, vierde lid, als 1.oon (worden) beschouwd de ver-
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goedingen door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaald :
1° als vakantiegeld; ( ... ) 3° welke moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend
voor de verschillende takken van de
sociale zekerheid »;
Overwegende dat het bepaalde onder 1o van het genoemde artikel 2,
derde lid, het door de werkgever betaalde vakantiegeld zonder enige beperking buiten het begrip loon sluit;
dat onder deze bepaling niet alleen
het wettelijk vakantiegeld valt,
maar elk door de werkgever toegekend vakantiegeld, derhalve ook elke aanvulling van het vakantiegeld
zowel voor de wettelijke als voor de
overige vakantiedagen;
Dat de toekenning van vakantiegeld aan handarbeiders, naar Belgisch recht, onder de sociale zekerheid valt; dat het aanvullend vakantiegeld dat de werkgever aan deze
werknemers betaalt, derhalve ook
met toepassing van het bepaalde onder 3° van hetzelfde artikel 2, derde
lid, niet onder de sociale zekerheid
valt;
Overwegende dat uit artikel 19,
§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 volgt dat
het wettelijk dubbel vakantiegeld en
elke andere aanvulling op het enkel
vakantiegeld niet in aanmerking komen voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen; dat op deze regel, met ingang van 1 april
1982, uitzondering is gemaakt door
het vierde lid van dit artikel 19, § 1,
ingevoegd bij koninklijk besluit van
30 maart 1982; dat dit vierde lid als
loon beschouwt « de als aanvulling
bij het wettelijk dubbel vakantiegeld
uitbetaalde bedragen, met uitzondering van de aanvullende bedragen
die bepaald zijn bij nationale collectieve arbeidsovereenkomsten die
v66r 31 december 1974 in paritair
comite zijn gesloten, en met uitzondering van het bedrag van het dubbel vakantiegeld voor twee dagen
van de vierde vakantieweek bedoeld
bij de collectieve arbeidsovereen-
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komst nr. 20, gesloten op 29 januari
1976 in de Nationale Arbeidsraad,
betreffende de toekenning van een
dubbel vakantiegeld voor een gedeelte van de vierde vakantieweek,
gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 20bis van 3 maart
1977, algemeen verbindend verklaard respectievelijk bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1976 en 18
mei 1977 »;
Dat krachtens deze bepaling de
sociale-zekerheidsbijdragen worden
berekend niet aileen op de aanvulling die de werkgever betaalt op het
wettelijk dubbel vakantiegeld en op
het dubbel vakantiegeld voor de
twee vakantiedagen bedoeld in de
collectieve arbeidsovereenkomst nr.
20 van de Nationale Arbeidsraad,
maar ook op elke aanvulling die hij
betaalt op het enkel vakantiegeld
voor alle andere vakantiedagen, met
uitzondering van de aanvulling toegekend door een nationale collectieve arbeidsovereenkomst die v66r 31
december 1974 in een paritair comite is gesloten;
Dat het voormelde artikel 19, § 1,
vierde lid, weliswaar bepaalt dat de
erin neergelegde regel afwijkt van
artikel 2, derde lid, 3°, van de Wet
Bescherming Loon; dat deze inleidende vermelding de draagwijdte
van het voorschrift evenwel niet beperkt en niet wegneemt dat dit voorschrift tevens afwijkt van het bepaalde onder 1o van artikel 2, derde
lid;
Dat het arrest derhalve, bij gebreke ter zake van een v66r 31 december 1974 in paritair comite gesloten
nationale collectieve arbeidsovereenkomst, geen van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen
schendt, door eiseres te veroordelen
tot betaling van sociale-zekerheidsbijdragen voor het tweede en vierde
kwartaal van 1982 en het eerste en
tweede kwartaal 1983, berekend op
het dubbel vakantiegeld dat zij heeft
betaald voor alle vakantiedagen welke de twee dagen bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 20
te boven gaan;
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Dat de onderdelen falen
recht;

naar het Burgerlijk Wetboek, 9, 20 van de col-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
16 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Biitzler en De Bruyn.
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KAMER -

16 januari 1989

COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIENDEN - AANVULLEND
NATIONAAL PARITAIH
JAARSPREMIE.

COMITE

-

NIEUW-

De bedienden die niet behoren tot een
van de beroepen-categorieen, omschreven in de artt. 2 en 3 C.A.O. 's 29 april
1977 en 19 maart 1979, gesloten in het
Aanvullend Nationaal Paritair Comite
voor de Bedienden en algemeen verbindend verklaard bij KB. 's 5 jan.
1978 en 26 juni 1979, hebben geen aanspraak op de premie toegekend krachtens de artt. 9 C.A.O. 29 april1977 of 8
C.A.O. 19 maart 1979 (1).
(« B.V. VITATRON MEDICAL » VENN. NAAR
NEDERLANDS RECHT T. VAN RYMENANT)

ARREST

(A.R. nr. 6394)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1988 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van

------------------1
(1) Zie Cass., 13 okt. 1976 (A. C., 1977, 191) en

ll feb, lfl82 (A.C., l981-82, 764).
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lectieve arbeidsovereenkomst van 29
april 1977, gesloten in het Aanvullend
Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden, tot vaststelling van de arbeidsen beloningsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 5 januari 1978, 8 en 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19
maart 1979, gesloten in het Aanvullend
Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden, tot vaststelling van de arbeidsen beloningsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 26 juni 1979, waarvan artikel 20
later gewijzigd werd bij collectieve
arbeidsovereenkomst van 18 december
1980, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden,
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 april 1981,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat << enkel moet worden nagegaan of (verweerder) een recht op eindejaarspremie kan doen gelden voor de
jaren 1978 tot en met 1982 », oordeelt dat
<< de C.A.O. van 29 april 1977, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 januari 1978 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 31 januari
1978, luidens artikel 1, § 1, toepasselijk
is : " op de werkgevers en bedienden van
de ondernemingen welke tot de bevoegdheid behoren van het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden "; dat niet wordt betwist dat (verweerder) lopende de arbeidsovereenkomst, de hoedanigheid had van bediende; dat enkel voor zover een uitdrukkelijke bepaling hierin voorziet, (verweerder) als kaderlid kan worden uitgesloten
van de toepassing van die CA.O. of van
een welbepaald artikel ervan; dat, nu dit
niet het geval is, het artikel 9 betreffende de betaling van een premie op hem
toepasselijk is; dat, waar de betrokkene
aan aile (andere) hiertoe gestelde voorwaarden voldoet en nu (eiseres) niet aantoont dat zij zich op een van de uitzonderingen, b.v. een evenwaardig voordeel,
kan beroepen, (verweerder) recht heeft
op een premie van 3/4 van het maandloon in 1978, hetzij een bedrag van
40.226 frank (bedrag als dusdanig niet
betwist); dat om dezelfde redenen (verweerder) voor 1979 recht heeft op een
premie gelijk aan 9/lOe van het maandloon en voor 1980 op een premie gelijk
aan het maandloon, dit volgens artikel 8
van de C.A.O. van 19 maart 1979, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 juni 1979 en bekend-
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gemaakt in het Staatsblad van 22 november 1979; dat deze premie voor 1979 :
55.540 frank bedraagt en voor 1980 :
84.693 frank (bedragen als dusdanig niet
betwist); dat, gelet op de C.A.O. vB.n 18
december 1980 (K.B. van 3 april 1981,
Belgisch Staatsblad van 12 mei 1981) die
artikel 20 van voornoemde C.A.O. verving door een bepaling waardoor zij voor
een onbepaalde tijd werd gesloten, zodat
zij verder van toepassing is, (verweerder) - steeds om dezelfde redenen ook voor 1981 en 1982 recht heeft op een
gelijkaardige eindejaarspremie, zijnde
respektievelijk 86.502 frank en 108.937
frank (bedragen als dusdanig niet betwist) » en besluit dat « het hoger beroep
in voornoemde mate dient ingewilligd te
worden »,

terwijl, overeenkomstig artikel 1 van
de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomsten van 29 april 1977 en van 19
maart 1979, deze collectieve arbeidsovereenkomsten weliswaar van toepassing
zijn op de werkgevers en de bedienden
van de ondernemingen welke tot de bevoegdheid behoren van het Aanvullend
Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden, en onder bedienden zowel de
mannelijke als de vrouwelijke bedienden worden begrepen, doch dit niet
wegneemt dat bepaalde bepalingen uit
deze collectieve arbeidsovereenkomsten
slechts toepasselijk zijn op bepaalde categorieen van bedienden, voor zover die
beperking blijkt uit de tekst of uit de ratio van de bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomsten; overeenkomstig
artikel 2 van die collectieve arbeidsovereenkomsten, de bedienden worden ingedeeld in vier klassen, waarvan de algemene maatstaven nader worden bepaald,
waarbij in artikel 3 gepreciseerd wordt
dat de aangegeven functies of werkzaamheden slechts als voorbeelden gelden; de
artikelen 4 en volgende de lonen vaststellen voor de onderscheiden categorieen van bedienden en de artikelen 9
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 29 april 1977 en 8 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 maart 1979
onder bepaalde voorwaarden in de betaling van een premie (« eindej aarspremie ») voorzien, berekend aan de hand
van de lonen; de bepalingen van de
hoofdstukken II en III van de genoemde
collectieve arbeidsovereenkomsten aldus
enkel betrekking hebben op de bedienden die functies uitoefenen die voorkomen in een van de vier klassen bepaald
bij deze overeenkomsten of functies die
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daarmee overeenstemmen; de partijen
niet betwistten en ook het arbeidshof
niet ontkent dat, zoals door eiseres aangevoerd, verweerder als kaderlid diende
te worden beschouwd, en derhalve een
functie uitoefende die niet overeenstemde met een van de in vier klassen onderverdeelde activiteiten; de bepalingen van
de hoofdstukken II en III, en inzonderheid van de artikelen inzake de « premie » in de genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten, derhalve op hem
niet toepasselijk kunnen zijn; het arbeidshof derhalve, door niettem.in een
bepaling uit hoofdstuk III (namelijk de
artikelen 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1977 en 8 van
de collectieve arbeidsovereenkomst van
19 maart 1979) toepasselijk te verklaren
op verweerder, die weliswaar bediende
was, doch wiens activiteit als kaderlid
niet ressorteerde onder een van de vier
klassen van bedienden omschreven in
hoofdstuk II van de genoemde collectieve
arbeidsovereenkomsten, die overeenkomsten miskent (schending van de artikelen 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1977 en 8 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 19
maart 1979), althans de bewijskracht van
die bepalingen miskent (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), en aldus tevens de
verbindende kracht van de tussen partijen bestaande overeenkomst (schending
van de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat uit de plaats
van de artikelen 9 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 29 april
1977 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1979 en
uit de samenhang met de overige
bepalingen van de hoofdstukken II
en III van deze collectieve arbeidsovereenkomsten volgt dat beide artikelen enkel toepasselijk zijn op de
bedienden die, ingevolge de artikelen 2 en 3, behoren tot een van de
in hoofdstuk II omschreven beroepenklassen;
Dat het arrest, dat vaststelt dat
verweerder niet tot een van de vorenbedoelde beroepenklassen behoort, de artikelen 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29
april 1977 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart
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1979 schendt door hem het recht op
de in die artikelen vastgestelde premie toe te kennen voor de jaren
1978, 1979, 1980, 1981 en 1982;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
veroordeelt tot betaling van « eindejaarspremies » voor de jaren 1978,
1979, 1980, 1981 en 1982, vermeerderd met de wettelijke en de gerechtelijke rente, en uitspraak doet over
de kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

Nr. 290

50 van 24 okt. 1987 en art. 9, § 1, 1°,
K.B. nr. 72 van 10 nov. 1987. (Art. 39,
§§ 1 en 2, 1°, K.B. 17 nov. 1969.) (1)
(BELGISCHE STAAT, MIN. V. SOCIALE ZAKEN EN
STAATSSECRETARIS VOOR VOLKSGEZONDHEID
EN GEHANDICAPTENBELEID T. THIELENS)

(A.R. nr. 6408)
16 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. van
Heeke.

Nr. 290
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16 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui- CASSATIEMIDDELEN - NIEUW !VIIDDEL
- DIENSTPLICHTZAKEN - OVERMACHT dende conclusie van de h. Lenaerts, adLAATTIJDIGE AANVRAAG.
vocaat-generaal
Advocaten: mrs.
Biitzler en Nelissen Grade.
Dat eiser door overmacht verhinderd
was z~jn aanvraag om uitstel binnen
de wettelijke termijn in te stellen, kan
niet voor het eerst in cassatie worden
aangevoerd (1).
Nr. 289

3'
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MINDER-VALIDEN -

TEGEMOETKOMINGEN - AA!\'VULLENDE TEGEMOETKOMING BEDRAG - BEPERKTE AANREKENING VAN
PENSIOENEN- RUSTPENSIOEN VAN GEHUWD
MAN- BEGRIP

Voor de vaststelling van het beperkte bedrag van het rustpensioen van de echtgenoot van de minder-valide dat wordt
aangerekend voor de berekening van
de aanvullende tegemoetkoming aan
minder-validen moet onder « rustpensioen van gehuwd man », dat wordt
toegekend wegens een als werknemer
of als zelfstandige uitgeoefende bezigheid, worden verstaan het gezinspensioen bedoeld in art. 10, § 1, a, K.B. nr

(A.R. nr. M 686 N)
16 januari 1989 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.
Nota arrest nr. 289 :

(1) De in deze zaak toepasselijke bepalingen
komen niet meer voor in de thans geldende
wetgeving op de tegemoetkomingen aan gehandicapten (wet 27 feb. 1987; K.B. 6 juli
1987).
Nota arrest nr. 290 ·
(1) Zie Cass., 8 dec. 1986, A.R. nr M 612 N
(A.C', 1986-87, nr 213).
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hetgeen volgens de geneesheer bij 95 %
van de normale individuen wijst op een
uitgesproken staat van dronkenschap,

Nr. 291
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WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET ART. 35 - STUREN IN STAAT VAN DRONKENSCHAP - BEWIJSLEVERING.

Het bewijs van het misdrijf « besturen
van een voertuig in staat van dronkenschap op een openbare plaats » dient
niet door een bijzonder bewijsmiddel
te worden geleverd (1).
(ABBELOOS)

ARREST

(A.R. nr. 2217)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 januari 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Over de drie middelen samen :
het eerste : schending van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser
voor de telastleggingen a + b + c veroordeelt tot een geldboete van 150 frank
met qpdeciemen, en de rechters hierbij
steunen voor de telastlegging sub b op
de vaststellingen van de verbalisanten
die op het ogenblik van het verhoor van
eiser op 5 november 1986 om 2 u. 10
vaststelden dat deze tekenen van dronkenschap vertoonde zoals bloeddoorlopen
ogen en naar alcohol ruikende adem
(P.V. stuk 2), alsmede op de overweging
dat de aangestelde geneesheer ongeveer
een 35. min. later (stuk 12) eveneens nog
uitwendige tekenen van dronkenschap
heeft vastgesteld, onder andere een lispelende spraak en een iets verbreed
loopvlak, en dat deze geneesheer formeel
bevestigde dat de waargenomen verschijnselen het gevolg zijn van alcoholverbruik, alsmede op de analyse van het
bloedstaal (stuk 16) die een gehalte van
2,5 gram/! alcohol in het bloed weergeeft,

-----------------.....j
(1) Cass., 6 juli 1953, A.C., 1953, 766.

terwijl, om wettelijk gemotiveerd te
zijn, het bestreden vonnis eiser niet kan
veroordelen voor de dronkenschap, wanneer de rechtbank in haar overwegingen
geen rekening houdt met de in het strafdossier ontbrekende gegevens, die in
hoofde van de eiser het voordeel van de
twijfel kunnen inroepen; dat het bestreden vonnis geen rekening houdt en geen
rekening kon houden met de elementen
van het typeformulier « dronkenschap >>;
dat de motiveringen niet kunnen volstaan om een veroordeling uit te spreken
wanneer men van de ontbrekende elementen, om welke redenen dan ook,
geen kennis heeft, gezien deze in het
voordeel van de beklaagde kunnen spreken; uit de vaststelling van de geneesheer ook blijkt dat de gang van eiser
vast was; dat het bestreden vonnis zijn
beoordeling slechts baseert op een viertal elementen die zelfs tezamen niet de
staat van dronkenschap in hoofde van eiser kunnen bewijzen; dat het aangehaalde alcoholgehalte in se niets te maken
heeft met de staat van dronkenschap,
net zomin als een naar alcohol ruikende
adem; dat het bestreden vonnis derhalve
niet voldoende gemotiveerd is om eiser
zonder elke twijfel te veroordelen wegens uitgesproken staat van dronkenschap;
het tweede: miskenning van het recht
van verdediging,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt voor de telastlegging dronkenschap, zonder dat de ontbrekende
<< tests , en P.V.'s bij het dossier werden
gevoegd,
terwijl eiser de mogelijkheid moet
krijgen zich te verdedigen op basis van
dit formulier << dronkenschap » en dit in
casu niet is gebeurd, dat elke veroordeling wegens dronkenschap immers moet
gebaseerd zijn op een aantal elementen
die tezamen geen enkele ruimte voor
welkdanige twijfel dan ook laten; dat het
geen kennis hebben, in hoofde van de
rechtbank, van een aantal ongekende en
onkenbare elementen, steeds moet leiden naar de vaststelling dat er twijfel
blijft bestaan; dat deze twijfel steeds tot
vrijspraak dient te leiden; en het bestreden vonnis de veroordeling wegens dronkenschap motiveert op basis van de vaststellingen van de verbalisanten en van
de instrumenterende geneesheer,
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terwijl de rechtbank geen kennis heeft
kunnen nemen van een aantal noodzakelijk en objektieve elementen die in hoofde van eiser de twijfel kunnen aantonen;
dat deze objectieve elementen te vinden
zijn op het typeformulier « dronkenschap » dat zich evenwel niet in het dossier bevond; dat de thans weerhouden
gronden van veroordeling sterk objektief
zijn en elke twijfel niet uitsluiten; dat eiser niet de mogelijkheid heeft gekregen
zich tegen persoonlijke vaststellingen te
verdedigen; dat het immers nooit mogelijk is zich te verweren tegen subjektieve
vaststellingen;
het derde : schending van artikel 97
van de Grondwet,

doordat de rechtbank in haar vonnis
van 19 november 1987 het noodzakelijk

achtte de zaak in voortzetting te plaatsen op een latere zitting, zijnde 17 december 1987, dit teneinde het openbaar
ministerie toe te laten na te gaan of inderdaad (eiser) aan de beweerde tests en
proeven werd onderworpen en, zo ja, het
formulier of P .V. bij het dossier te voegen; dat de rechtbank het onontbeerlijk
vond kennis te nemen van voormelde
tests en P.V.'s, met daarin de objektieve
vaststellingen
inzake
dronkenschap,
vooraleer uitspraak te doen over de mogelijke staat van dronkenschap,
terwijl de rechtbank achteraf in haar
vonnis van 14 januari 1988 het plots niet
meer noodzakelijk achtte kennis te nemen van voormelde elementen, zijnde de
objektieve vaststellingen, die overigens
niet meer werden teruggevonden; het
niet-terugvinden van deze tests en P.V.'s
in hoofde van eiser in elk geval het voordeel van de twijfel laten bestaan, te
meer daar de rechtbank zelf, in haar
vonnis van 19 november 1987, zij het in
een andere samenstelling, het wel noodzakelijk vond kennis te nemen van deze
tests en P.V.'s; dat het bestreden vonnis
niet voldoende is gemotiveerd en zelfs
niet is gemotiveerd wanneer het stelt dat
deze ontbrekende gegevens niet meer
noodzakelijk zouden zijn; dat de ontbrekende elementen daarentegen onontbeerlijk zijn om te kunnen oordelen over de
staat van dronkenschap en het bestreden
vonnis hier niet passend op antwoordt;
het bestreden vonnis dan ook niet tot
een veroordeling wegens dronkenschap
kon besluiten, rekening houdend met de
vereisten zoals gesteld in het vonnis van
19 november 1987; dat bet vonnis van 14
januari 1988 dan ook tegenstrijdig is met
het vonnis van 19 november 1987, min-
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stens op dat vlak onvoldoende is gemotiveerd:

Overwegende dat de appelrechters, door in het vonnis van 19 november 1987 te zeggen dat « het de
rechtbank aangewezen (voorkomt)
vooraleer nopens de gegrondheid
van het ten laste gelegd feit B zich
uit te spreken dat zou worden nagegaan of (eiser) inderdaad aan dergelijke proeven werd onderworpen en
in voorkomend geval dit formulier
(P.V.) bij het strafdossier te voegen », niet zeggen dat de voeging
van dit stuk en de kennis van de
daarin vervatte gegevens « onontbeerlijk » of « noodzakelijk » zouden
zijn om hun mening omtrent het
feit van de telastlegging B te vormen, maar wel dat de voeging van
dit stuk en de kennis van de inhoud
ervan daarvoor nuttig kunnen zijn;
dat dit, nu het misdrijf van sturen
in staat van dronkenschap aan geen
bijzonder bewijsmiddel is onderworpen, de rechter niet belet bij verder
ontbreken van het kwestieuze stuk
de hem regelmatig overgelegde gegevens te onderzoeken en op grond
van die gegevens en onderzoek zijn
mening te vormen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun redengeving, die steunt op
de hun regelmatig overgelegde gegevens waarvan zij op onaantastbare
wijze de bewijswaarde beoordelen,
te kennen geven dat die gegevens
van aard zijn elke twijfel uit te sluiten en volstaan om hun mening te
vormen; dat zij door de feitelijke gegevens, met name de vaststellingen
van de verbalisanten en van de geneesheer waarop zij hun beslissing
laten steunen, te vermelden aile
daarmee strijdige of andere door eiser aangevoerde gegevens als onnuttig voor het vormen van hun mening verwerpen; dat zij zodoende de
conclusie van eiser beantwoorden
en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Overwegende dat het recht van
verdediging van eiser, nu de rechter
de beslissing over zijn schuld en
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over de hem opgelegde straf enkel
laten steunen op gegevens waarover
hij tegenspraak heeft kunnen voeren, niet werd miskend;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 januari 1989 - z• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. K.
Van der Elst, Dendermonde.
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WEGVERKEER

- WEGVERKEERSREGLEMENT - ART. 8.3, TWEEDE LID - RIJBEWEGINGEN - BEGRIP.

De bepaling van art. 8.3, tweede lid, Wegverkeersreglement houdt in dat de bestuurder van een voertuig de nodige
aandacht moet opbrengen voor het besturen zelf van zijn voertuig en over
de voor het besturen ervan vereiste bewegingsvrijheid dient te beschikken;
de in die bepaling bedoelde rijbewegingen zijn enkel de bewegingen die door
de bestuurder bij het sturen moeten
worden uitgevoerd (1).
(MONETTE T. WEENEN)
ARREST

(A.R. nr. 2475)
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en 7 april 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
Overwegende dat eiser werd vervolgd ter zake van als bestuurder op
de openbare weg, die een maneuver
wil uitvoeren, verzuimd te hebben
voorrang te verlenen aan de andere
weggebruikers (artikel 12.4 van
het Wegverkeersreglement); dat de
appelrechters bij vonnis van 19 november 1987 hebben vastgesteld dat
het ten laste van eiser gelegde feit
diende te worden gekwalificeerd als
een overtreding van artikel 8.3,
tweede lid, van voormeld reglement
en de heropening van de debatten
hebben bevolen « teneinde partijen
de gelegenheid te geven hun verdediging voor te dragen omtrent deze
kwalificatie van het feit lastens beklaagde »; dat het vonnis van 7 april
1988 eiser wegens de aldus heromschreven telastlegging veroordeelt;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 8.3, tweede
lid, van het Wegverkeersreglement:

Overwegende dat voormeld artikel
8.3, tweede lid, bepaalt: « Hij (elke
bestuurder) moet steeds in staat
zijn alle nodige rijbewegingen uit te
voeren en voortdurend zijn voertuig
of zijn dieren goed in de hand te
hebben »;
Overwegende dat die bepaling inhoudt dat de bestuurder van een
voertuig de nodige aandacht moet
opbrengen voor het besturen zelf
van zijn voertuig en over de voor
het besturen ervan vereiste bewegingsvrijheid dient te beschikken;
dat de rijbewegingen bedoeld in die
bepaling de bewegingen zijn die
door de bestuurder bij het sturen
moeten worden uitgevoerd;

Overwegende dat het vonnis van
19 november 1987 vaststelt « dat
HET HOF; - Gelet op de bestre- mag aangenomen worden dat een
den vonnissen, op 19 november 1987 bestuurder die op een parkeerstrook
----------------lvooruitrijdt met de bedoeling de
(1) Cass., 8 feb. 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, rijbaan op te rijden en die niet de
574).
minste aandacht besteedt aan het
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achteropkomend verkeer, dient geacht te worden niet in staat te zijn
aile nodige rijbewegingen uit te voeren of zijn voertuig niet goed in de
hand te hebben »; dat het vonnis
van 7 april 1988 eisers veroordeling
laat steunen op de volgende overwegingen: << dat (eiser) onmiskenbaar
de bedoeling had om de rijbaan op
te rijden en dat hij er zich alleszins
van diende te vergewissen of hij
zijn voertuig opnieuw in beweging
kon brengen zonder de andere weggebruikers te hinderen; dat (eiser)
op een onoordeelkundige en onaandachtzame wijze vertrokken is daar
hij geen aandacht besteed heeft aan
het voertuig van de burgerlijke partij, dat achter hem aangereden
kwam; dat hij niet in staat bleek te
zijn om de rijbeweging van het vertrekken uit te voeren; dat artikel 8.3,
tweede lid, van de wegcode uitdrukkelijk bepaalt dat iedere bestuurder
steeds in staat moet zijn aile nodige
rijbewegingen uit te voeren; dat de
lektuur van dit wetsartikel zelf
reeds voldoende voor zich spreekt
en dat het, om de toepassing ervan
mogelijk te maken, zeker niet vereist is dat de bestuurder onverantwoorde gedragingen achter het
stuur zou uitvoeren (... ); dat iedere
bestuurder steeds in staat moet zijn
alle nodige rijbewegingen uit te voeren, waarvan vertrekken de allereerste is »;
Overwegende dat uit die redengeving blijkt dat de appelrechters de
aan eiser ten laste gelegde overtreding van artikel 8.3, tweede lid, van
het Wegverkeersreglement bewezen
achten op grand van de enkele omstandigheden dat eiser op een parkeerstrook vooruitreed met de bedoeling de rijbaan op te rijden en
dat hij geen acht sloeg op het achteropkomende verkeer; dat zij zodoende hun beslissing niet naar
recht verantwoorden;
En overwegende dat de hierna uit
te spreken vernietiging, op het niet
beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissingen op de
strafvordering de vernietiging mee-
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brengt van de beslissing op de door
verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissingen, ook al wordt de vernietiging
van deze beslissingen ambtshalve
uitgesproken;

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt de bestreden
vonnisen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde vonnissen;
laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting houdende in hager beroep.
17 januari 1989 - ze kamer - Voorzitter en verslaf{f{ever: de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. W. Bosmans,
Leuven.
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1° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER - STRAFZAKEN - BEGRIP - EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN STRAF VERZWAARD WEGENS EEN VAN DIE MISDRIJVEN
- MIDDEL BETREFFENDE DAT MISDRIJF ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN -

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER STRAFZAKEN STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERKRACHTING - MIDDEL TEN BETOGE DAT HET TEN
LASTE GELEGDE FElT EEN AANRANDING VAN
DE EERBAARHEID IS - STRAF NAAR RECHT
VERANTWOORD, ZELFS ALS HET MIDDEL GEGROND WAS - ONTVANKELIJKHEID.

1° Wanneer de rechter een enkele strai

uitspreekt wegens verscheidene misdrijven die elk met die straf kunnen
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worden bestraft, doch uit de gronden
van de beslissing blijkt dat een minder
zware straf zou zijn opgelegd indien
een van die misdrijven niet bewezen
was verklaard, is het middel dat enkel
op dat misdrijf betrekking heeft, ontvankelijk (1).
2° Het middel waarin de beklaagde aanvoert dat de feiten waarvoor hij is veroordeeld, niet het misdrijf verkra.chting maar aanranding van de eerbaarheid opleveren, is niet ontvankelijk
wanneer het tach niet tot cassatie zou
kunnen leiden omdat de straf naar
recht verantwoord blijft, ook al was
da.t middel gegrond (2).
(BOUHRAOUA T. B ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6995)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het middel: schending van artikel 375 van het Strafwetboek,
doordat het arrest beslist dat eiser
zich schuldig heeft gemaakt aan de misdaad verkrachting en hem veroordeelt op
grond van artikel 375 van het Strafwetboek, na zowel de eigen redenen als door
overneming van de motivering van het
beroepen vonnis te hebben overwogen
dat sodomie als de misdaad verkrachting
moet worden beschouwd;
terwijl verkrachting een aanranding
van de eerbaarheid is waar evenwel nog
enkele bijzondere bestanddelen bij komen die van het feit een in strafrechtelijk opzicht afzonderlijk misdrijf maken,
namelijk de omstandigheid dat het mannelijk lid in de schede van de vrouw

----------------11
(1) Cass., 6 feb. 1985, A.R. nr. 3784
(A.C., 1984,85, nr. 338): noot R.H. bij Cass., 7
juli 1947 (A.C., 1947, 246).
(2) Cass., 30 nov. 1988, A.R.
(A.C., 1988,89, supra, nr. 190)..
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wordt ingebracht; het arrest het bestaan
van die omstandigheid niet vaststelt en
zelfs het bestaan ervan uitsluit :

Overwegende dat eiser werd vervolgd en tot een enkele straf is veroordeeld we gens : 1o bedrieglijke
wegneming, door middel van geweld
of bedreiging, van een autosleutel,
een portefeuille en een bedrag van
2.400 frank met de omstandigheid
dat de feiten bij nacht zijn gepleegd
(telastlegging A); 2° verkrachting (telastlegging B), poging tot oplichting
(telastlegging C) en vernieling van
andermans roerende eigendommen
(telastlegging D);
Overwegende dat het arrest de
strafmaat rechtvaardigt door te wijzen op de {( buitengewone zwaarwichtigheid van de feiten (... ) onclanks de beperking die is aangebracht in de kwalificatie van het in
de telastlegging B (lees : A) omschreven feit »; dat uit de gronden
van de beslissing ondubbelzinnig
blijkt dat het hof van beroep een
minder zware straf zou hebben uitgesproken, indien het de telastlegging van verkrachting niet in aanmerking zou hebben genomen; dat
de straf dus niet kan worden geacht
voldoende gerechtvaardigd te zijn
door de telastleggingen A, C en D;
Overwegende dat het middel aan
de feitenrechters verwijt dat ze de
aan eiser .ten laste gelegde sodomie
ten onrechte hebben gekwalificeerd
als verkrachting in plaats van als
aanranding van de eerbaarheid;
Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot een enkele
gevangenisstraf van drie jaar en
hem voor de duur van vijf jaar ontzet van de in artikel 31, 1°, 3°, 4° en
5°, van het Strafwetboek opgesomde
rechten;
Overwegende dat de straf naar
recht verantwoord zou blijven indien de aan eiser ten laste gelegde
feiten niet onder de toepassing van
artikel 375, maar van artikel 373 van
het Strafwetboek zouden vallen; dat
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bijgevolg het middel niet tot cassatie kan leiden en dus niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
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(DE SAUVAGE, DONCEEL T. DUMIATI}
ARREST ( vertaJing)

En overwegende dat de substan(A.R. nr. 8436)
WHe of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
HET HOF; - Gelet op de bestreacht zijn genomen en de beslissing den vonnissen, op 12 december 1986
overeenkomstig de wet is gewezen; en 23 december 1987 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank
B. In zoverre de voorziening ge- van Eerste Aanleg te Brussel;
richt is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering:
I. In zoverre de voorziening tegen
Overwegende dat eiser- geen bij- het vonnis van 12 december 1986 is
gericht:
zonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 januari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. Forestini, Brussel.
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RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN
- UITSLUITING VAN EEN GESCHIL DOOR PARTIJEN - GEEN JURISDICTIE - VOORKEUR.

Wanneer de partijen in hun conclusie
het geschil hebben beperkt tat het bedrag van de vergoeding wegens huurschade en onbeschikbaarheid van het
verhuurde goed, daet de appelrechter,
door ambtshalve heropening van de
debatten te bevelen en de partijen te
verzoeken conclusie te nemen over de
gevolgen van de niet-tegenwerping van
de lapende huurovereenkomst aan een
van de partijen, uitspraak over een
niet gevorderde zaak en schendt derhalve art. 1138, Z', Ger. W., alsmede het
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen.

Over het middel: schending van artikel 1138, 2°, van het Burgerlijk Wetboek
en van het algemeen rechtsbeginsel, het
zogenaamde principium dispositivum,
krachtens hetwelk alleen de partijen
meester zijn over de rechtsvordering,
doordat het bestreden vonnis van 12
december 1986 ambtshalve de heropening van de debatten heeft bevolen en
de partijen heeft verzocht om conclusie
te nemen over de gevolgen van de niettegenwerpelijkheid van de lopende huurovereenkomst aan de kopers van het
pand, thans de eisers, op grond • dat
(verweerder) aan de eerste rechter verwijt dat hij hem heeft veroordeeld om
voor de huurschade 185.289 frank en
voor onbeschikbaarheid 6.374 frank vergoeding te betalen, terwijl, volgens hem,
bepaalde personen moeten worden verminderd; dat eigenaardig genoeg (verweerder) geen aandacht besteedt aan het
te dezen gestelde rechtsprobleem, te weten of de (eisers) wei het recht hebben
van hem een vergoeding te vorderen
voor de eventuele huurschade, terwijl de
oorspronkelijke mondelinge huurovereenkomst tussen (verweerder) en de verkoopsters van het onroerend goed niet
aan de (eisers) kan worden tegengeworpen en de partijen duidelijk hebben te
kennen gegeven dat zij niet van plan waren, na aankoop van het onroerend goed
door (eisers), een nieuwe huurovereenkomst te sluiten (brieven in het dossier);
dat de partijen contractueel niet als verhuurders ten opzichte van de huurder te
beschouwen zijn, maar als kopers van
een pand ten opzichte van een bewoner
van het goed, die zij trouwens als zodanig hebben behandeld met het verzoek
het pand zo spoedig mogelijk te verlaten
en v66r die ontruiming niet een huur,
maar wel een gebruiksvergoeding te be-

Nr. 295

HOF VAN CASSATIE

603

talen (zie onder andere de brief van 6
september 1983 van de raadsman van de
eiseres en de brief van 8 september 1983
van verweerder) »; dat met andere woorden het vonnis, dat vaststelt dat verweerder zijn schuld (wegens huurschade) niet
betwistte, maar enkel het bedrag ervan,
hem heeft gesuggereerd te pleiten dat
hij geen huurder van de eisers was geworden, aangezien de mondelinge huurovereenkomst die hij met de verkoopsters had gesloten, niet aan de eisers
kan worden tegengeworpen; dat aldus de
rechter een geschil heeft opgeworpen
waarvan geen sprake was in de conclusie van de partijen en dat bij hem dus
niet aanhangig was; dat hij derhalve artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, volgens hetwelk de rechter geen
uitspraak mag doen over niet gevorderde
zaken, alsmede het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk aileen de partijen meester zijn over de rechtsvordering, heeft miskend :

te verzoeken conclusie te nemen
over de gevolgen van de niet-tegenwerpelijkheid van de lopende huurovereenkomst aan de eisers, die het
onroerend goed hebben gekocht, uitspraak doet over een niet-gevorderde zaak;
Dat het middel gegrond is;

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en hierin bestaande dat het
middel nieuw is :
Overwegende dat het middel gegrond is op machtsoverschrijding
die de feitenrechter zou hebben begaan, door uitspraak te doen over
een niet gevorderde zaak; dat het
middel derhalve voor het eerst in
cassatie kan worden voorgedragen;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden
vonnis zegt dat verweerder aan de
eerste rechter verwijt dat hij hem
heeft veroordeeld om voor de huurschade 185.289 frank en voor onbeschikbaarheid 6.374 frank vergoeding te betalen, terwijl volgens hem
bepaalde posten moeten worden verminderd;
Overwegende dat de partijen in
hun conclusie het geschil beperkt
hebben tot het bedrag van de vergoeding wegens huurschade en onbeschikbaarheid van het verhuurde
goed; dat de appelrechter derhalve,
door ambtshalve heropening van de
debatten te bevelen en de partijen

Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde vonnissen; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.

II. In zoverre de voorziening tegen het vonnis van 23 december
1987 is gericht :
Overwegende dat de vernietiging
van het bestreden vonnis van 12 december 1986 leidt tot vernietiging
van het bestreden vonnis van 23 december 1987, dat het gevolg is van
het eerste;

19 januari 1989 - 1• kamer - Voorzittel' en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard.

Nr. 295
1'

KAMER -

19 januari 1989

ARBITRAGEHOF -

VOORZIENING IN CASSATIE WAARIN EEN VRAAG WORDT OPGEWORPEN, ALS BEDOELD IN ART. 26, § 1, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF 6 JAN. 1989 - EERDER ARREST WAARIN RET ARBITRAGEHOF
ZICH REEDS BIJ WIJZE VAN PREJUDICIELE
BESLISSING HEEFT UITGESPROKEN OP EEN
VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP - VER-
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PLICRTING VOOR RET ROF VAN CASSATIE DE
VRAAG AAN RET ARBITRAGEROF TE STELLEN.

Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitra-

gehof van 6 jan. 1989 volgt dat, wanneer een in art. 26, § 1, van die wet bedoelde vraag voor het Hoi van Cassatie wordt opgeworpen, dit Hoi niet is
vrijgesteld van de verplichting om het
Arbitragehof te verzoeken op die vraag
uitspraak te doen, als het Arbitragehoi
zich reeds in een eerder arrest bij w;jze van prejudiciele beslissing heeft uitgesproken op een vraag met hetzelfde
onderwerp (1).
(AUXILIAIRE PARI MUTUEL UNIFIE BELGE C.V.
T. PROVINCIE LUIK E.A.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 898 F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 januari 1987
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 26bis, 107, 107quater van de
Grondwet, 66, 74 van het Wetboek van
de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, 6, inzonderheid § 1,
VIII, 7, 19 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augsutus
1980, 10, § 1, 13 van de gewone wet tot
hervorming der instellingen van 9 augustus 1980, en 15, § 2, inzonderheid c, van
de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking
van het Arbitragehof,
doordat de bestreden beslissing afwijzend beschikt op de bezwaren van eiseres tegen de belastingen te haren name
ingeschreven op het kohier van de provincie- en gemeentebelastingen die de
verweersters over het belastingjaar 1986
hebben geheven van de agentschappen
voor weddenschappen op paardenwedrennen, op grond dat « wat betreft het
eerste middel (dat eiseres tot staving van
haar bezwaar heeft aangevoerd) en valgens hetvvelk artikel 74 van het Wetboek
van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen is geschonden
door de overheid die de belasting heeft

------------------1
(1) Zie Cass., 13 okt. 1988, twee zaken, A.R.
nrs. F 857 F en F 858 F (A. C., 1988-89, nr. 85).
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geheven, client erop te worden gewezen
dat de Waalse Gewestraad bij decreet
van 29 juni 1985 in het Wetboek van de
met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen een artikel 74bis heeft
ingevoegd (waarbij van artikel 74 van
hetzelfde wetboek voor de provincies en
gemeenten van het Waalse Gewest wordt
afgeweken); dat krachtens artikel 3 van
dat decreet, voormeld artikel 74bis op 1
januari 1985 in werking treedt; dat, dus
moet worden vastgesteld dat het eerste
middel van de belastingschuldige voor
het belastingjaar 1986 aile grondslag
mist, aangezien artikel 74 waarvan
schending wordt aangevoerd, sedert het
belastingjaar 1985 niet meer op de belastingheffende overheid toepasselijk is; dat
wat betreft het tweede middel inzake de
onregelmatigheid van voormeld decreet,
vooraf client te worden vastgesteld dat
haar college (te weten de bestendige deputatie) zich niet als rechter mag opwerpen van de wettigheid van een decreet,
dat op het vlak van het recht dezelfde
waarde he eft als een wet (de artikelen
26bis van de Grondwet en 19 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen); dat, anderzijds, krachtens artikel 15 va_n ~e yvet
van 28 juni 1983 houdende de mnchtmg,
de bevoegdheid en de werking van het
Arbitragehof, wanneer in verband met
de schending door een wet of een decreet van de regels die door of krachtens
de Grondwet zijn vastgesteld voor het
bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen
en de gewesten voor een rechtscollege
wordt opgeworpen, dit college verplicht
is het Arbitragehof te verzoeken op deze
vraag uitspraak te doen; dat rechtscollege uitzonderlijk niet verplicht is die prejudicii~le vraag naar het Arbitragehof te
verwijzen, wanneer het meent dat het
antwoord op zodanige vraag niet noodzakelijk is om uitspraak te doen; dat die
vraag te dezen niet noodzakelijk is om
uitspraak te doen omdat, welk ook het
antwoord van het Arbitragehof moge
zijn, de bezwaren in elk geval niet gegrond zijn; dat het middel inzake schending van artikel 74 van het koninklijk
besluit van 23 november 1965 houdende
het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen
immers niet kan worden aangenomen;
dat volgens die bepaling de provincies eri
de gemeenten belasting mogen heffen
van de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen « toegelaten » in het kader van artikel 66 van
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hetzelfde wetboek; dat ingevolge dat artikel 66 de vergunning van de minister
van Financien of van zijn gedelegeerde
vereist is zowel voor de weddenschappen
op paardenwedrennen in het buitenland
als voor de aanneming van de weddenschappen op de paardenwedrennen die
in Belgie plaatsvinden; dat derhalve
dient te worden vastgesteld dat de desbetreffende belastingverordeningen die de
betwiste belasting invoeren, dus voormelde bepalingen schendt »,
terw1jl de bestendige deputatie, wanneer zij uitspraak doet over een met toepassing van artikel 8 van de wet van 5
juli 1871 ingediend beroep inzake directe
provincie- en gemeentebelastingen een
rechtscollege is waarop artikel 107 van
de Grondwet toepasselijk is en derhalve
de provinciale en gemeentelijke verordeningen alleen mag toepassen voor zover
zij met de wetten overeenstemmen;
krachtens artikel 74 van het Wetboek
van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen de provincies en
de gemeenten, in welke vorm ook, geen
belasting mogen heffen van de spelen en
weddenschappen bedoeld in titel III van
dat wetboek, dan een belasting op de
agentschappen voor weddenschappen op
paardenwedrennen « toegelaten , in het
kader van artikel 66 van voormeld wetboek; de in titel III van voormeld wetboek bedoelde spelen en weddenschappen betrekking hebben enerzijds op de
onderlinge weddenschappen of de weddenschappen bij notering op paardenwedrennen die in Belgie plaatsvinden,
en anderzijds op de weddenschappen op
de paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden; dat, naar luid van artikel 66, § 2, 1°, van voormeld wetboek,
de aanneming van de onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die
in Belgie plaatsvinden, voorbehouden is
aan de inrichter van de koers waarop de
weddenschap wordt aangegaan; de inrichter van de koers echter de onderlinge weddenschap rechtstreeks of via tussenpersonen die voor zijn rekening optreden, mag aannemen (artikel 67, § 1,
van het wetboek en 44, tweede lid, b en
d, van het koninklijk besluit van B juli
1970 houdende de algemene verordening
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen); krachtens artikel 66, § 1, van dat wetboek enkel de inrichter van de koers moet
worden gemachtigd om de weddenschappen aan te nemen met uitsluiting van de
tussenpersonen die voor zijn rekening
agentschappen exploiteren; volgens arti-
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kel 66, § 2, 3°, van dat wetboek, de aanneming van de weddenschappen voor de
paardenwedrennen die in het buitenland
plaatsvinden, echter, daarentegen is
voorbehouden " aan de exploitanten van
de daartoe toegelaten agentschappen; uit
de vergelijking van die bepalingen volgt
dat « de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen toegelaten in het kader van artikel 66 " waarvan een provincie- of gemeentebelasting
mag worden geheven, enkel slaat op de
agentschappen die weddenschappen aannemen op paardenwedrennen die in het
buitenland plaatsvinden en die daartoe
een « toelating » moeten hebben, en niet
de agentschappen die weddenschappen
op paardenwedrennen in BelgH! aannemen voor rekening van de inrichters van
die paardenwedrennen en die daartoe
geen « toelating » behoeven te hebben;
de Waalse Gewestraad die bepalingen
niet mag wijzigen; de bijzondere wet tot
hervorming van 8 augustus 1Y80 immers,
wat de ondergeschikte besturen betreft,
krachtens artikel 101quater van de
Grondwet, aan de gewesten enkel de bevoegdheden heeft overgedragen waarvan
sprake is in de artikelen 6, § 1, VIII, en 7
van die wet; die bevoegdheden geen betrekking hebben op de omschrijving van
de wettelijke grenzen van de heffingsbevoegdheid van de provincies en van de
gemeenten; weliswaar, ingevolge artikel
13 van de gewone wet tot hervorming
van de instellingen van 9 augustus 1980,
de gewesten « de belastbare materie, de
heffingsgrondslag en vrijstellingen van
de geristorneerde belastingen en heffingen krachtens artikel 10, § 1, van dezelfde wet kunnen wijzigen; die belastingen
en heffingen weliswaar betrekking hebben op de belasting op de spelen en weddenschappen, maar niet op de gemeenteof provinciebelastingen op de agentschappen voor weddenschappen; de
Waalse Gewestraad dus aan die bepaling
niet het recht ontleent om de wettelijke
regels inzake heffing van die belastingen
te wijzigen; al hebben de met toepassing
van artikel 107 quater van de Grondwet
genomen decreten, ingevolge artikel
26bis van de Grondwet en van artikel 19,
§ 2, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980 kracht van wet, zulks niet afdoet
aan artikel 15 van de wet van 28 juni
1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof, volgens hetwelk een rechtscollege
wae.rvoor een vraag is opgeworpen betreffende de schendmg door een decreet
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van de regels die door of krachtens de
Grondwet zijn vastsgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat en van de gewesten,
die vraag naar het Arbitragehof moet
verwijzen; volgens artikel 15, § 2, c, van
de wet van 28 juni 1983 het aangesproken rechtscollege er niet toe gehouden is
zodanige vraag naar het Arbitragehof te
verwijzen, wanneer het meent dat het
antwoord op zodanige vraag niet noodzakelijk is om uitspraak te doen, dat
rechtscollege niet toestaat zodanige beslissing te doen steunen op met de wet
strijdige gronden; daaruit volgt dat de
bestreden beslissing, door om voormelde
redenen aan te nemen dat het bij decreet van de Waalse Gewestraad van 29
juni 1985 goedgekeurde artikel 74bis van
het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen,
vanaf het belastingjaar 1985, voor de provincies en de gemeenten van het Waalse
Gewest in de plaats komt van artikel 74
van hetzelfde wetboek, en door de vraag
over de schending door dat decreet van
de regels die door of krachtens de
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden
van de Staat en het W aalse Gewest, niet
naar het Arbitragehof te willen verwijzen, alle in het middel aangewezen bepalingen schendt :
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een belasting mogen heffen op de
agentschappen die weddenschappen
aannemen op paardenwedrennen
die buiten het gewest plaatsvinden;
Overwegende dat het middel hierop neerkomt dat de Waalse Gewestraad noch aan de artikelen 6, § 1,
VIII, en 7 van de bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8
augustus 1980, noch aan de artikelen 10 en 13 van de gewone wet tot
hervorming der instellingen van 9
augustus 1980 het recht ontleent om
een bepaling, zoals die van voormeld artikel 74bis, vast te stellen;
Overwegende dat de voorziening
derhalve de vraag opwerpt of de artikelen 2 en 3, tweede volzin, van
het decreet van de Waalse Gewestraad van 29 juni 1985 in strijd zijn
met de regels die door of krachtens
de Grondwet zijn vastgesteld voor
het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat en van
de gewesten, inzonderheid de regels
van de artikelen 6, § 1, VIII, en 7
van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, 10 en 13 van de gewone
wet tot hervorming der instellingen
van 9 augustus 1980;
Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 1, 1°, van de bijzondere wet
op het Arbitragehof, dat hof bij wijze van prejudiciele beslissing over
de vraag uitspraak moet doen;
Overwegende dat uit artikel 26,
§ 2, van die wet volgt dat het Hof
van Cassatie niet vrijgesteld is van
de verplichting het Arbitragehof te
verzoeken op de te dezen opgeworpen vraag uitspraak te doen, ook al
heeft het Arbitragehof zich, bij zijn
arrest nr. 57 van 2 juni 1988 inzake
Didier Counard tegen de gemeente
Dison, reeds bij wijze van prejudicHHe beslissing uitgesproken op een
vraag met hetzelfde voorwerp;

Overwegende dat de bestreden beslissing, zoals uit haar vermeldingen
blijkt, uitspraak doet over de bezwaren van eiseres tegen de belastingen
die over het belastingjaar 1986 te
haren naam zijn vastgesteld door de
eerste verweerster als provinciebelasting en door de andere verweersters als aanvullende gemeentebelastingen op de agentschappen voor
weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland en/of buiten het W aalse Gewest plaatsvinden;
Overwegende dat de beslissing
oordeelt dat de betwiste belastingen
geheven zijn overeenkomstig artikel
14bis van het Wetboek van de met
de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, dat in dat wetboek is ingevoegd bij decreet van de
W aalse Gewestraad van 29 juni
1985; dat dit artikel bepaalt dat, in
afwijking van artikel 74 van hetzelfOm die redenen, houdt de uitde wetboek, de provincies en de ge- spraak aan totdat het Arbitragehof
meenten van het Waalse Gewest bij wijze van prejudiciele beslissing
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uitspraak heeft gedaan op de volADVIES DAT NIET BIJ HET DOSSIER VAN DE
RECHTSPLEGING IS GEVOEGD - VERWERgende vraag : « Schenden de artikePING VAN HET BEZWAAR- SCHENDING VAN
len 2 en 3, tweede volzin, van het
HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE
decreet van de Waalse Gewestraad
HET RECHT VAN VERDEDIGING.
van 29 juni 1985 tot wijziging van
het Wetboek van de met de Inkom- 1• en 2" De beslissing van de bestendige
stenbelastingen Gelijkgestelde Bedeputatie van een provincieraad waarlastingen op de spelen en de wedbij het bezwaar van een belastingdenschappen, wat het Waalse Geschuldige tegen de aanslag in een directe gemeentebelasting wordt verworwest betreft, de regels die door of
pen op grand van een advies van het
krachtens de Grondwet zijn vastgecollege van burgemeester en schepesteld voor het bepalen van de ondernen van de gemeente, dat niet bij het
scheiden bevoegdheden van de
dossier van de rechtspleging is geStaat en van de gewesten, inzondervoegd, maakt de toetsing van de wetheid de regels van de artikelen 6,
tigheid ervan door het Hof onmoge§ 1, VIII, en 7 van de bijzondere wet
lijk en schendt het algemeen rechtsbetot hervorming der instellingen van
ginsel inzake het recht van verdedi8 augustus 1980, 10 en 13 van de geging (1).
wone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980? »; houdt
(FRANCOTTE-VALENTIN
de kosten aan.
T. GEMEENTE FLEMALLE)
19 januari 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat: mr. Kirkpatrick.
Op dezelfde dag zijn er achttien soortgelijke
arresten geweest waarin het Hof zijn beslissing heeft uitgesteld tot het Arbitragehof bij
wijze van prejudiciele beslissing uitspraak
heeft gedaan.

KAMER -

19 januari 1989

1° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN DIRECTE GEMEENTEBELASTING - BEZWAAR
VAN DE BELASTINGSCHULDIGE - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE GEGROND OP EEN ADVIES DAT NIET BIJ HET
DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING IS GEVOEGD - VERWERPING VAN HET BEZWAAR
- MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING -

(A.R. nr. F 970 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 augustus 1987
gewezen door de bestendige deputatie van de Provincieraad van Luik,
die uitspraak doet over een bezwaar
van eiser inzake gemeentebelasting
op de bouwvallige nijverheidsgebouwen over het belastingjaar 1984;
Over het ambtshalve opgeworpen middel : schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging:

Nr. 296
1•

ARREST ( vertaJing)

GE-

MEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - BEZWAAR VAN DE BELASTINGSCHULDIGE- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN DE PROVINCIERAAD GEGROND OP EEN

Overwegende dat artikel 1 van de
belastingverordening van de gemeenteraad van Flemalle d.d. 9 februari 1984 bepaalt « dat voor de belastingjaren 1984 tot 1988 een jaarlijkse directe gemeentebelasting
wordt geheven van de bouwvallige
nijverheidsgebouwen » en dat « als
bouwvallige
nijverheidsgebouwen

1----------------(1) Zie Cass., 25 okt. 1984, A.R. nr. F 673 F
1984 85
- • nr. 144)·
(A.C.,
De wet van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen is in
beginsel eerst van toepassing vanaf het dienstjaar 1988 (art. 12).
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worden aangemerkt aile in onbruik Nr. 297
geraakte en niet vernieuwe nijverheidsinstallaties waarvan de exploi1• KAMER - 19 januari 1989
tatie definitief is stopgezet sedert
ten minste drie opeenvolgende jaren, vanaf de 1ste januari volgend
PROVINCIEEN
op de datum van stopzetting van de 1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE
BELASTINGEN
werkzaamheden »;

GEMEENTEBELASTING - MET HET PATENT
ANALOGE BELASTING - BEGRIP.

Overwegende dat de bestreden beslissing zegt dat « het schepencolle- 2° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
ge (lees : college van burgemeester
PLAATSELIJKE BELASTINGEN en schepenen) van Flemalle op 24
JAARLIJKSE EN DIRECTE GEMEENTEBELASjuni 1987, op een bijkomende vraag
TING OP BOUWVALLIGE NIJVERHEIDSGEBOUvan het college (lees : de bestendige
WEN.
deputatie), de 24e juni 1987, heeft
medegedeeld dat (eisers) exploitatie 3° VOORZIENING IN CASSATIE - BEdefinitief was stopgezet, sedert ten
SLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
minste drie jaar vanaf de 1e januari
- D!RECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS1984, dit is de refertedag om de
TING - ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING
opeisbaarheid van de betwiste belasVAN DE BESTEND!GE DEPUTATIE VAN EEN
PROVINCIERAAD OVER HET BEZWAAR VAN
ting te beoordelen »;
Overwegende dat dit bijkomend
advies waarop de bestreden beslissing steunt om eisers bezwaar te
verwerpen, niet is gevoegd bij het
dossier van de rechtspleging dat
door de provinciegrifier aan het Hof
werd overgezonden;
Dat het Hof derhalve de wettigheid van de bestreden beslissing
niet kan nagaan;

EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OF EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG IN EEN l\IIET HET
PATENT ANALOGE BELASTING OVER HET
D!ENSTJAAR 1984 - BESLISSING NIET IN
LAATSTE AANLEG GEWEZEN.

1" Een met het patent analoge belasting
is de belasting die, op gmnd van de indicien, de belastingplichtige treft wegens de uitoefening van zijn nijverheid, handel of beroep, ongeacht de
daarbij behaalde winsten of baten (1).
2" Een met het patent analoge belasting

is de jaarlijkse en directe gemeentebeJasting op de bouwvallige nijverheidsgebouwen.

Om die redenen, vernietigt de be- 3" Niet ontvankelijk is de voorziening tegen de beslissing van de bestendige
streden beslissing; beveelt dat van
deputatie van een provincieraad over
dit arrest melding zal worden geeen bezwaar van een naamloze venmaakt op de kant van de vernietignootschap of een commanditaire vende beslissing; veroordeelt verweernootschap op aandelen tegen een aanster in de kosten; verwijst de zaak
slag in een met het patent analoge
naar de bestendige deputatie van de
directe gemeentebelasting over het
Provincieraad te Namen.
dienstjaar 1984, als zodanige beslissing
niet in laatste aanleg is gewezen (2).
(Art. 4 wet 22 jan. 1849, gew. bij wet
van 10 okt. 1967; art. 603, 3°, Ger.W.)

19 januari 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afde- ~~~~~~-~-------~-~
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal (1) en (2) Cass., 28 jan. 1988, A.R.
Advocaat: mr. L. Landrain, Luik.
nr F 887 F (A.C., 1987-88, nr 325).

Nr. 298
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Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van eiseres,
die geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening en
ARREST ( vertaling)
die bovendien buiten de bij artikel
420bis van het Wetboek van Straf(A.R. nr. F 975 F)
vordering vastgestelde termijn, verwerpt de voorziening; veroordeelt
RET ROF; - Gelet op de bestre- eiseres in de kosten.
den beslissing, op 17 september 1987
door de bestendige deputatie van de
19 januari 1989 - 1• kamer - VoorzitProvincieraad van Luik gewezen;
ter en verslaggever: de h. Bosly, afde-

(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE
GOSSON-KESSALES
N.V.
IN
VEREFFENING
T. GEMEENTE FLEMALLE)

Overwegende dat ingevolge de belastingverordeing van de gemeente
Flemalle van 9 februari 1984, waarvan de toepassing op het belastingjaar 1984 aanleiding heeft gegeven
tot het bezwaar van eiseres, over de
belastingjaren 1984 tot 1988 een
jaarlijkse directe gemeentebelasting
wordt geheven van de bouwvallige
nijverheidsgebouwen;
Overwegende dat die belasting, nu
zij op grand van indicien eiseres
treft wegens de uitoefening van
haar nijverheid, handel of beroep,
ongeacht de daarbij behaalde winsten of baten, een met het patent
analoge directe belasting is;
Overwegende dat uit de te dezen
toepasselijke artikelen 4, als gewijzigd, van de wet van 22 januari 1849
betreffende de patenten, 1 en 14 van
de wet van 22 juni 1877 tot wijziging
van de wetgeving betreffende de patenten blijkt dat, ingeval het bezwaar betrekking heeft op met het
patent analoge gemeentebelastingen, de bestendige deputatie van de
provincieraad in eerste aanleg uitspraak doet wanneer de belastingplichtige een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen is;

lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 298
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20 januari 1989

KAMER -

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - BURGERLIJKE ZAKEN TAALWIJZIGING - BEWIJS DAT EEN PARTIJ
EEN TOEREIKENDE KENNIS VAN DE TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING HEEFT.

Uit de enkele omstandigheid dat een

partij bij vonnis van een recht.bank uit
het Nederlands taalgebied werd veroordeeld en zij aldaar de taalwijziging
niet heeft gevraagd, volgt niet dat zij
een toereikende kennis van het Nederlands bezit.
(WEBER T. WILLEMS Q.Q.)
ARREST

(A.R. nr. 6116)

Overwegende dat, nu eiseres een
RET ROF; - Gelet op het bestrenaamloze vennootschap is, de beslissing van de bestendige deputatie den vonnis, op 14 juli 1987 in laatste
over de toepassing van die belasting aanleg gewezen door de Rechtbank
op die vennootschap, niet in laatste van Koophandel te Brussel;
aanleg is gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 4, § 1, van de wet van 15 juni

Dat de voorziening niet ontvanke- 1935 op het gebruik der talen in gelijk is;
rechtszaken, als gewijzigd bij artikel 169
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van artikel 3 (wijzigingsbepalingen) van uit volgt dat eiser, luidens artikel 4, § 1,
de wet van 10 oktober 1967 houdende het i.weede lid, van de wet van 15 juni 1935
Gerechtelijk Wetboek, 4, § 2, van voor- op het gebruik der talen in gerechtszanoemde wet van 15 juni 1935, als gewij- ken, de zaak voor de Rechtbank van
zigd bij artikel 290 van het koninklijk Koophandel te Brussel in het Nederlands
besluit nr. 64 van 30 november 1939 hou- diende in te leiden en de rechtspleging
dende bet Wetboek der Registratierech- in diezelfde taal diende te worden voortten en artikel 81 van het koninklijk be- gezet, bij gebreke van verzoek tot taalsluit van 26 juni 1947 boudende het wijziging vanwege verweerder, die hierWetboek van Zegelrechten, 4, § 3, van de- toe uitsluitend gerechtigd is, en zulks
zelfde wet, toegevoegd bij artikel 11 van v66r alle verweer en aile exceptie, zelfs
de wet van 9 augustus 1963 tot wijziging van onbevoegdheid, conform voornoemd
van de wet op het gebruik der talen in artikel 4, § 1, derde lid, op de in gegerechtszaken, en 7, § 1, van voornoemde noemd artikel 4, § 2, bepaalde wijze; zowet van 15 juni 1935,
dat het bestreden vonnis, dat op grond
van de in het middel aangehaalde overdoordat de Rechtbank van Koophandel wegingen besluit tot de afwijzing van eite Brussel eisers verzoek tot taalwijzi- sers verzoek tot taalwijziging, niet wettig
ging, gevraagd v66r alle verweer en alle met redenen is omkleed (schending van
exceptie in het raam van een vordering de artikelen 4, § 1, van de wet van 15 justrekkende tot zijn faillietverklaring, als ni 1935 op het gebruik der tal en in geongegrond afwijst en derhalve beslist dat rechtszaken, als gewijzigd bij artikel 169
de rechtspleging in bet Nederlands zal van artikel 3 (wijzigingsbepalingen) van
worden voortgezet, op grond : « dat uit de wet van 10 oktober 1967 houdende het
elementen van de zaak, trouwens niet Gerechtelijk Wetboek, meer in het bijbetwist door (eiser), blijkt dat hij bij von- zonder het tweede en het derde lid, 4,
nis van 12 februari 1987 van de Recht- § 2, van de genoemde wet van 15 juni
bank van Koophandel te Dendermonde 1935, als gewijzigd bij artikel 290 van het
veroordeeld werd; dat (eiser) aldaar de koninklijk besluit nr. 64 van 30 novemtaalwijziging met verwijzing naar een ber 1939 houdende het Wetboek der Refranstalige rechtbank niet gevraagd gistratierechten, en artikel 81 van het
heeft; dat hij aldus de Nederlandse taal koninklijk besluit van 26 juni 1947 houvoldoende kent; dat de gevraagde taal- dende het Wetboek der Zegelrechten);
wijziging bijgevolg !outer dilatoir is "•

terwijl, eerste onderdeel, voor zover
dient te worden aangenomen dat het Hof
vermag acht te slaan op het vonnis, gewezen op 12 februari 1987 door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde,
waarbij eiser veroordeeld werd tot betaling van een geldsom, waarnaar het bestreden vonnis in zijn redengeving verwijst, de rechtbank van koophandel uit
de enkele omstandigheid dat eiser in
voornoemde procedure voor de Rechtbank van Koopbandel te Dendermonde,
afdeling Sint-Niklaas, niet om de taalwijziging heeft verzocht, niet wettig kon afleiden dat eiser een toereikende kennis
van de Nederlandse taal bezit, nu uit
voormeld vonnis van 12 februari 1987
blijkt dat de rechtspleging door eiser
oorspronkelijk voor de Rechtbank van
Koophandel te Brussel werd ingeleid, eiser op het ogenblik van de beslechting
van dit geschil in de Brusselse agglomeratie woonde, meer in het bijzonder in
Ukkel, De Frelaan 181, zowel de woonplaats van verweerder als de zetel van
de oorspronkelijke verweerster, de gefailleerde vennootschap P.V.B.A. Gumball, gelegen zijn te Sint-Niklaas, waar-

tweede onderdeel, voor zover client te
worden aangenomen dat het Hof geen
acht vermag te slaan op het vonnis gewezen op 12 februari 1987 door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde,
afdeling Sint-Nik!aas, het bestreden vonnis evenmin kon besluiten tot een toereikende kennis van het Nederlands in de
persoon van eiser, op grond dat de overweging dat eiser door genoemde rechtbank werd veroordeeld en aldaar de taalwijziging met verwijzing naar een franstalige rechtbank niet heeft gevraagd, nu
uit de enkele vaststelling dat eiser werd
veroordeeld door een eentalige Nederlandse rechtbank, zij het op hoofdvordering of op tegeneis, niet kan worden afgeleid dat hij aldaar de taalwijziging niet
heeft gevraagd en dientengevolge de taal
machtig is, aangezien lui dens artikel 7,
§ 1, van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken een
dergelijke taalwijziging slechts kan worden toegestaan wanneer partijen hiertoe
eenstemmig verzoeken; zodat het bestreden vonnis op grond van de hierboven
vermelde overwegingen niet wethg, zonder miskenning van de in dit onderdeel
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van het middel aangehaalde wetsbepalingen, heeft kunnen besluiten tot de afwijzing van eisers verzoek tot taalwijziging
(schending van de artikelen 4, § 2, van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, als gewijzigd
bij artikel 290 van het koninklijk besluit
nr. 64 van 30 november 1939 houdende
het Wetboek der Registratierechten, en
artikel 81 van het koninklijk besluit van
26 juni 1947 houdende het Wetboek der
Zegelrechten, 4, § 3, van genoemde wet
van 15 juni 1935, toegevoegd bij artikel
11 van de wet van 9 augustus 1963 tot
wijziging van de wet op het gebruik der
talen in gerechtszaken en 7, § 1, van
voornoemde wet van 15 juni 1935) :
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1° RECHTEN VAN DE MENS-

E.V.R.M.
- CONFLICT TUSSEN EEN VERDRAGSREGEL
MET RECHTSTREEKSE WERKING IN HET BELGISCH RECHT EN EEN MINDER GUNST!GE INTERNRECHTEL!JKE REGEL - VOORRANG.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN E.V.R.M. CONFLICT TUSSEN EEN VERDRAGSREGEL MET RECHTSTREEKSE WERKING IN HET BELGISCH RECHT EN EEN MINDER GUNSTIGE INTERNRECHTELIJKE REGEL
- VOORRANG.

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de enkele 3° ADVOCAAT - VORDERING TOT BEGROTING VAN HET HONORARIUM - OPENBAARomstandigheid dat eiser « bij vm:mis
HEID VAN DE BEHANDELING VAN DE ZAAK van 12 februari 1987 van de RechtTOEPASSELIJKE REGELS.
bank van Koophandel te Dendermonde veroordeeld werd en aldaar 1o en 2° In geval van conflict tussen een
de taalwijziging niet gevraagd heeft,
regel van het E. V.R.M. die, zoals de
niet kan volgen dat hij een toereibepaling van art. 6.1 van dit verdrag,
kende kennis bezit van het Nederrechtstreeks werking heeft in het Bellands;
gisch recht, en een minder gunstige inDat het onderdeel gegrond is;

ternrechtelijke regel, heeft de verdragsrechtelijke regel de voorrang (1).
3° Wanneer niet blijkt dat zich in een

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Koophandel
te Brussel, anders samengesteld.
20 januari 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Andersluidende conclusie (1) van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaat:
mr. Geinger.
----------~-~~--1
Nota arrest nr. 298 :
(1) Het openbaar ministerie had tot de verwerping van het cassatieberoep geconcludeerd
omdat het van oordeel was dat, om op het
middel te antwoorden, het Hof verplicht was
een onderzoek te doen naar het verloop van
de rechtspleging en het daartoe niet bevoegd
is.

zaak tot begroting van het honorarium
van een advocaat een van de gevallen
voordoet waarin, conform art. 6.1
E. V.R.M, kan worden afgeweken van
de regel van de openbaarheid van de
behandeling van de zaak, dient die
zaak in openbare zitting en niet in de
raadkamer met gesloten deuren, als
bepaald in art. 459, tweede lid, Ger. W.,
te worden behandeld (2).
(DE WITTE T. LIEVENS)
ARREST

(A.R. nr. 6128)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 april 1987 in hoger
Nota's arrest nr. 299 :
(1) Vgl. Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971, 967).
(2) Contra Cass. fr., 10 jan. 1984, Dailoz,
1985, biz. 105; Rev. trim dr. civil, 1984, biz. 771,
met noot R. Perrot.
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beroep gewezen door de Rechtbank
Overwegende dat, in geval van
van Eerste Aanleg te Brussel;
conflict tussen een regel van het
Over het eerste middel: schending van Verdrag die, zoals de bepaling van
artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot voormeld artikel 6.1, rechtstreeks
Bescherming van de Rechten van de werking heeft in het Belgische
Mens en de Fundamentele Vrijheden, recht, en een minder gunstig internondertekend te Rome op 4 november rechtelijke regel, de verdragsrechte1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 lijke regel de voorrang heeft;

mei 1955 houdende goedkeuring van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend op 4 november
1950 te Rome, en van het additioneel
protocol bij dit verdrag ondertekend op
20 maart 1952 te Parijs,
dorodat de behandeling van de zaak,
die tot het bestreden vonnis leidde, geschiedde in de raadkamer, zoals blijkt
uit het proces-verbaal van de zitting van
11 mei 1983 en dat van de zitting van 17
februari 1987,
terwijl artikel 6.1 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, dat rechtstreeks werking
heeft in de Belgische rechtsorde en voorrang heeft op afwijkend nationaal Belgisch recht, ten dezen artikel 459 van het
Gerechtelijk Wetboek, voorschrijft dat
bij het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen een ieder het
recht heeft op een openbare behandeling
van zijn zaak; zodat het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de behandeling
in de raadkamer vereist was om een van
de redenen opgegeven in vermeld artikel
6.1 van het Europees Verdrag tot Be-:
scherming van de Rechten van de Mens,
en de Fundamentele Vrijheden, schendt :

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzittingen in het
geding tussen eiseres en verweerder
vermeldt dat de zaak overeenkomstig artikel 459, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek in raadkamer
werd behandeld; dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat zich in dezen
een van de gevallen heeft voorgedaan waarin, conform artikel 6.1
van het Verdrag, kon worden afgeweken van de regel van de openbaarheid van de behandeling van de
zaak;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het tweede en
het derde middel geen nader onderzoek behoeven, daar ze niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, 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 vonnis; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de alOverwegende dat artikel 459, dus beperkte zaak naar de Rechttweede lid, laatste volzin, van het bank van Eerste Aanleg te Leuven,
Gerechtelijk Wetboek, met betrek- zitting houdende in hoger beroep.
king tot de begroting van het honorarium van een advocaat, bepaalt :
20 janauri 1989 - 1' kamer - Voorzit« Wordt de zaak voor de rechtbank
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
gebracht, dan wordt zij in raadka- - Verslaggever : de h. Caenepeel, raadsmer behandeld »; dat dit betekent heer - Gelijkluidende conclusie van de
dat de behandeling van de zaak met h. Krings, procureur-generaal - Advogesloten deuren plaatsheeft;
cacd; mr. Van Ommeslaghe.
Overwegende dat, krachtens artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, een ieder bij het vaststellen
van zijn burgerlijke rechten het
recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak;
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1° BESLAG -

BESLAG ONDER DERDEN
UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN
VISUM VAN DE BESLAGRECHTER - BEGRIP
- RECHTSPLEGING.

1° BETEKENING EN KENNISGEVING
- ALGEMENE BEGRIPPEN GER.W. - DRAAGWIJDTE.

ART. 38, § 1,

3° BESLAG -

BESLAG ONDER DERDEN
UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN
VISUM
VAN
DE
BESLAGRECHTER
VEREISTE.

1° Het visum bedoeld in art. 1544 Ger. W:

bestaat in het eenvoudig - en zelfs op
een mondeling verzoek - voor gezien
tekenen en · is opgelegd om de
beslagene voor ieder maneuver te
behoeden en de derde beslagene, die
afgifte moet doen, zekerheid te
verstrekken (1).
2° Artikel 38, § 1, Ger. W: bepaalt de vorm

waarin de
betekening geschiedt
wanneer het exploot in andere dan in
strafzaken niet kan worden betekend
zoals vastgesteld is in art. 35, dit wil
zeggen wanneer het exploot niet kan
worden betekend aan de persoon of
aan de woonplaats (2).
3° Art. 1544 Ger. W: wordt door het arrest

geschonden wanneer het beslist dat
het visum overbodig is om de enkele
reden dat ter zake art. 38, § 1, Ger. W:
is toegepast (3).
(BEWAARDER DER DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS TE HASSELT T. FORT PRODUKTEN N.V.)

Procureur-generaal Krings heeft in
substantie gezegd:
Ten toets staat hier de rechtsvraag of
bij een uitvoerend beslag onder derden,
wanneer de aanzegging van het beslag
gebeurd is overeenkomstig artikel 38,
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek en de
rechter heeft vastgesteld dat de aanzegging de beslagen schuldenaar heeft

------------=----1
(1) (2) en (3) Zie cone!. O.M.
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bereikt, het visum van de beslagrechter,
dat luidens artikel 1544 van het Gerechtelijk Wetboek vereist is, al dan niet een
reden van bestaan heeft.
Eens te meer moet men hierbij
betreuren dat de rechtbanken ten
onrechte overstelpt worden met zs.ken
die er nooit zouden moeten komen.
Wat is er ten deze gebeurd?
Verweerster heeft een bij gerechtelijke
beslissing definitief vastgestelde schuldvordering ten laste van twee personen.
Deze laatsten hadden na het vonnis van
de eerste rechter de som van de hoofdvordering gecantoneerd bij de consignatiekas.
Na de definitieve uitspraak wou
verweerster haar titel bij de consignatiekas uitvoeren.
Daarvoor
moest,
luidens artikel 1544 van het Gerechtelijk
Wetboek, het beslag dat verweerster had
gelegd en dat nu een uitvoerend beslag
was geworden, aan de schuldenaar
aangezegd worden. Die aanzegging
moest, steeds luidens artikel 1544 van
het Gerechtelijk Wetboek, aan de
persoon of aan de woonplaats betekend
worden.
De aanzegging kon echter niet ad
personam, noch aan de woonplaats, zoals
bepaald in artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek, plaatsvinden. Ze gebeurde
namelijk overeenkomstig artikel 38.
Eiser hield staande dat, gelet op het
feit dat de betekening noch aan zijn
persoon noch aan zijn woonplaats
gebeurde, verweerster het visum van de
beslagrechter diende te vragen, zoals in
artikel 1544 is bepaald.
Dat visum kon op de eenvoudigste
wijze worden gevraagd en verkregen, op
eenzijdig verzoekschrift.
In plaats daarvan heeft verweerster
eiser voor de beslagrechter gedagvaard
ten einde eiser te doen veroordelen tot
afgifte van de som die hij onder zich
had, verhoogd met de procedurekosten
en de interesten vanaf de dag van de
weigering van betaling.
Er was dus in die dagvaarding niet
eens meer sprake van het visum, dat
alles had kunnen regelen.
De eerste rechter heeft die vordering
toegewezen en de rechter in hoger
beroep heeft de beslissing van de eerste
rechter bevestigd, inclusief de procedurekosten.
Beide rechters beslisten dat, nu de
aanzegging gebeurd was overeenkomstig
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de bepaling van artikel 38, de noodzakelijkheid om een visum te vragen v66r de
uitkering van de gelden geen zin had
(besl. van de eerste rechter) en dat, nu
de bij artikel 38 voorgeschreven formaliteiten degelijk werden nageleefd, moet
worden aangenomen dat de betekening
rechtsgeldig is gebeurd, zodat eiser ten
onrechte verlangt dat bovendien nag een
visum van de rechter wordt voorgelegd
(besl. hager beroep).
H1eruit valt af te leiden :
1) dat beide beslissingen het vraagstuk
in rechte hebben beslecht : de aanzegging overeenkomstig de regels gesteld in
aritkel 38, staat gelijk met een aanzegging aan de woonplaats, zoals bepaald in
artikel 1544,
2) dat er dus in die gevallen geen
reden is om een visum te verkrijgen.
Dit had tot gevolg dat eiser a.m. tot de
kosten van beide rechtsplegingen werd
veroordeeld.
Ware het niet dat ten deze het vraagstuk principieel werd beoordeeld en dat
bovendien uiteindelijk geen visum werd
gegeven, dan zou deze zaak van belang
ontbloot zijn. Het zou zo eenvoudig zijn
geweest dadelijk, zodra de bewaarder
van de consignatiekas de opmerking
maakte, het visum te vragen. Dan was
heel deze zaak meteen opgelost geweest.
Nu heeft ze reeds meer dan twee en een
half jaar vertraging opgelopen!
Ten aanzien van de grand van het
geschil doet eiser gelden dat het arrest
en artikel 38, § 1, en artikel 1544 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt, door te
beslissen, enerzijds, dat de aanzegging
overeenkomstig artikel 38, § 1, gelijkstaat met een betekening aan de woonplaats en, anderzijds, dat een visum dus
niet nodig is, gelet op het voorgaande.
Het middel is gegrond. De betekening
overeenkomstig artikel 38 is geenszins
een betekening aan de woonplaats, d.w.z.
dat het stuk door de deurwaarder ter
hand wordt gesteld van een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of
aangestelde. In die gevallen stelt de
deurwaarder zelf vast (authentiek) dat
het stuk aan een bepaalde persoon werd
overhandigd en hij vermeldt dat in zijn
exploot. Een controle is dus altijd mogelijk en eventueel zelfs kan de persoon
die het stuk aanvaardt, persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld, als het
stuk niet aan de geadresseerde wordt
overhandigd.
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Luidens artikel 38 (nieuw) wordt
afschrift van het exploot in de bus
gestopt en wordt de geadresseerde er
naderhand door de deurwaarder bij ter
post aangetekende brief verwittigd dat
het stuk in de brievenbus werd gelaten.
Iedereen kent het systeem van ter
post aangetekende zendingen. In de
praktijk wordt het stuk meestal niet aan
de geadresseerde afgegeven. Hij moet
het gaan halen op het postkantoor, waar
het slechts gedurende acht dagen wordt
bijgehouden. Het postkantoor is gewoonlijk open als de mensen op hun werk
zijn en is gesloten als ze van hun werk
terug zijn! Daarom worden die stukken
meestal niet afgehaald.
Water gebeurd is met het afschrift dat
bij de geadresseerde in de brievenbus
werd gelaten, weet men meestal niet.
Het is dan oak begrijpelijk dat men de
betekening overeenkomstig artikel 38
niet mag gelijkstellen met de betekening
aan de persoon of aan de woonplaats,
zoals in artikel 35 is bepaald.
In dit verband zijn de twee ter zake
gewezen beslissingen fout.
Als nu de wetgever het visum heeft
opgelegd, ingeval de aanzegging niet met
de vereiste waarborgen aan de persoon
of aan de woonplaats is geschied, dan is
dit omdat het hier gaat om een zeer
ernstige maatregel. De derde beslagene
wordt verplicht, twee dagen na het
verstrijken van de termijn van vijftien
dagen na de betekening van het beslag,
de sommen die hij onder zich heeft in
handen van de beslagrechter te geven.
De procedure moet zeer vlug afgehandeld worden, doch er moet een minimum
aan waarborgen bestaan. Het belangrijkste is dat de rechten van de
beslagene voldoende gewaarborgd worden. Dat is het nut van het visum
waarvan, terloops gezegd, moet worden
onderstreept dat het geen zuivere formaliteit mag zijn, doch vanwege de beslagrechter een behoorlijk onderzoek vergt,
met name om na te gaan of de beslagene
de aanzegging heeft ontvangen.
Uit de twee beslissingen, waarvan
uiteraard aileen het arrest ons aanbelangt, blijkt evenwel niet of dat onderzoek heeft plaatsgevonden. Er werd integendeel alleen beslist dat de vormen
gesteld in artikel 38 werden nageleefd en
dat zulks volstond om het visum als
overbodig te verwerpen.
Er bestond dus geen waarborg, zoals
de wet het vereist.
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Het middel is
opzichten gegrond.
Besluit: cas satie.

derhalve

in

alle

ARREST

(A.R. nr. 6141)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 29 juni 1987
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel: schending van de
artikelen 38, § 1, als gewijzigd bij de wet
van 24 mei 1985, en 1544 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt, enerzijds :
« dat de aanzegging van het uitvoerend
beslag onder derden is geschied overeenkomstig artikel 38, § 1, Ger.W.; (...) (dat)
artikel 38, § 1, Ger.W. in een betekening
voorziet wanneer niet aan de persoon
noch aan zijn woonplaats kon betekend
worden » en anderzijds : « dat de wet van
24 mei 1985 de bepalingen van artikel
860 e.v. Ger.W. eerbiedigt (...); dat weliswaar de vermelding dat de exploten en
akten van tenuitvoerlegging betekend
zijn aan de persoon of op de plaats die
de wet bepaalt (art. 862, § 1, 9°, Ger.W.),
een bepaling is waarvan juris et de jure
wordt vermoed dat bij niet-naleving
ervan een belang wordt geschaad; dat
echter zelfs in die hypothese de rechter
de verzuimde of onregelmatige proceshandeling slechts mag nietig verklaren
indien de wet de nietigheid ervan
uitdrukkelijk heeft bevolen », en besluit:
" dat ten deze artikel 43, 4°, Ger.W. (... )
wel degelijk werd nageleefd; dat moet
aangenomen worden dat op geldige wijze
werd betekend; dat (eiser) ten onrechte
verlangt dat bovendien nog een visum
van de rechter wordt voorgelegd »,
terwijl de geldigheid van de betekening, ten dezen van de aanzegging aan
de schuldenaars van het uitvoerend
beslag onder derden, in de onderhavige
procedure niet betwist was, maar dat
deze geldigheid losstaat van het vereiste
van artikel 1544 van het Gerechtelijk
Wetboek, namelijk dat, indien de betekening niet aan de persoon of de woonplaats van de beslagene kan worden
verricht, een visum van de rechter moet
voorgelegd worden; het ten dezen niet
ter zake dienend is na te gaan in
hoeverre de op 16 april 1986 bij de
beslagen schuldenaars uitgevoerde bete-
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kening al dan niet rechtsgeldig gebeurde;
eiser daaromtrent geen exceptie had
opgeworpen; deze betekening, al weze zij
regelmatig, van het nakomen van het
voorschrift van voormeld artikel 1544
niet vrijstelt; het arrest overigens zelf
vaststelt dat artikel 38, § 1, van het
Gerechtelijk Wetboek in een wijze van
betekenen voorziet wanneer niet aan de
persoon of op de woonplaats kon betekend worden; het specifiek voorschrift
van artikel 1544 opgelegd is in het
belang van de beslagen schuldenaar, en
derhalve moet nageleefd worden uiteraard wanneer de betekening volgens
artikel 38, § 1, regelmatig gebeurde;
waaruit blijkt dat bet arrest ten onrechte
beslist dat het door artikel 1544 voorgeschreven visum van de beslagrechter
niet diende te worden voorgelegd, zodat
het deze wetsbepaling schendt en
meteen aan artikel 38, § 1, rechtsgevolgen toeschrijft die met de inhoud van
dit voorschrift niet verenigbaar zijn
(schending ook van dit artikel) :
Overwegende dat artikel 1544 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
Heeft de aanzegging van het
(executoir derden)beslag niet kunnen plaatshebben aan de persoon of
aan de werkelijke of gekozen woonplaats van de beslagen schuldenaar,
dan is de derde beslagene slechts
f 'f
h d
d
tot a gi te ge ou en voor zover e
schuldeiser die beslag legt, vooraf
het visum van de rechter heeft
bekomen. Deze laatste kan in voorkomend geval een gerechtsdeurwaarder met een nieuwe aanzegging
belasten »;
«

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aanzegging van het
derdenbeslag aan de schuldenaar is
verricht overeenkomstig artikel 38,
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek
en niet voorzien is van het visum
van de beslagrechter;
Overwegende dat het evengenoemde artikel de vorm bepaalt
waarin de betekening geschiedt
wanneer het exploot in andere dan
in strafzaken niet kan worden betekend zoals vastgesteld is in artikel
35, dit wil zeggen wanneer het
exploot niet kan worden betekend
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Nr. 301

aan de woonplaats, en, uiteraard, 2o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ook niet wordt betekend aan de
SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTANDIGEN persoon;
BIJDRAGEN - VRIJSTELLING VAN DE IN BELGIE VERSCHULDIGDE BIJDRAGE, WEGENS
Overwegende dat het visum, dit
EEN BEROEPSBEZIGHEID ALS ZELFSTANDIGE
wil zeggen het eenvoudige voor
ZELFSTANDIGE DIE GEWOONLIJK EN
gezien tekenen, zelfs op een mondeHOOFDZAKELIJK EEN BEROEPSBEZIGHEID
ling verzoek, is opgelegd om de
UITOEFENT IN EEN ANDERE LID-STAAT beslagene voor ieder maneuver te
TOEPASSELIJKE REGEL.
behoeden; dat die formaliteit meteen
ook zekerheid verstrekt aan de
derde-beslagene, die afgifte moet 3° SOCIALE ZEKERHEID - SOCIAAL
doen; dat de wet van 24 mei 1985,
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN- BIJDRAGEPLICHT - VRIJSTELLING - UITOEFENING
die artikel 38, § 1, van het GerechteVAN EEN ANDERE BEROEPSBEZIGHEID IN
lijk Wetboek heeft ingevoerd, aan
EEN LID-STAAT VAN DE E.E.G.
artikel 1544 niets heeft gewijzigd;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat het visum overbodig lo Wanneer in een voor het Hoi van Casis om de enkele reden dat ter zake
satie hangende zaak een vraag om uitartikel 38, § 1, van het Gerechtelijk
legging van een aide van de E.E.G.-Ministerraad wordt opgeworpen betreiWetboek is toegepast, de genoemde
iende een punt dat reeds het voorwerp
wetsbepalingen schendt;
is geweest, in een andere zaak, van
Dat het middel gegrond is;
een uitleggende beslissing van het Hoi
van Justitie van de Europese Gemeenschappen, is het Hoi van Cassatie vrijgesteld van de verplichting zich opnieuw tot het Hoi van Justitie te
wenden om een uitlegging te verkrijgen (1). (Art. 177, laatste lid, E.E.G.Verdrag.

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 2° De artt. 48 en 52 van het E.E.G.-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd
feitenrechter over; verwijst de zaak
dat zij eraan in de weg staan, dat een
naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 januari 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Soetaert Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Claeys Bouuaert, Biitzler.
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3'

KAMER -

23 januari 1989

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VERORDENING VAN DE MINISTERRAAD- GEVAL WAARIN GEEN VRAAG
AAN HET HOF VAN JUSTITIE DIENT TE WORDEN GESTELD.

Lid-Staat aan op zijn grondgebied
werkzame zelfstandigen vrijstelling
van de in de nationale regeling houdende het sociaal statuut der zelistandigen voorziene bijdrage 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 (2).

3o Vrijstelling van betaling van socialezekerheidsbijdragen 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 grond dat die arbeid wordt

(1) Cass., 18 nov. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 180).

A.R.

nr.

4864

(2) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, arrest 7 juli 1988. Gevoegde zaken 154/87 en 155/87.
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verricht op het grondgebied van een vereist zijn om een dergelijke bezigheid
andere Lid-Staat van de E.E.G. (3). aan te tonen en dat artikel 12 niet oplegt
(Artt. 48, 53 E.E.G.-Verdrag.)
noch impliceert dat de aangevoerde beroepsbezigheid in het land is uitgeoefend
noch dat de hoofdbezigheid noodzakelijk
(RIJKSINSTITUUT VOOR SOCIALE VERZEKERIN- heeft geleid tot toepassing van een ander
GEN DER ZELFSTANDIGEN T. JINKS)
Belgisch pensioenstelsel », waarbij het
daaraan toevoegt dat « de gemeenARREST (vertaJing)
schapsregeling de werknemers van de
E.E.G., waaronder de Britten, dekt ,,, dat
(A.R. nr. 7916)
« het op hen toepasselijk pensioenstelsel
met een Belgisch pensioenstelsel wordt
HET HOF; - Gelet op het bestre- gelijkgesteld », en dat << ongeacht het feit
den arrest, op 13 december 1985 dat die gemeenschapswetgeving niet tot
door het Arbeidshof te Brussel ge- de ~telsels van de zelfstandigen is uitgebreld >>; dat later de anti-discriminerende
we zen;
maatregelen die, tijdens de litigieuze peOver de twee middelen, het eerste: riode, voor de Britse loontrekkenden golschending van de artikelen 12, § 2, eerste den eveneens (eisers) uitlegging van artilid, van het koninklijk besluit nr. 38 van kel 12, § 2, in de weg staan (artikel 7.2
27 jlui 1967 houdende inrichting van het E.E.G.-verordening 1612/68 van 16 desociaal statuut der zelfstandigen, als ge- cember 1968) », en na te hebben vastgewijzigd bij artikel 9, 2o, van de wet van 6 steld dat de eerste verweerder een rustfebruari 1976, 35 van het koninklijk be- pensioen ontving, nu de belastingen en
sluit van 19 december 1967 houdende al- bijdragen in Engeland zijn betaald, de
gemeen reglement in uitvoering van vordering betreffende de eerste verweervoornoemd koninklijk besluit nr. 38, als der afwijst en, wat de tweede verweergewijzigd bij artikel 10 van het konink- der betreft, de heropening van de debatlijk besluit van 18 augustus 1972 en aan- ten beveelt,
gevuld bij artikel 9 van het koninklijk
terwijl artikel 35 van het voornoemd
besluit van 15 juli 1970, en 7.2 van de koninklijk besluit van 19 december 1967
verordening nr. 1612/68 van 25 oktober in zijn eerste paragraaf bepaalt dat
1968 van de Raad van de E.E.G. betref- << voor de toepassing van artikel 12, § 2,
fende het vrije verkeer van de werkne- van het koninklijk besluit nr. 38, de onmers binnen de Gemeenschap,
derworpene wordt geacht, benevens de
doordat het arrest, na te hebben geoor- beroei?~bezigheid als zelfstandige, gedeeld « dat moet worden nagegaan of de woonhJk en hoofdzakelijk, een andere
eerste twee (verweerders) een hoofdbe- beroepsbezigheid uit te oefenen gedurenzigheid als werknemer in Engeland heb- de het jaar waarvoor de bijdragen verben uitgeoefend "• beslist dat << die bena- schuldigd zijn: a) wanneer zijn bezigder.ing van het dossier tot toepassing van heid als arbeider, bediende, mijnwerker
artikel 12, § 2, van het koninklijk besluit of onder de Belgische vlag varende zeenr. 38 van 27 juli 1967 noopt, waarbij het man ~eantwoordt aan het begrip geR.I.S.V.Z. ten onrechte betoogt dat die woonliJke en hoofdzakelijke tewerkstelbepaling overeenkomstig artikel 35 van ling in de zin van het op deze werkhet koninklijk besluit enkel van toepas- nemers
toepasselijk
pensioenstelsel;
sing is als de uitgeoefende bezigheid aan b) wanneer, indien zijn bezigheid behet Belgisch pensioenstelsel is onderwor- hoort tot een ander pensioenstelsel gepen », nu het oordeelt << dat artikel 35 vestigd door of krachtens een wet een
van het koninklijk besluit van 9 decem- provinciaal reglement of door de Natiober 1967 ter uitvoering van artikel 12, § 2 nale Maatschappij der Belgische Spoor(van het koninklijk besluit nr. 38), is ge- wegen, deze bezigheid gedurende het
nomen », dat << artikel 35 niet naar de jaar loopt over ten minste acht maanden
verschillende pensioenstelsels verwijst of 200 dagen (... ) >>, in zijn tweede paraom daarvan een voorwaarde te maken graaf die regel verduidelijkt voor de gevoor de gewoonlijke en hoofdzakelijke vallen waarbij de in aanmerking genobezigheid, maar enkel als basis om het men bezigheid niet over een geheel jaar
aantal arbeidsdagen te berekenen die loopt en, in zijn derde paragraaf, bepaalt
-~----=----------...l dat << voor de toepassing van dit artikel
een beroepsbezigheid in dienst van een
(3) Cass., 21 nov. 1988, A.R. nr. 5599, supra internationaal of supranationaal orga.nisnr. 167.
me, waarvan Belgie deel uitmaakt, wordt
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gelijkgesteld met een beroepsbezigheid
als arbeider of bediende, naargelang van
het geval in de zin van § 1, a »; dat artikel 35, en derhalve artikel 12, § 2, van
het koninklijk besluit nr. 38 slechts van
toepassing kunnen zijn, zoals eiser in
zijn tweede aanvullende conclusie betoogde, als de zelfstandige tegelijkertijd
als hoofdbezigheid in loondienst verricht
waarvan het pensioenstelsel door een
Belgische wet is vastgesteld; artikel 35
naar de verschillende Belgische pensioenstelsels verwijst, niet enkel om de
grondslag voor de berekening van het
aantal vereiste arbeidsdagen te bepalen
om de gewoonlijke en hoofdzakelijke bezigheid aan te tonen, maar ook om daarvan een specifieke vereiste te maken
waaraan die arbeidsdagen moeten voldoen om in aanmerking te lmnnen worden genomen; de voornoemde wettelijke
bepaling derhalve verwijst naar een pensioenstelsel in de zin van de Belgische
wetgeving, met uitsluiting van elk door
een vreemde wetgeving vastgesteld pensioenstelsel, nu de enige uitzondering de
beroepsbezigheid betreft in dienst van
een internationaal of supranationaal organisme, waarvan Belgie deel uitmaakt;
artikel 7.2 van de verordening 1612/68 van
de Raad van de E.E.G. betreffende het
vrije verkeer van de werknemers binnen
de Gemeenschap, bepaalt dat de werknemer die onderdaan is van een Lid-Staat
op het grondgebied van andere Lid-Staten dezelfde sociale en fiscale voordelen
geniet als de nationale werknemers; die
gemeenschapsregel, hoewel hij het beginsel van niet-discriminatie vastlegt,
niet tot gevolg kan hebben dat de bezigheid van een Britse onderdaan in GrootBrittannie, noodzakelijk moet worden gelijkgesteld met de bezigheid van een
Belgische onderdaan in Belgie, het be- ·
ginsel van niet-discriminatie enkel impliceert dat de Britse onderdaan dezelfde
voordelen kan genieten als de Belgische
onderdanen, dat wil zeggen dat wanneer
voor laatstgenoemden de uitoefening van
de hoofdzakelijke bezigheid in Belgie, of
in dienst van een internationaal of supranationaal organisme, is vereist voor
de toepassing van de voornoemde artikelen 35 en 12, § 2, de Britse onderdanen
eveneens de uitoefening van een dergelijke bezigheid in Belgie of in dienst van
een internationaal of supranationaal organisme kunnen aanvoeren; er enkel
sprake zou zijn van discriminatie als dezelfde wetgeving op verschillende wijze
wordt toegepast op personen die zich in
dezelfde rechtstoestand bevinden; zodat
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het arbeidshof, door te overwegen dat artikel 35 van het koninklijk besluit van 19
december 1967 helemaal niet vereist dat
de hoofdbezigheid onder toepassing van
het Belgisch pensioenstelsel valt, die
wettekst schendt (schending van artikel
35 van het voornoemd koninklijk besluit
van 19 december 1967, en van artikel 12,
§ 2, van het voornoemde koninklijk besluit nr. 38) en dat het arbeidshof, door
te oordelen dat de niet discriminerende
gemeenschapsregelen eraan in de weg
staan dat de in Groot-Brittannie door
een Britse onderdaan verrichte bezigheid
niet in aanmerking wordt genomen voor
de toepassing van de artikelen 35 van
het koninklijk besluit van 19 december
1967, en 12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38, die gemeenschapsrege!s miskent (schending van artikel 7.2 van de
verordening 1612/68 van de Raad van de
E.E.G.);
het tweede : schending van de artikelen l.a en 2 van de verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
betreffende de toepassing van de socialezekerheidswetgevingen op loontrekkenden en hun gezinnen die zich binnen de
.Gemeenschap verplaatsen, 1.2.a.a, 1.3.a
en 4 van de verordening (E.E.G.) nr.
1390/81 van de raad van 12 mei
1981 houdende uitbreiding van de
(E~E.G.)-verordening nr. 1408-71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en
hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, tot zelfstandigen
en hun gezinsleden,
doordat het arrest van 13 december
1985 oordeelt dat « de gemeenschapsregeling de E.E.G.-werknemers, waaronder
de Britten, dekt (en) dat het pensioenstelsel, dat op hen van toepassing is, met
een Belgisch pensioenstelsel wordt gelijkgesteld », waardoor het aldus erkent
dat de voormelde E.E.G.-verordening
nr. 1408/71 van toepassing is bij de bepaling van de verplichtingen van de verweerders voor de periode van 1 januari
1976 tot 30 juni 1977,

terwijl het toepassingsgebied van de
E.E.G.-verordening nr. 1409/71, v66r 1 juli 1982, beperkt was tot de bezigheden
van de werknemers (werkzaam in Belgie), als aangewezen in de artikelen l.a
en 2 van die verordening; aileen het feit
dat de betrokkene een in Groot-Brittanie
werkzame werknemer was, niet kan volstaan om te zeggen dat het Belgisch sociaal statuut van de zelfstandigen moet
worden beoordeeld, voor de periode die
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aan 1 juli 1982 voorafgaat, in het licht
van de E.E.G.-verordening nr. 1408/71;
artikel 4 van de E.E.G.-verordening
nr. 1390/81 - die krachtens de artikelen
1.2. a.a en 1.3.a de E.E.G.-verordening
nr. 1408/71 tot de zelfstandigen uitbreidt
- zegt dat de bepalingen van de verordening nr; 1390/81 in werking treden op
de eerste dag van de zevende maand volgende op de bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van de verordening tot
wijziging van de E.E.G.-verordening
nr. 574/72, ten einde deze te kunnen toepassen op zelfstandigen en hun gezinsleden; de E.E.G.-verordening nr. 3795/85
van de Raad van 8 december 1981, houdende uitbreiding van de E.E.G.-verordening nr. 574172 tot zelfstandigen en hun
gezinsleden, in het Publikatieblad van 31
december 1981 (nr. L 378/1 e.v.) is bekendgemaakt; zodat het arbeidshof in
zijn arrest, om de Europese reglementering op de twee eerste verweerders toe
te passen voor de periode dat zij in Belgie een zelfstandige bezigheid hebben
uitgeoefend, hetzij op onwettige wijze
aan de E.E.G.-verordening nr. 1390/81 terugwerkende kracht verleent (schending
van de artikelen 1.2.a.a, 1.3.a en 4 van
die verordening), hetzij voor de periode
van 1 januari 1976 tot 30 juni 1977, de
bepalingen van de E.E.G.-verordening
nr. 1408/71 op de zelfstandigen toepast
(schending van de artikelen l.a en 2 van
genoemde verordeing) :

Overwegende dat de middelen het
arrest verwijten, enerzijds, dat het
beslist dat artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 december
1967 de vrijstelling van bijdrage in
de sociale zekerheid van de zelfstandigen, als bepaald bij artikel 12, § 2,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967, niet afhankelijk stelt
van de voorwaarde dat de andere,
in die bepalingen aangewezen heroepsbezigheid, tot een Belgisch
pensioenstelsel behaart, anderzijds,
dat het de toepassing van artikel 35
afwijst op grand van de bepalingen
van artikel 7.2 van de verordening
(E.E.G.) nr. 1612/68 en van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71;
Overwegende dat uit de voormelde bepalingen van Belgisch recht,
inzonderheid uit artikel 35, § 1, van
het koninklijk besluit van 19 decem-
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ber 1967, weliswaar volgt dat de
zelfstandige wiens bedrijfsinkomsten als zelfstandige niet een bepaalde som bedragen, alleen dan
geen bijdrage in de sociale zekerheid van de zelfstandigen verschuldigd is op grand dat hij naast de beroepsbezigheid als zelfstandige gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent, wanneer aan laatstbedoelde beroepsbezigheid een Belgisch pensioenstelsel
is verbonden;
Maar overwegende dat het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 7
juli 1988 in de gevoegde zaken
154/87 en 155/87 inzake het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering der
Zelfstandigen tegen Wolff en anderen, bij de uitlegging van de artikelen
48 en 52 van het Verdrag houdende
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, voor recht
heeft verklaard : « De artikelen 48
en 52 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
bijdrage ontzegt, op grond dat de arbeid in loondienst di.e een recht op
vrijstelling kan doen ontstaan,
wordt verricht op het grondgebied
van een andere Lid-Staat »;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het hestreden arrest
blijkt dat, in het geval van de verweerders, de toepassing van de regel van artikel 35 van het koninklijk
besluit van 19 december 1967 betekent dat hen de genoemde vrijstelling wordt geweigerd omdat de arbeid in loondienst, die dat recht kan
doen ontstaan, niet in Belgie wordt
verricht;
Overwegende dat artikel 35, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 19 december 1967, in zoverre
het de vrijstelling van bijdrage weigert aan zelfstandigen die gewoonlijk en hoofdzakelijk arbeid in lom1-
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Nr. 302

dienst verrichten op het grondge- 4° DIENSTPLICHT
MILITIERECHTSCOLbied van een andere Lid-Staat van
LEGE - HERKEURINGSRAAD - INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN - DESKUNDIGENVERde Europese Economische GemeenSLAG NIET TER KENNIS GEBRACHT VAN DE
schap, hetgeen volgens de vaststelDIENSTPLICHTIGE - WETTIGHEID.
lingen van het arrest te dezen het
geval is, en in zoverre het aldus in lo en 2° De bepalingen van art. 6
strijd is met de artikelen 48 en 52
E. V.R.M. zijn niet van toepassing op
van bet verdrag houdende oprichde rechtspleging inzake dienstplicht
ting van die gemeenschap, in de uit(1).
legging die het arrest van het Hof
van Justitie daaraan geeft, niet kan 3" De herkeuringsraad die, na verschijning van de dienstplichtige, diens inobworden toegepast;
servatiesteJling heeft bevolen, kan over
Dat de middelen, nu zij niet tot
de besluiten van de geneesheer-descassatie lmnnen leiden, niet ontvankundige uitspl'aak doen zonder de
kelijk zijn;
dienstplichtige te laten opmepen, indien de raad een nieuwe verschijning
nodeloos acht (2). (Art. 45, § 3, Dienstplichtwet.}

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de 4° Geen bepaling van de Dienstplichtwet
kosten.
noch van het KB. 30 juli 1987 tot uit23 januari 1989 - s· kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

voering ervan bepaalt dat het deskundigenverslag tel' kennis van eiser moet
worden gebracht.
(THIBAUT)
ARREST ( vel'taling)

(A.R. nr. M 468 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 28 september 1988
door de Herkeuringsraad van de
provincie Henegouwen gewezen;
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1° RECHTEN VAN DE MENS

-ART. 6
E.V.R.M.
TOEPASSELIJKHEID OP
DE
RECHTSPLEGING INZAKE DIENSTPLICHT.

2° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE - ART. 6 E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID OP DE RECHTSPLEGING INZAKE
DIENSTPLICHT.

3° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGE - HERKEURINGSRAAD - INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA VERSCHIJNING BESLISSING NA BESLUITEN VAN DE GENEESHEER-DESKUNDIGE- GEEN VERZOEK VAN
DE DIENSTPLICHTIGE OM TE VERSCHIJNEN
NIEUWE
VOOR DE HERKEURINGSRAAD VERSCHIJNING NODELOOS OPROEPING
VAN DE DIENSTPLICHTIGE.

Over het middel dat als volgt is gesteld : « Ik meen dat artikel 6 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens, dat bepaalt dat
een ieder recht heeft op een openbare
behandeling van zijn zaak en zich tot
het einde van de rechtspleging moet
kunnen verdedigen, te dezen is geschonden. Verder bepaalt artikel 44 van de gecoordineerde diensplichtwetten van 30
april 1962 dat de dienstplichtige door de
Raad wordt gehoord en aile stukken
mag overleggen die hij dienstig acht, dat
heb ik niet kunnen doen na het neerleggen van bet deskundigenverslag, dat mij
trouwens niet ter kennis is gebracht.

1-----------------(1) Cass., 13 okt. 1976 (A.C., 1977, 194).
(2) Cass., 6 feb. 1984, A.R. nr.
(A.C., 1983-84, nr. 305).
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Overigens is de beslissing die mij op 17
oktober 1988 ter kennis is gebracht,
blijkbaar niet ondertekend door alle leden van de Herkeuringsraad van de provincie Henegouwen, en werd mij de datum niet medegedeeld van de openbare
zitting waarop die beslissing moest worden uitgesproken, wat volgens mij een
overtreding van artikel 48 van de gecoordineerde diensplichtvvetten van 30 april
1962 uitmaakt. Als ik behoorlijk was ingelicht nopens de draagwijdte van het
deskundigenverslag, had ik ook opmerkingen over dat verslag kunnen maken,
zodat de herkeuringsraad misschien aanvullende onderzoeksmaatregelen zou
hebben bevolen. De beslissing van de
raad is summier gemotiveerd (" Overwegende dat de aandoening van de betrokkene verenigbaar is met de dienstplicht "), hetgeen volgens mij niet in
overeensteming is met de geest van de
in artikel 48 van de voormelde gecoordineerde wetten bedoelde tekst » :

Dat deze niet aanvoert dat hij om
mededeling van dat verslag zou hebben gevraagd;
Overwegende dat uit artikel 20,
§ 1, van het koninklijk besluit van
30 juli 1987 blijkt dat de uitgifte van
de ter kennis van de dienstplichtige
gebrachte beslissing niet door aile
leden van de herkeuringsraad moet
ondertekend zijn;
Overwegende dat artikel 48 van
de gecoordineerde dienstplichtwetten niet bepaalt dat de datum van
de uitspraak in openbare zitting aan
de dienstplichtige wordt medegedeeld;
Overwegende dat de herkeuringsraad, door vast te stellen dat « de
aandoening van de betrokkene verenigbaar is met de dienstplicht », de
redenen aangeeft waarom het de
aanvraag afwijst en zijn beslissing
Overwegende dat de bepalingen regelmatig met redenen omkleedt;
van artikel 6 van het Europees VerDat het middel niet kan worden
drag tot Bescherming van de Rech- aangenomen;
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet van toepassing
zijn in dienstplichtzaken, nu zij valOm die redenen, verwerpt de
gens de eigen bewoordingen van dat
artikel enkel van toepassing zijn in voorziening.
de gevallen waarin de rechtbank
23 januari 1989 - 3' kamer - Voorzitmoet beslissen over geschillen over ter : de h. Chatel, eerste voorzitter burgerlijke rechten en verplichtin- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkgen of over de gegrondheid van een luidende conclusie van de h. Duchatelet,
eerste advocaat-generaaJ.
ingestelde strafvordering;

Overwegende dat, ingevolge artikel 45, § 3, van de gecoi:irdineerde
dienstplichtwetten, de herkeuringsraad die, na de verschijning van
dienstplichtige, zijn inobservatiestel- Nr. 303
ling heeft bevolen, uitspraak kan
doen op de besluiten van de genees2' KAMER - 24 januad 1989
heer-deskundige zonder de dienstplichtige te laten oproepen, indien
de raad een nieuwe verschijning no1° CASSATIEMIDDELEN MIDDELEN
deloos acht;
NIET ONTVANKELIJK WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER -

STRAFZAKEN - STRAF-

Overwegende dat geen enkele beVORDERING - EEN ENKELE STRAF VOOR
paling van de gecoi:irdineerde dienstVERSCHILLENDE MISDRIJVEN - STRAF NAAR
plichtwetten, noch van het koninkRECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER
MISDRIJF.
lijk besluit van 30 juli 1987 tot
uitvoering van die wetten, zegt dat
het deskundigenverslag ter kennis 2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG
van eiser moet worden gebracht;
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VER-
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OORDELING WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - EEN ENKELE STRAF - STRAF
NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR BEPA_IILDE MISDRIJVEN - VERBEURDVERKLARING
UITGESPROKEN ALS STRAF VOOR EEN MISDRIJF - MIDDEL DAT OP DIT MISDRIJF BETREKKING HEEFT - MIDDEL GEGROND GEVOLG.

(VANOPPEN)
ARREST

(A.R. nr. 2517)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewe1° Wanneer wegens verschillende mis- zen;
drijven een enkele straf is uitt{esproI. In zoverre de voorziening geken, .is niet ontvankelijk de vordering
tot vernietiging van de op de strafvOJ·- richt is tegen de beslissing waardering gewezen beslissing, die gegrond door eiser vrijgesproken wordt van
is op een middel dat enkel op een van de telastlegging A3 :

de misdrijven betrekking heeft, als de
Overwegende dat de voorziening
straf naar recht verant<.voord blijft
door een ander misdrijf (1); dat is on- bij gebrek aan belang niet ontvander meer zo wanneer de onwettigheid kelijk is;
erin bestaat dat e.iser is veroordeeld
wegens een feit dat niet bij het vonnisII. In zoverre de voorziening gegerecht aanhangig was gemaakt (2).
richt is tegen de beslissing waar-

2° Wanneer een enkele straf wordt uitgesproken en die straf, behalve de verbeurdverldaring, naar recht is verantwoord door bepaalde misdrijven wa.arOJJ de cassatiemiddelen geen betrekliing hehben, vernietigt l1et Hoi, indien
het een middel, dat betmkking heeft
op het misdl'ijf waarvoor de verbeurdverklaring is uitgespmken, gegrond
verldaart, het verooTdelend arrest in
zoverre het verbeurdverkladng beveelt
(3).

door eiser op strafgebied veroordeeld wordt :

A. voor het feit A 1 :

Over het eerste middel: schending van
het recht van verdediging, doordat het
arrest, om eiser te veroordelen voor de
betichting A 1, deze betichting wezenlijk
wijzigde en eiser aldus verhinderde zich
op deze gewijzigde betichting te verdedigen, hetgeen een miskenning betekent
van het recht van verdediging,
terwijl het hof van beroep, in tegenstelling tot de eerste rechter, aanvaardt
-~--~-~-------------1 dat eiser de kwestieuze verzekeringspolis met zijn eigen handtekening onderte(1) Cass., 10 feb. 1988, A.R. m. 6302 kende, hetgeen door eiser zowel in be(A.C., 1987-88, nr. 355).
sluiten voor de eerste rechter als in
(2) Om de leer van de verantwoorde straf beroepsbesluiten uitdrukkelijk werd getoe te passen slaat het Hof geen acht op de steld, doch hieraan zonder meer toevoegt
aard en de ernst van de onwettigheid van de dat dit eveneens een valsheid in geveroordeling wegens het misdrijf waarop het schrifte is : eiser heeft zich op deze, eerst
cassatiemiddel bet1·ekking heeft. Het spreekt in het arrest gewijzigde betichting, niet
echter vanzelf dat het vonnisgerecht regelmatig kennis moet hebben genomen van het mis-, kunnen verdedigen :
drijf dat de opgelegde straf rechtvaardigt.
Wanneer de correctionele rechtbank een enkele straf op!egt voor een niet gecorrectionaliseerde rnisdaad en een wanbedrijf, treft de
vernietiging de gehele veroordeling, ook a! zou
de straf naar recht verantwoord zijn door het
wanbedrijf. In dat geval imrners is de gehele
veroordeling onwettig wegens onbevoegdheid
van de rechtbank om kennis te nemen niet aileen van de misdaad, maar ook van het ermee
samenhangende wanbcdrijf.

(3) Zie Cass., 23 dec. 1986, A.R. nr. 9762
(A.C:, 1986-87, nr. 251), en 9 dec. 1987, A.R.
m. 6028 (ibid., 1987-88, nr. 216).

Overwegende dat eiser onder littera A 1 werd vervolgd om als dader
of mededader valsheid in geschrifte
te hebben gepleegd, namelijk in een
vakantiepolis, om deze te hebben
ondertekend met de valse handtekening van een medebeldaagde en om
de verzekerde waarde van het voertuig valselijk en schromelijk te hebben overdreven met het oog op het
plegen van een latere oplichting;
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Overwegende dat eiser voor het
hof van beroep concludeerde dat
« . hij het kwestieuze stuk ondertekende met zijn eigen handtekening »;
Overwegende dat het hof van beroep eisers stelling bijvalt, doch oordeelt dat het misdrijf van valsheid
in geschrifte niettemin bewezen is
om de redenen die het opgeeft onder verwijzing naar de stukken van
het strafdossier dat aan de ~Egen
spraak van de partijen werd onderworpen; dat het zodoende eisers
recht van verdediging niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
B. voor feiten A 2, A 4 en A 5 :

1. In zoverre het arrest de verbeurdverklaring beveelt ten laste
van eiser van het schouwingsbewijs:
Over het middel: schending van de artikelen 1 en 182 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat het hof van beroep eiser veroordeelt voor het feit A 5,
terwijl eiser voor dit feit A 5 nooit vervolgd en/of in betichting werd gesteld en
vonnisgerechten geen uitspraak mogen
doen over feiten die niet bij hen aanhangig werden gemaakt :
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omschrijven door welke positieve daad
eiser rechtstreeks aan beide misdrijven
A 2 en A 4 had medegewerkt:

Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar, met uitstel gedurende vijf jaar voor negen maanden,
en tot een geldboete van vijfhonderd
frank wegens de telastleggingen
A.1.2.4 en 5 (valsheid in geschrifte)
en B.l.2 en 3 (gebruik van valse
stukken):
Overwegende dat, nu deze straf
naar recht verantwoord is door het
bewezen verklaren van de feiten
van de telastlegging A.l, de middelen niet tot cassatie kunnen leiden,
mitsdien niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat voor het overige de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Overwegende dat het hof van beroep niet vermocht de straf van de
verbeurdverklaring uit te spreken
ten laste van eiser voor het feit A 5
waarvoor hij niet was vervolgd;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
2. In zoverre het arrest voor het
overige uitspraak doet:

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de
verbeurdverklaring van een schouwingsbewijs uitspreekt ten laste van
eiser; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat een vijfde van de
kosten ten laste van de Staat en
Over het tweede en het derde middel: veroordeelt eiser in de overige kosten; zegt dat er geen grond is tot
het tweede, hiervoor weergegeven,
bet derde : schending van artikel 66 verwijzing.

van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep eiser als
dader plichtig stelt voor de feiten A 2 en
A4,
terwijl om naar recht verantwoord te
zijn, de bestreden beslissing had moeten

24 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G.
Fissette, Hasselt.
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SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN KANSSPELEN - EXPLOITATIE LING - VOORWAARDEN.

VEROORDE-

Onwettig is de beslissing waarbij de beklaagde veroordeeld wordt wegens exploitatie van kansspelen, wanneer het
gaat om speelapparaten waarvan de
exploitatie toegestaan kan zijn en
waarvan de Jijst door de Koning wordt
vastgesteld, en wanneer de beslissing
niet vaststelt dat de apparaten niet
voldoen aan het bepaalde in art. 2 K.B.
13 jan. 1975. (Art. 1, vijfde lid, wet 24
okt. 1902 op het spel, uitgelegd door de
wet van 14 aug. 1978.)
(WILLEMS T. WEST-AUTOMATEN P.V.B.A.)

ARREST

(A.R. nr. 2529)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 april 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt ter zake van, als dader
of mededader, voordeel te hebben
getrokken van een kansspel, met
name een elektrisch biljart « Bingo
Miss Bowling Turbo », en eisers
civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de kosten waarin eiser
wordt verwezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1316 van het Burgerlijk Wetboek,
25 van hoek I, titel IV, van het Wetboek
van Koophandel, 16 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
1 van de wet van 24 oktober 1902 op het
spel, aangevuld bij de wet van 19 april
1963, gewijzigd bij de wet van 22 november 1974 en ge!nterpreteerd bij de wet
van 14 augustus 1978, 2, littera a, van het
koninklijk besluit van 13 januari 1975
houdende de lijst van de speelapparaten
waarvan de uitbating toegelaten is, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
23 februari 1977 en 25 september 1980,
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doordat het arrest op strafgebied eiser
veroordeelt tot een geldboete van 100
frank, eiseres, de P.V.B.A. West Automaten, burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de veroordeling in de kosten
uitgesproken ten Iaste van eiser, en de
in beslag genomen Bingo verbeurd verklaart op volgende gronden : « Betreffende het in de overwegingen van de eerste
rechter duidelijk aangehaalde motief
" dat het spel als kansspel uitgebaat
wordt gezien het gewonnen puntenaantal
in geldsommen wordt omgezet" verhalen
de conclusies (van de eisers) evenwel
niets, doch (de eisers) pleiten hun onwetendheid en wijzen daarvoor op de uitsluitende verantwoordelijkheid van (Fargier). Kort gezegd : Het is hun schuld
niet wanneer (Fargier) bekend heeft dat
van het in zijn herberg aangetroffen Bingo-toestel " Miss Bowling Turbo " misbruik wordt gemaakt. Daarentegen verklaren de verbalisanten dat Emile Hody,
bediende van de N.V. Michiels en tevens
inspecteur van de toestellen van de
P.V.BA. West-Automaten, hun liet weten
dat " zowel hij als iedereen op de hoogte
is (van het feit) dat in aile herbergen de
uitbaters het gewonnen puntenaantal in
geldwaarde omzetten ", doch dat hij
evenwel niet begreep dat de uitbater van
de herberg "Drive-In" dit heeft verklaard. Staat het misdrijf van uitbaten
van kansspelen om deze reden in hoofde
van (Fargier) vast, het blijft dat (eiser) of
zijn committent 70 % bekwamen van de
als opbrengst verbeurde inzetten. Indien
de aan (Fargier) ten laste gelegde wijze
van uitbating met hun goedkeuring of
minstens met hun medeweten geschiedde, dan behoren zij krachtens artikel 1,
tweede lid, van de wet op de kansspelen
tot diegenen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks " enig voordeel verschaffen
door middel dier spelen ". Welnu, het
voorwenden van onwetendheid omtrent
de omzetting in geldwaarde van het gewonnen puntenaantal is in hoofde van
de verde!ers-uitzetters van deze spelautomaten in het geheel niet aanvaardbaar;
(Fargier) verklaarde trouwens dienaangaande aan de Rijkswacht dat hij de eigenaar moest raadplegen ingeva.l de speler
meer won dan zijn inzet en dat de eigenaar dan terugbetaalde. Het is dan ook
de intieme overtuiging van bet zetelend
rechtscollege dat de telastlegging in
hoofde van (eiser) bewezen is, zoals door
de eerste rechter reeds bevonden werd,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten
onrechte uit de algemene bekendheid
van het feit dat in alle herbergen de uit-
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baters het gewonnen puntenaantal in
geldwaarde omzetten, en uit de verklaring van Fargier, volgens dewelke hij de
eigenaar moest raadplegen ingeval de
speler meer won dan zijn inzet en de eigenaar dan terugbetaalde, afleidt dat de
eisers aan die voorwaarden de Bingospeelkas ter beschikking van Fargier
hebben gesteld; dat eisers zulks immers
ontkenden en het bewijs van de overeenkomst, tussen hen en Fargier gesloten,
dientengevolge volgens de regels van het
burgerlijk recht diende geleverd te worden (schending van artikel 16 van de wet
van 17 april 1878); het bewijs door algemene bekendheid in alle geval slechts
mag geleverd worden mits bijzondere
wettelijke toelating (schending van de
artikelen 16 van de wet van 17 april
1878, 1316 van het Burgerlijk Wetboek
en 25 van het Wetboek van Koophandel);
tweede onderdeel, het feit dat de speler voordeel zou halen bij het Bingo-spel
en dat hem naargelang van zijn puntenwinst uitbetalingen zouden gedaan worden, van dit spel geen verboden kansspel
maakt; immers het elektrisch Bingospel
met veranderlijke inzet, zoals gespeeld
in het cafe van Fargier, door de Koning
werd toegelaten zonder dat de uitbetaling van het door de speler gewonnen
puntenaantal verboden werd (schending
van artikel 1 van de wet van 24 oktober
1902, van het enig artikel van de wet van
14 augustus 1978, en van artikel 2, littera
a, van het koninklijk besluit van 13 januari 1975) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 1, vijfde lid, van de wet van 24
oktober 1902 op het ·spel, aangevuld
door de wet van 19 april 1963 en gewijzigd bij de wet van 22 november
1974 als ge1nterpreteerd door de wet
van 14 augustus 1978, de Koning de
lijst opstelt van de kansspelapparaten waarvan de uitbating toegelaten
blijft niettegenstaande het bepaalde
in voormeld artikel;

Dat aldus aan de Koning de bevoegdheid werd verleend de exploitatie van bepaalde kansspelen toe te
laten, zelfs wanneer deze aan de
speler een kans op verrijking of een
stoffelijk voordeel opleveren door
het toekennen van penningen, voorwerpen of titels van welke aard ook;
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Overwegende dat krachtens artikel 2, aanhef en a, van het koninklijk besluit van 13 januari 1975, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25
september 1980, de uitbating toegelaten blijft van de elektrische biljarten, zonder uitstortingsmechanisme,
voor zover er slechts drie apparaten
per drank- of ontspanningsgelegenheid geplaatst zijn, de inzet beperkt
is tot 5 frank per spel en het apparaat door het inbrengen van geldstukken in een muntgleuf in werking kan worden gebracht, met
name de elektrische bilj arten met
veranderlijke
inzet,
gewoonlijk
« Bingo » genaamd;
Overwegende dat het arrest eisers
veroordeling aileen grondt op de in
het middel weergegeven redenen
zonder vast te stellen dat het kwestieus elektrisch biljart « Bingo Miss
Bowling Turbo » niet voldoet aan de
voorschriften van voormeld artikel
2, aanhef en a, van het koninklijk
besluit van 13 januari 1975; dat het
arrest zodoende zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het eerste onderdeel dat niet tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering tegen eiser en over de
vordering van het openbaar ministerie tegen eiseres; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten
laste van de Staat, behalve de kosten van de betekening van eisers
voorziening, die ten laste van eiser
blijven; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
24 januari 1989 - 2° kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Screvens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Declercq, advocaat-generaal Advocaat: mr. Houtekier.
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Nr. 305
2'

KAMER -

1° VOORZIENING

24 januari 1989

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING - BESLISSING WAARBIJ HET VERZET NIET ONTVANKELIJK OF ONGEDAAN
WORDT VERKLAARD.

2° CASSATIEMIDDELEN -

MIDDELEN
NIET ONTVANKELIJK OMDAT ZE GEEN BETREKKING HEBBEN OP DE BESTREDEN BESLISSING - STRAFZAKEN - VOORZIENING
TEGEN EEN BESLISSING OP VERZET - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE VERSTEKBESLISSING.

Nr. 305

van eiser tegen het bij verstek gewezen arrest van 29 april 1988, enerzijds, ongedaan verklaart, wat de
beslissing op de strafvordering betreft, wegens het niet verschijnen
van eiser, anderzijds, niet ontvankelijk verklaart, wat de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders betreft, bij gebrek aan voorwerp;
Overwegende dat de voorziening
tegen een arrest waarbij een verzet,
hetzij ongedaan, hetzij niet ontvankelijk wordt verklaard, slechts de
overeenstemming van deze beslissingen met de wet voor het Hof
brengt;

1o De voorziening tegen de beslissing
waarbij het verzet ofwel niet ontvankelijk (1) ofwel wegens niet-verschijOverwegende dat
ning ongedaan verklaard wordt (2), uitspraak vermag te
werpt geen andere vraag op dan die middelen door eiser
naar de wettigheid van de beslissin- die geen betrekking
gen.

het Hof geen
doen over de
aangevoerd en
hebben op het

bestreden arrest;

2o Niet ontvankelijk is het middel dat

enkel kritiek oefent op de bij verstek
gewezen beslissing, terwijl de voorziening enkel is gericht tegen de beslissing op verzet (3).

Dat de middelen niet ontvankelijk
zijn;

En overwegende, wat de beslissing
op de strafvordering betreft,
(DE GROOT)
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvorARREST
men in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
(A.R. nr. 2838)
gewezen; dat, wat de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
HET HOF; - Gelet op het bestre- de verweerders betreft, eiser geen
den arrest, op 12 augustus 1988 op middel aanvoert;
verzet gewezen door het Hof van
Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen het arrest van
12 augustus 1988 hetwelk l.et verzet

Om die redenen, verwerpt de
voorz.iening; veroordeelt eiser in de

------------------------------~kosten.

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

24 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui(3) Cass., 22 okt. 1985, in vorige voetnoot; zie dende conclusie van de h. Declercq,
Cass., 18 okt. en 7 dec. 1988, A.R. nrs. 2317 en advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.L.
7088 (A.C., 1988-89, supra, nrs. 96 en 207).
Bogaerts, Antwerpen.
(2) Cass., 22 okt. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 115).

A.R.

nr.

9746
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Nr. 306

2'

KAMER -

24 janualri 1987

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN CORRECTIONELE RECHTBANK - ONMOGEL!JKHEID OM EEN RECHTSCOLLEGE SAMEN
TE STELLEN DAT IN DE ZAAK U!TSPRAAK
ZOU KUNNEN DOEN ZONDER GEWETTIGDE
VERDENKING TE WEKKEN.

Wanneer het I-Iof van Cassatie, op bet
verzoek van de procureur des Konings
strekkende tot verwijzing van een
bij de correctionele rechtbank aanhangige zaak naar een andere rechtbank,
vaststelt dat de correctionele rechtbank onmogelijk kan worden samengesteld zonder bij de partijen en derden gewettigde verdenking te welrken
m.b.t. de onpartijdigheid en de objectiviteit van de beslissing, verwijst het de
zaalr naar een andere correctionele
rechtbanlr (1). (Artt. 542, 544 en 545
Sv.)
{PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE
IN ZAKE NEUVILLE. VANDAELE. DEKERVEL,
SCHOCKAERT, VANHUELE)

ARREST

(A.R. nr. 3048)
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september 1988 de genaamden Neuville Luc, Vandaele Carlos en Dekervel Dirk naar de Correctionele
Rechtbank te Veurne heeft verwezen ter zake van diefstal als loondienaar, feiten gepleegd te Veurne tussen 1 april 1987 en 16 juni 1987;
Dat de genaamden Schockaert
Gilbert en Vanhuele Maria zich op
17 juli 1987 burgerlijke partij hebben gesteld voor de onderzoeksrechter te Veurne;
Overwegende dat de dienstdoende
voorzitter van de rechtbank, twee
werkende rechters en twee plaatsvervangende rechters verklaard hebben in de zaak geen zitting te kunnen nemen wegens persoonlijke redenen, dat de onderzoeksrechter in
die rechtbank geen zitting kan nemen om reden dat hij het gerechtelijk onderzoek in de zaak heeft gevoerd, dat de jeugdrechter geen
zitting kan nemen in de correctionele rechtbank en dat tenslotte een
derde plaatsvervangende rechter in
de zaak optreedt als raadsman van
de burgerlijke partijen;
Overwegende dat de gegevens die
ter beoordeling aan het Hof zijn
voorgelegd, aantonen dat de correctionele rechtbank waarbij de vervolging aanhangig is gemaakt, onmogelij k kan worden gevormd om in de
zaak uitspraak te doen zonder bij de
partijen en bij derden gewettigde
verdenking te doen ontstaan met betrekking tot de onpartijdigheid en
de objectiviteit van de beslissing;
Dat er grond bestaat om de verdering in te willigen en de berechting
van de zaak op te dragen aan een
andere correctionele rechtbank.

HET HOF; - Gelet op de verdering tot verwijzing wegens de onmogelijkheid om het rechtscollege van
de Correctionele Rechtbank te Veurne samen te stellen, ingesteld bij
verzoekschrift van de procureur des
Konings te Veurne;
Gelet op de artikelen 542, 544 en
545 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat uit de gegevens
Om die redenen, verwijst de zaak
die ter beoordeling van het Hof zijn naar de Correctionele Rechtbank te
voorgelegd, blijkt dat de raadkamer Brugge.
van de Rechtbank van Eerste Aan24 januari 1989 - 2' kamer - Voorzitleg te Veurne bij beschikking van 20

ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver---=-==========-~ slaggever: de h. D'Haenens - Gelijklui(1) Zie Cass., 9 jan. 1980 (A.C., 1979-80 . dende conclusie van de h. Declercq,
nr. 276).
' advocaat-generaal.
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Nr. 307

Nr. 307
(WIRTGEN)
ARREST

2'

KAMER -

24 januari 1989

1° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - GESCHIL
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE RAADKAMER - BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

(A.R. nr. 2990)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1988 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Gent;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 539 van het
Wetboek van Strafvordering:

STRAFZAKEN - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERZET TEGEN
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST - GESCHIL OVER DE BEVOEGDHEID RATIONE LOCI VAN DE RAADKAMER- ONTVANKELIJKHEID.

Overwegende dat het arrest het
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat door eiser is ingesteld tegen de op 2 september 1988 gewezen
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Oudenaarde, waarbij hij naar de
correctionele rechtbank verwezen
wordt wegens misdaden en wanbe1o Wanneer voor de raadkamer de ver- drijven;
wijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank is gevorderd, sluit
de betwisting van de bevoegdheid ratione loci van die coiTectionele rechtbank betwisting in van de bevoegdheid
ratione loci van de raadkamer om de
verdachte naar die correctionele rechtbank te verwijzen (1).

2° Ontvankelijk is de voorziening welke
de verdachte v66r de eindbeslissing
heeft ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat
niet ontvankelijk verklaart het verzet
van de verdachte tegen de beschikking
van de raadkamer waarbij het verweer
van de verdachte, ten betoge dat die
raadkamer ratione loci onbevoegd is
om hem naar de correctionele rechtbank te verwijzen, wordt verworpen en
de verdachte naar de correctionele
rechtbank wordt verwezen (2). (Artt.
373, 416, tweede lid, en 539 Sv.)

Overwegende dat krachtens artikel 539 van het Wetboek van Strafvordering hoger beroep openstaat
tegen de beslissingen van de raadkamer die een door de verdachte
aangevoerde exceptie van onbevoegdheid verwerpen;
Overwegende dat de vraag of eiser een exceptie van onbevoegdheid
voor het onderzoeksgerecht heeft
opgeworpen, niet moet beantwoord
worden aan de hand van de benaming die hij in zijn verweermiddel
aan de betwisting heeft gegeven,
doch aan de hand van het werkelijke voorwerp ervan;

Overwegende dat eiser, die valgens het arrest geen gekende woonof verblijfplaats heeft, voor de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg had geconcludeerd dat de
----------------lcorrectionele Rechtbank te Gent en
(1) en (2) Zie Cass., 17 okt. 1972 (A.C., 1973, de Correctionele Rechtbank te Door171) en de noot 3, de noot 1 onder Cass., 29 nik bevoegd zijn om kennis te neokt. 1974 (1bid., 1975, 275), en Cass., 21 juni men van de hem ten laste gelegde
1988, A.R. nr. 2006 (ibid., 1987-88, nr. 648); zie feiten
en dat de Correctionele
oak Cass., 10 okt. 1972 (ibid., 1973, 151) en de
noten 1, 2 en 3, get. E.K., onder Cass., 30 nov. Rechtbank te Oudenaarde ratwne
1976 (ibid., 1977, 371).
loci onbevoegd is, nu die feiten niet
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in dat arrondissement werden ge- Nr. 308
pleegd en hij aldaar niet werd aangetroffen;

2• KAMER - 25 januari 1989

Overwegende dat eiser zodoende
meteen de bevoegdheid van de raadkamer heeft betwist; dat de raadka- 1° INTEREST - COMPENSATOIRE INTEREST - BEGRIP.
mer, door de procedure te regelen
en eiser naar de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde te verwij- 2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERzen, deze exceptie impliciet heeft
BOD UITSPRAAK TE DOEN OVER NIET GEVORverworpen;
DERDE ZAKEN -

BEGRIP.

Overwegende dat het arrest, door
De compensatoire interest op de wete beslissen dat eisers hoger beroep lo gens
een aquiliaanse tout verschuldigtegen de beslissing van de raadkade schadevergoeding houdt verband
mer niet ontvankelijk is, artikel 539
met de omvang van de schade en
van het Wetboek van Strafvordering
vormt een geheel met de vergoeding
schendt;
(1). (Artt. 1153, 1382 en 1383 B.W.)
2° Wanneer de door een onrechtmatige

daad benadeelde partij een bepaald bedrag verhoogd met de wettelijke interest vordert, kent de rechter geen niet
gevorderde interest toe als hij de aansprakelijke dader veroordeelt om moratoire interest te betalen op de toegekende vergoeding met inbegrip van de
compensatoire interest (2). (Art. 1138,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
over het door eiser ingestelde hoger
beroep tegen de beslissing van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Oudenaarde van 2
september 1988; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

2°, Ger.W.)
(FERRANT, ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D'CEUVRES MEDICO-SOCIALES DU CENTRELUXEMBOURG T. CLOSSET, PIGEON E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7009)

HET HOF; - Gelet op de bestre24 januari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter den arresten, op 10 maart 1988 en
- Verslaggever: de h. De Baets - An- 23 juni 1988 door het Hof van Bedersluidende conclusie (3) van de h. Til- roep te Luik gewezen;
lekaerts, advocaat-generaal.
Overwegende dat iedere eiser een
afzonderlijk cassatieberoep heeft in(3) Het openbaar ministerie was van oordeel gesteld tegen het arrest van 10
dat eiser, hoewel hij bij conclusie voor de maart 1988, enerzijds, tegen het arraadkamer te Oudenaarde de onbevoegdheid rest van 23 juni 1988, anderzijds; dat
ratione loci van de Correctionele Rechtbank te er grond bestaat tot voeging van de
Oudenaarde om van de zaak kennis te nemen,
had opgeworpen, evenwel niet uitdrukkelijk tegen hetzelfde arrest ingestelde
de onbevoegdheid ratione loci van de raadka- cassatieberoepen;

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

l-----------------

mer te Oudenaarde om hem naar de correctionele rechtbank te verwijzen, had opgeworpen
en derhalve geen geschil inzake de bevoegd(1) Cass., 25 nov. 1981, A.R. nr. 1962
heid van de raadkamer te Oudenaarde had (A.C., 1981-82, nr. 203).
aanhangig gemaakt (zie de noten 1, 2 en 3, onder Cass., 30 nov. 1976, vermeld in de noot 1
(2) Zie Cass., 20 jan. 1988, A.R. nr. 6198
en 2 hiervoren).
(A.C., 1987-88, nr. 305).
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Nr. 308

I. Op de voorzieningen van Etien- van 7.000.000 frank te rekenen van
ne Ferrant, beklaagde :
23 november 1986, op 2.565.000 frank
te rekenen van 23 november 1986,
A. Op de voorziening die op 5 juli op 1.104.809 frank vanaf 1 januari
1988 werd ingesteld tegen de be- 1985 en op 6.860.386 frank met inschikkingen van het arrest van 10 gang van 1 januari 1987;
maart 1988:
Overwegende dat het arrest haar
Over het vierde middel: schending van een bedrag van 11.991.048 frank verde CJrtikelen 1138, zo, van het Gerechte- hoogd met de compensatoire intelijk Wetboek en 97 van de Grondwet als- resten tegen 5 % toekent voor de peook van het beginsel van de accusatoire riode tot de uitspraak van het arrechtspleging,
rest; dat de op het bedrag van
doordat het arrest van 10 maart 1988 1.348.000 frank berekende interesten
eiser veroordeelt tot de betaling, aan de ingaan op 1 januari 1984, de op het
tweede verweerster, van het bedrag van bedrag van 5.500.000 frank bereken11.991.048 frank, verhoogd met de com- de op 23 november 1986, de op het
pensatoire interest tegen 5 % berekend bedrag van 440.000 frank berekende
op het bedrag van 1.348.000 frank met in- op 1 januari 1985, en de tegen de
gang van 1 januari 1984, op 5.500.000
frank met ingang van 23 november 1986, wettelijke rentevoet, op het bedrag
op 440.000 frank met ingang van 1 janua- van 268.369 frank berekende op 1 jari 1985, en tegen de verschillende wette- nuari 1985; dat het arrest, door molijke rentevoeten op het bedrag van ratoire interesten toe te kennen
268.369 frank voor de periode van 1 ja- voor de periode van de dag van de
nuari 1985 tot de dag van de uitspraak, uitspraak tot de dag waarop de
alsook met de moratoire interesten op hoofdsommen en de interesten, die
die hoofdsommen en interesten voor de deel uitmaken van de vergoeding,
periode van de uitspraak tot de dag van
volledig zullen betaald zijn, aan verde volledige betaling,
weerster geen interesten toekent die
terwijl de tweede verweerster aileen niet gevorderd werden;

maar interesten tegen de verschillende
wettelijke rentevoeten vorderde op het
kapitaal van de vergoeding van de morele en de stoffelijke schade; zij dus niet
vroeg dat eiser zou worden veroordeeld
tot betaling van de moratoire interesten
op de compensatoire interesten die op
die bedragen zouden worden toegekencl
tot de dag van de uitspraak en eiser al
evenmin aanbood deze te betalen; het arrest, nu het eiser veroordeelt om aan de
tweede verweerster moratoire interesten
te betalen op de compensatoire interesten die op de hoofdsommen zijn toegekend tot de dag van de uitspraak, uitspraak doet over niet gevorderde zaken
en dus niet naar recht verantwoord is
(schending van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en van het beginsel van de accusatoire rechtspleging) :

Overwegende dat verweerster in
haar conclusie een vergoeding vorderde van 19.378.695 frank, verhoogd
met de interesten tegen de wetteIijke rentevoet berekend op het bedrag van 1.348.000 frank met ingang
van 1 januari 1985, op het bedrag

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige middelen van de eisers die,
enerzijds, geen betrekking hebben
op de ontvankelijkheid van de voorzieningen tegen de eindbeslissingen
van het arrest van 10 maart 1988 en
die, anderzijds, niet tot ruimere cassatie kunnen leiden : 1. voegt de tegen het arrest van 10 maart 1988 ingestelde voorzieningen; vernietigt
het bestreden arrest van 10 maart
1988 in zoverre het beslist de uitspraak over de vordering van vergoeding van de kosten voor de toekomst uit te stellen; verwerpt de
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voorzieningen voor het overige;
2. voegt de tegen het arrest van 23
juni 1988 ingestelde voorzieningen;
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest van
10 maart 1988 en op de kant van het
vernietigde arrest van 23 juni 1988;
veroordeelt iedere eiser in twee derde van de kosten van zijn tegen het
arrest van 10 maart ingesteld cassatieberoep; verwijst de verweerster
Solange Pigeon in het overige gedeelte van die kosten en in de kosten van de tegen het arrest van 23
juni 1988 ingestelde cassatieberoepen; verwijst de zaak, doch enkel
wat de kosten betreft, naar het Hof
van Beroep te Brussel; zegt dat er
voor het overige geen grond is tot
verwijzing.

(LJUBETIC ARRELLAGA)
ARREST ( vertaJing)

{A.R. nr. 7221)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van Jose Ljubetic Arrelaga :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, eiser wegens overtreding van de
wet
betreffende het verhandelen
25 januari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter van de giftstoffen, slaapmiddelen en
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge- verdovende middelen, ontsmettingslijkluidende conclusie van de h. Janssens stoffen en antiseptica veroordeelt tot
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo- een gevangenisstraf van tien jaar en
caten : mrs. Draps en Simont.
tot een geldboete van tienduizend
frank; dat het arrest in de motivering overweegt « dat de gevangenisstraf van tien jaar en de geldboete
van honderdduizend frank die door
de eerste rechter tegen ieder van de
beklaagden zijn uitgesproken, aileen
maar kunnen bevestigd worden »;
Nr. 309

Overwegende dat de redengeving
van het arrest dus onverenigbaar is
met het beschikkende gedeelte ervan, hetgeen gelijkstaat met een
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ontbreken van de door artikel 97
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN - van de Grondwet vereiste redengeSTRAFZAKEN TEGENSTRIJDIGHEID TUS· ving;
2'

KAMER -

25 januari 1989

SEN REDENGEVING EN BESCHIKKEND GEDEELTE.

Wanneer de redengeving een andere
straf rechtvaa.rdigt dan die welke in
het beschikkende gedeelte van de beslissing wordt uitgesproken, staat
zulks gelijk met een gebrek aan de
door art. 97 Gw. vereiste motivering
(1).

Overwegende dat de geldboete
een bestanddeel is van de uitgesproken straf, zodat de beslissing die op
die geldboete betrekking heeft, geldt
voor de gehele veroordeling;
II. Op de voorziening van Erich

-------~--------!Bunte:

(1) Cass., 16 nov. 1976 (A.C., 1977, 303).
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Nr. 310

ders, die geen advocaat is en van geen
Om die redenen, zonder acht te
volmacht doet blijken (1). (Art. 289
slaan op de door eiser Ljubetic ArW.I.B.)
rellaga ingediende memorie waarvan de middelen niet kunnen leiden
tot cassatie zonder verwijzing, ver- (CABINET DENTAIRE VAN HULLE-BEAUMET
werpt de voorziening van Erich B.V.BA. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
Bunte; verwijst die eiser in de kosten van zijn voorziening; vernietigt
ARREST ( vertaling)
het bestreden arrest in zoverre het
Jose Ljubetic Arrellaga veroordeelt;
(A.R. nr. F 899 F)
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
HET HOF; - Gelet op het bestrehet gedeeltelijk vernietigde arrest;
laat de kosten van dat cassatiebe- den arrest, op 5 februari 1987 door
roep ten laste van de Staat; verwijst het Hof van Beroep te Bergen gewede aldus beperkte zaak naar het Hof zen;
Overwegende dat, zoals uit artikel
van Beroep te Bergen.
289, eerste en tweede lid, van het
25 januari 1989 - 2' kamer - Voorzit- Wetboek van de Inkomstenbelastinter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- gen blijkt, de voorziening in cassatie
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui- inzake directe belastingen wordt indende conclusie van de h. Piret, advo- gesteld bij een verzoekschrift dat
caat-generaal - Advocaten : mrs. Rose- door eiser of voor hem ter griffie
noer, Matheeussen, Brussel.
van het hof van beroep wordt. neergelegd;
Overwegende dat het door Raoul
Valentin, advocaat bij de balie te
Brussel, voor eiseres ondertekende
verzoekschrift ter griffie van het hof
Nr. 310
van beroep is neergelegd door mevrouw Marinelli, een bediende op
het kantoor van de gerechtsdeur1' KAMER - 26 januari 1989
waarders Molhant en vennoten, zonder dat uit enig gedingstuk blijkt
dat zij houdster was van een bijzondere volmacht;
1° VOORZIENING IN CASSATIE - BEDat de voorziening niet ontvankeLASTINGZAKEN - VORMEN - ONTVANKElijk is;
LIJKHEID INKOMSTENBELASTINGEN VERZOEKSCHRIFT IN CASSATIE - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BE- 1---~-------=-----
ROEP - GEEN VOLMACHT.

(1) Cass., 13 okt. 1988, A.R. F 935 F, supra
nr. 86, en 15 dec. 1988, A.R. nr. F 936 F, niet
gepubliceerd.
Luidens art. 516, eerste lid, Ger.W. kunnen
2° INKOMSTENBELASTINGEN
de gerechtsdeurwaarders onder meer « de verVOORZIENING IN CASSATIE - VORMEN zoekschriften indienen die de wet hun toelaat
ONTVANKELIJKHEID - VERZOEKSCHRIFT IN te ondertekenen » en « op verzoek van de adCASSATIE- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN vocaten van partijen er aile verzoekschriften
neerleggen ».
HET HOF VAN BEROEP - GEEN VOLMACHT.
In het onderhavige geval was het verzoekschrift door een bediende « in het kantoor
van
de gerechtsdeurwaarders » zonder bijzon1° en 2° Niet ontvankelijk is de voorzievolmacht neergelegd. De voorziening was
ning inzake inkomstenbelastingen, dere
derhalve niet ontvankelijk; zij zou echter ontwanneer het door de eiser of zijn advo- vankelijk
zijn geweest als het verzoekschrift,
caat ondertekende verzoekschrift in zelfs zonder bijzondere vo!macht, door de gecassatie ter griffie van het hof van be- rechtsdeurwaarder zelf was neergelegd ten
roep is neergelegd door iemand an- verzoeke van de advocaat van eiseres.
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Nr. 311

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
26 januari 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace, raadsheer Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. R. Valentin; De Bruyn.

cassatie ter griifie van het hof van be. roep is neergelegd door iemand anders, die geen advocaat is en die van
geen volmacht doet blijken (2). (Art.
289 W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. LALOUX; LALOUX T. BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nrs. F 907 F en F 909 F)

Nr. 311
1e

KAMER -

26 januari 1989

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - AANSLAG VAN AMBTSWEGE- WILLEKEURIGE VASTSTELLING VAN
DE BELASTBARE GRONDSLAG - GEVOLG.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTINGZAKEN - VORMEN - ONTVANKELIJKHEID INKOMSTENBELASTINGEN VERZOEKSCHRIFT IN CASSATIE - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP - GEEN VOLMACHT.

3° INKOMSTENBELASTINGEN

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Overwegende dat de onder de
nummers F 907 F en F 909 F op de
algemene rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat ze moeten worden gevoegd;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat:
Over het middel: schending van de artikelen 256, 257 en 278 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen,

VOORZIENING IN CASSATIE - VORMEN ONTVANKELIJKHEID - VERZOEKSCHRIFT IN
CASSATIE- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
BET HOF VAN BEROEP- GEEN VOLMACHT.

doordat het hof van beroep, op het beroep tegen een aanslag in de personenbelasting voor het belastingjaar 1976, beslist dat de administratie wettig gerech1° Wanneer de geldigheid van een aan- tigd was om een aanslag van ambtswege
slag ter beoordeling van het hoi van toe te passen, aangezien de aangifte voor
beroep staat nadat daartegen een ont- de personenbelasting na de in het formuvankelijk bezwaar werd ingediend, lier vermelde termijn was ingediend,
kan het hoi van beroep dat vaststelt maar die aanslag nietig verklaart in zodat een ambtshalve gevestigde aanslag verre deze willekeurig is vastgesteld op
wegens willekeur onwettig is, maar een bedrag van 466.035 frank voor bodat de belastingschuldige het juiste be- venwettelijke honoraria die door de bedrag van zijn inkomsten niet kan be- lastingschuldige (thans verweerder) niet
wijzen, die aanslag niet verbeteren en zijn aangegeven en die krachtens artikel
dient het die aanslag nietig te verkla- 246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan de hand van feitelijke
ren (1). (Artt. 256 en 257 W.I.B.)
vermoedens door vergelijking met soort2° en 3° Niet ontvankelijk is de voorzie- gelijke belastingplichtigen op 18 % van
ning inzake inkomstenbelastingen, de wettelijke honoraria zijn vastgesteld,
wanneer het door de eiser of zijn advo- op grond dat de belastingplichtigen
caat ondertekende verzoekschrift in waarmee de administratie rekening
-=~---------------1 houdt, en de juistheid van het door haar
(1) Cass., 17 feb. 1984, A.R. nr. F 1098 N
(A.C., 1983-84, nr. 340); zie Cass., 23 mei 1961
(Bull. en Pas., 1961, I, 1013)

(2) Cass., 26 jan. 1989, A.R. nr. F 899 F, supra, nr. 310.
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aangevoerde percentage geen bekende
feiten zijn daar zij niet naar recht zijn
bewezen,
terwijl het hof van beroep, op het beroep tegen de beslisisng van de directeur
der bel.astingen, in geval van een aanslag van ambtswege, geen andere belastbare grondslag in de plaats mocht stellen van die waarop de aanslag was
vastgeoteld tenzij de belastingplichtige
het bewijs van het juiste bedrag van zijn
inkomsten leverde; het hof van beroep,
door te beslissen dat de bovenwettelijke
honoraria willekeurig waren vastgesteld,
en de litigieuze aanslag nietig te verklaren in zoverre deze van ambtswege op
die gegevens was vastgesteld, hoewel het
die aanslag wegens willekeur volledig
had moeten ontlasten, aangezien de belastinzschuldige niet het bevvijs leverde
van het juiste bedrag van zijn inkomsten, te weten het bewijs van het juiste
bedrag van zijn bruto-inkomsten en dat
van het juiste bedrag van de aftrekbare
uitgcwen, zijn macht heeft overschreden
en de bepalingen van de artikelen 256,
257 en 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen heeft geschonden :

Overwegende dat, wanneer de geldigheid van een aanslag ter beoordeling staat van het hof van beroep
nadat daartegen een ontvankelijk
bezwaar was ingediend, het hof van
beroep dat vaststelt dat een aanslag
van ambtswege wegens willekeur
onwettig is, maar dat de belastingschuldige het juiste bedrag van zijn
inkomsten niet kan bewijzen, die
aanslag niet mag verbeteren en hem
nietig moet verklaren;
Overwegende dat het arrest enerzijds vaststelt « dat de bovenwettelijke honoraria van (verweerder)
willekeurig zijn vastgesteld (door de
administratie) », en anderzijds in
verband met die honoraria zegt
« dat notaris Laloux (thans verweerder), bij wie men thuis een langdurig en grondig onderzoek had gedaan, die verbetering heeft betwist
op grond dat hij, zoals uit zijn boekhouding bleek, die bijkomende honoraria had aangegeven, dat de administratie, zonder zulks te onderzoeken, toepassing heeft gemaakt
van het in artikel 246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Nr. 311

bedoelde bewijs (door) feitelijke vermoedens en heeft geoordeeld dat de
bovenwettelijke honoraria 18 % van
de wettelijke honoraria bedroegen,
zoals zulks het geval is bij een
soortgelijke belastingplichtige, (... )
dat te dezen, de administratie rekening houdt met naamloze belastingplichtigen en met door hen aangegeven winst-percentages zonder enige
verantwoording voor de keuze van
een gegeven van de belastbare
grondslag waardoor het hof (van beroep) zeker kon zijn dat de niet
gei:dentificeerde belastingplichtigen
waarnaar wordt verwezen, wel bestaan en dat de door hen aangegeven percentages van toepassing zijn
op notaris Laloux, dat de door de
administratie als vergelijking aangevoerde belastingplichtigen en de
door haar beweerde juistheid van
het percentage geen bekende feiten
zijn, daar zij niet wettig zijn bewezen »;
Overwegende dat uit die vermeldingen niet valt af te leiden dat, valgens de beoordeling van het hof van
beroep, verweerder het juiste bedrag van zijn inkomsten kon bewijzen, zoals hij daartoe, in geval van
aanslag van ambtswege, verplicht
was ingevolge artikel 257, eerste lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, v66r de wijziging ervan
bij de wet van 3 november 1976;
Dat het hof van beroep, dat vaststelt « dat de bovenwettelijke honoraria van (verweerder) willekeurig
zijn vastgesteld », zich derhalve niet
ertoe kon beperken de aanslag te
verbeteren door aan verweerder uit
dien hoofde « een outlasting van
466.038 frank » toe te kennen en het
die aanslag voor het geheel nietig
moest verklaren;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van Laloux :
Overwegende dat, zoals blijkt uit
artikel 289, eerste en tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de voorziening in cassatie
inzake directe belastingen wordt in-
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gesteld bij een verzoekschrift dat 2° VOORZIENING IN CASSATIE - BEdoor eiser of voor hem ter griffie
LASTINGZAKEN - TERMIJNEN - GEMEENTEEN PROV!NCIEBELAST!NGEN - DIRECTE BEvan het hof van beroep wordt neerLASTINGEN.
gelegd;
Overwegende dat het verzoekPROVINCIEEN
schrift dat voor eiser door mr. Kirk- 3° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE BELASTINGEN
patrick, advocaat bij het Hof, werd
RECHTSPLEGING - DIRECTE BELASTINGEN
ondertekend, ter griffie van het hof
- VOORZIENING IN CASSATIE - TERM!JN van beroep is neergelegd door een
AANVANG- KENNISGEV!NG VAN DE BESTREbediende van de vennootschap
DEN BESLISSING - KENNISGEVING - BEB.P.C. Express, zonder dat uit enig
GRIP.
gedingstuk blijkt dat deze houder
was van een bijzondere volmacht;
4° VOORZIENING IN CASSATIE - BEDat de voorziening niet ontvankelijk is;

LASTINGZAKEN - TERMIJNEN - GEMEENTEEN PROVINCIEBELASTINGEN - DIRECTE BELASTINGEN - TERJV!IJN.- AANVANG - KENNISGEVING VAN DE BESTREDEN BESLISS!NG
- KENNISGEVING - BEGRIP.

Om die redenen, rechtdoende op 5° GRONDWET - ART. 6 - GEL!JKHEID
de voorziening van de Belgische
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BEGRIP.
Staat, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de litigieuze aanslag nietig verklaart; beveelt dat van 6° GRONDWET - ART. 112 - GEL!JKHEID
JNZAKE BELASTINGEN - BEGR!P.
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kos- 7° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
ten aan en laat de beslissing daarPLAATSELIJKE BELASTINGEN omtrent aan de feitenrechter over;
GEMEENTEBELASTINGEN ONDERSCHEID
verwijst de aldus beperkte zaak
TUSSEN DE CATEGOR!EEN VAN BELASTINGnaar het Hof van Beroep te Brussel;
PLICHTIGEN - VOORWAARDEN.
rechtdoende op de voorziening van
Laloux, verwerpt de voorziening;
8° STEDEBOUW
VERK.'\.VELINGSVERveroordeelt eiser in de kosten.
GUNN!NG - VERKAVELINGSPLANS
KENDMAKING - GEVOLG.

-

26 januari 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui- 9° RECHT VAN VERDEDIGING dende conclusie van mevr. Liekendael,
SLISSING VAN DE RECHTER GEGROND
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
VERKI\VEL!NGSPLANS - GEVOLG.

BE-

BEOP

Kirkpatrick.

1" en 2" Ingevolge art. 4, tweede lid, wet

Nr. 312
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1" GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING - DIRECTE BELASTINGEN
- VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN.

van 22 jan. 1849, gew. bij art. 2 wet
van 18 maart 1874, dient de voorziening tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake directe gemeente- of provinciebelastingen, op
straffe van verval, te worden ingesteld
binnen de termijn van een maand na
de kennisgeving van de bestreden beslissing (1).

1--------------(1) Cass., 22 mei 1987, A.R. nr. F 1375 N
(A.C., 1986-87, nr. 576).
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3o en 4° Kennisgeving van de bestreden

beslissing, in de zin van art. 4, tweede
lid, wet van 22 jan. 1849, gew. bij art. 2
wet van 18 maart 1874, geschiedt niet
op de datum van de verzending, maar
op die van de bestelling van de aangetekende brief houdende die kennisgeving (2). (Impliciet.)
5°, 6° en 7o De regels van de artt. 7 en 112
Gw. betreffende de gelijkheid voor de
wet- en inzake belastingen verbieden
niet dat van niet bebouwde percelen in
een niet vervallen verkaveling een gemeentebelasting wordt geheven valgens de lengte aan de straatkant (3).
8° De verkavelingsplans worden door het

college van burgemeester en schepenen of door de gemeenteraad vastgesteld en moeten derhalve worden bekendgemaakt, als voorgeschreven bij
art. 102 Gemeentewet; het zijn openbare akten (4). (Art. 58 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
go Aangezien een verkavelingsplan een
openbare akte is, wordt het recht van
verdediging niet miskend door de rechter die, uit eigen beweging, zijn beslissing op zodanig plan doet steunen, oak
al zou dat pla11 niet bij het dossier van
de rechtspleging zijn gevoegd (5). (Art.
58 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; art. 102 Gemeentewet.)

------------------1
(2) Zie
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Cass.,

16 maart 1965 (Bull.

en

Pas., 1965, I, 750) en 27 feb. 1976 (A.C., 1976,
746).
In casu was de aangetekende brief houdende kennisgeving van de bestreden beslissing
verzonden op 7 april1987 en besteld op 9 april
1987. De voorziening werd ingediend op 8 mei
1987.
Indien het Hof had geoordeeld dat de kennisgeving was geschied door de verzending
van de aangetekende brief houdende kennisgeving ervan, dan had het de voorziening tardief en derhalve niet ontvankelijk moeten verklaren.
(3) Cass., 30 juni
(A.C., 1987-88, nr. 680).

1988,

A.R.

F 973 F

(4) Zie Cass., 10 maart 1988, A.R. nr. F 884 F
(A.C., 1987-88, nr. 433); zie ook R.v.St. 2 juli
1974, Ve1z. Arr. R.v.St., 1974, nr. 16523.
(5) Zie Cass., 10 maart 1988, A.R. nr. F 884 F,
waarvan sprake is in de vorige noot.

(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DU
BONNIER N.V. IN VEREFFENING T. GEMEENTE
GRA.CE-HOLLOGNE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 911 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 5 maart 1987 door
de bestendige deputatie van de Provincieraad van Luik gewezen op een
bezwaar inzake een gemeentebelasting over het belastingjaar 1985 op
de niet bebouwde percelen begrepen
in een niet vervallen verkaveling;
Over het middel: schending van de artikelen 6, 97, 107 en 112 van de Grandwet,
doordat de bestendige deputatie, op
een bezwaar van eiseres tegen een directe gemeentebelasting op de niet bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling, waarin eiseres het volgende
aanvoerde : « het criterium voor de belasting is namelijk te weten of de betrokken percelen al dan niet bebouwd zijn;
welnu, de lengte per strekkende meter
aan de straatkant vormt de grondslag
van de belasting; die grondslag heeft dus
niets te maken met het gebruikte criterium. Die grondslag doet aldus een discriminatie onder de belastingplichtigen
ontstaan, omdat het bedrag van de belasting niet verandert volgens de omvang
van de percelen, maar volgens de lengte
aan de straatkant, een maatregel die ongeschikt en niet duidelijk genoeg is in
vergelijking met de gebruikte criteria "•
dat bezwaar afwijst op grond « dat die
belasting betrekking heeft op niet bebouwde percelen; dat haar basis voor de
berekening, te weten een forfaitair bedrag per strekkende meter van de lengte
van het perceel langsheen de weg, aan
de gemeenten is voorgesteld door hun
toezichthoudende hogere overheid, onder
meer via een ministeriele circulaire van
17 oktober 1972; dat het hier gaat om
een volledig objectief, onpersoonlijk en,
derhalve, wettelijk aanvaardbaar criterium»,
terwijl een gemeentelijke belastingverordening slechts met de artikelen 6 en
112 van de Grondwet in overeenstemming is, op voorwaarde niet alleen dat
voor de berekeningswijze van de belasting objectieve en onpersoonlijke criteria
worden aangewend, maar bovendien dat
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de indeling van de belastingplichtigen in
categorieen niet willekeurig is, dat wil
zeggen niet kan worden verantwoord;
daaruit volgt dat de beslissing, door enkel te zeggen dat de basis voor de berekening van de bestreden belasting rechtmatig is, op grand alleen dat het hier
gaat om een volkomen objectief en onpersoonlijk criterium, de artikelen 6, 107
en 112 van de Grondwet schendt; de beslissing althans niet antwoordt op het
betoog van eiseres dat het voor de berekeningsbasis van de belasting aangewende criterium een niet gerechtva<>.rdigde
discriminatie hebben doen ontstaan
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat de regel van artikel 6 van de Grondwet inzake de
gelijkheid van de Belgen voor de
wet, alsmede de regel van artikel
112 van de Grondwet inzake de gelijkheid van allen voor de belasting
weliswaar inhouden dat al wie zich
in dezelfde toestand bevindt, gelijkelijk wordt behandeld, maar niet uitsluiten dat voor bepaalde categorieen van personen onderscheid wordt
gemaakt op voorwaarde dat dit niet
willekeurig geschiedt, dat wil zeggen kan worden verantwoord;
Overwegende dat, enerzijds, noch
uit de bestreden beslissing, noch uit
de grieven in het middel blijkt dat
eiseres anders zou zijn behandeld
dan degenen die deel uitmaakten
van dezelfde categorie van belastingschuldigen;
Overwegende dat, anderzij ds, de
bestendige deputatie, nu zij vaststelt, zoals uit de in het middel overgenomen bewoordingen blijkt, dat
het criterium voor de berekening
van de gemeentebelasting op de niet
bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling een << volkomen
objectief (en) onpersoonlijk criterium » is, haar beslissing dat het
door verweerster uit de artikelen 6
en 112 van de Grondwet afgeleide
verweermiddel niet gegrond was,
naar recht verantwoordt; dat zij, gelet op die vaststelling, niet nader behoefde te antwoorden op het in het
middel overgenomen verweermiddel;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending
van het algemeen beginsel inzake het
recht van verdediging,
doordat de beslissing de verwerping
van het bezwaar van eiseres doet steunen op overwegingen op grand van stukken en verkavelingsplans uitgaande van
verweerster, die tijdens de behe.ndeling
van de zaak bij het dossier van de
rechtspleging zijn gevoegd,
terwijl uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat aan
eiseres werd medegedeeld dat die stukken en plans bij het dossier werden gevoegd en dat eiseres de gelegenheid
heeft gehad daarvan kennis te nemen,
inzage ervan te hebben of ze te bestuderen, zodanig dat zij eventueel opmerkingen kon maken, waaruit volgt dat de beslissing het in het middel aangewezen
beginsel schendt :

Overwegende dat de bestreden beslissing niet steunt op andere stukken of plans dan de verkavelingsplans van de gemeente Grace-Hollogne, waaruit zij afleidt dat de in
de Joseph Heusdenstraat gelegen
percelen, waarvan belasting werd
geheven, alle langsheen die straat
liggen;
Overwegende dat ingevolge artikel 58 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
de verkavelingsplans worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen of door de gemeenteraad;
Dat daaruit volgt dat die plans
moeten worden bekendgemaakt, als
voorgeschreven bij artikel 102 van
de Gemeentewet; dat de bestendige
deputatie, aangezien het dus om
openbare akten ging, zonder miskenning van het recht van verdediging van eiseres, uit eigen beweging, op die verkavelingsplans te
steunen, waarvan zij overigens vaststelt dat zij bij het dossier waren
gevoegd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het derde middel,

Dat het middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat noch ~it. de
vaststellingen van de beshssmg
noch uit de aan het Hof overgelegde
processtukken blijkt dat een middel
dat de openbare orde raakt, moet
worden opgeworpen.

Om die redenen, vervv-erpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
26 januari 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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BETEKENING EN KENNISGEVING ALGEMENE BEGRIPPEN KENNISGEVING
VAN EEN VONNIS AAN EEN PERSOON IN
FRANKRIJK UITREIKING OVEREENKOMSTIG DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT
- ONREGELMATIGHEID - GEVOLGEN T.A.V.
DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE AKTE VAN
KENNISGEVING.

Noch een onregelmatigheid betreffende
de wijze waarop in Frankrijk volgens
art. 688 van de« Nouveau Code de procedure civile franrais » de kennisgeving van een uit het buitenland
l1erkomstige aide moet geschieden,
noch een onregelmatigheid betreffende
de bij art. 880 van voormelde C:ode
vom· de kennisgeving van vonmssen
v-oorgeschreven vermeldingen lwn op
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zichzelf tot nietigheid van de akte van
kennisgeving Jeiden (1).

(FRANQUET
T. MACHINEFABRIEK LOUIS CLAEYS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 5976)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 47-1°, van het Verdrag van de
Staten-Leden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te
Brussel oo 27 september 1968 en goedgekeurd bi(de wet van 13 januari 1971, rv.
tweede lid, van het Protocol bij dit Verdrag, 40, eerste lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, 680, 688-1 tot 4 (als
ingevoerd door het decreet nr. 76-1286
van 28 december 1976) en 693 van de
Franse Nouveau Code de procedure civile,
doordat het hof van beroep het door eiser op 20 maart 1984 ingesteld hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank
van Koophandel te Veurne van 2 december 1981 niet ontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid, onder meer op volgende gronden : « Opdat de tenuitvoerlegging van het vonnis a quo in Frankriik zou kunnen worden verzocht, was
(..\ krachtens het artikel 47-1 o van het
zowel in Belgie als in Frankrijk in werking getreden Verdrag tussen Staten-Leden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelsza(1) Zie de artikelen 680, 688-1, 688-3 en 693
van de Franse Code de procedure civile, met
commentaar, in Blanc en Viatte, Le nouveau
Code de proced11re civile; - Encycl. Dalloz,
Repertoire, Proc. civ., V' Actes de procedure,
nrs. 442 e.v., 475 e.v.; G.A.L. DRoz, Competence
judiciaire et effets des jugements dans Je marche commun, XIII, Bibliotheque de droit international prive (Librairie Dalloz - 1972), biz. 168
e.v. Raadpl. : Cass., 15 jan. 1988, A.R. nr. 5497
(A.C., 1987-88, nr. 294) en voetnoot 1.
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ken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, de overlegging vereist van
enig document "waaruit kan worden
vastgesteld dat de beslissing volgens de
wet van de Staat van herkomst uitvoerbaar is en betekend is geworden ". Uit
dit laatste volgt meteen dat het volstaat
dat het betekeningsexploot van 12 februari 1982 voldeed aan de Belgische
wet, hetgeen inderdaad het geval is. (... )
(Eiser) vecht ( ...) ten onrechte de rechtsgeldigheid aan van de uitreiking overeenkomstig het artikel IV van het Protocol door Jean Noiret, gerechtsde\uwaarder bij " le tribunal de Grande Instance "
te Laon van het door Raoul Roegiers, gerechtsdeurwaarder te Veurne, op 12 februari 1982 opgemaakte betekeningsexploot met afschrift van de uitgifte van
het vonnis a quo. Zo het artikel IV van
het Protocol nog bepaalt dat " deze uitreiking geschiedt volgens de door de wet
van de aangezochte Staat voorgeschreven formaliteiten ", schrijft echter de
Franse " Nouveau Code de procedure civile", zoals gewijzigd door het "Decret
no 76-1236" van 28 december 1976, onder
titel XVIII, hoofdstuk III " La forme des
notifications ", afdeling V " Regles particulieres aux notifications internationales ", onderafdeling II " ~I?tificatio~
des actes en provenance de 1etranger ,
artikel 688-1, slechts voor dat de akten
afkomstig van een vreemde Staat, waarvan de kennisgeving wordt gevraagd
door de autoriteiten van die Staat, ter
kennis worden gebracht door middel van
een eenvoudige uitreiking of van een betekening (" par voie de simple remise. ou
de signification "). Uit de, ter voldoemng
van het voorschrift vermeld in het laatste lid van het artikel IV van het Protocol, door de hoger vermelde Franse ge-,
rechtsdeurwaarder op 19 maart 1982
opgemaakte verklaring blijkt dat deze
het hem door de voormelde Belgische gerechtsdeurwaarder toegezonden betekeningsexploot met afschrift van de uitgifte van het vonnis a quo eenvoudig heeft
uitgereikt aan de woonplaats van (eiser),
er sprekende met (eiseres) aangestelde
"Monsieur B (... ) Directeur General", zodat voldaan is aan de door de wet van de
aangezochte Staat voorgeschreven formaliteiten »,
terwijl, wanneer een in Belgie opgemaakt exploot in handelszaken betekend
is overeenkomstig artikel IV, tweede lid,
van het Protocol bij voormeld Verdrag
van Brussel van 27 september 1968, ten
deze door toedoen van voormelde Franse
gerechtsdeurwaarder Jean Noiret, het
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exploot betekend is, in de zin van artikel
40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, onder meer op voorwaarde dat de
uitreiking van het afschrift van het exploot van de betrokkene, krachtens dit
artikel IV, tweede lid, is geschied « valgens de door de wet van de aangezochte
Staat voorgeschreven formaliteiten ''•
hetgeen inhoudt dat de Franse gerechtsdeUlwaarder de door de Franse « Nouveau Code de procedure civile » desgevallend op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen voor de betekening van
vonnissen diende na te leven; aldus,
krachtens artikel 693 van hetzelfde wethoek, het voorschrift van artike~ 680 luidens hetwelk onder meer « 1 acte de
notification d'un jugement a une partie
doit indiquer de maniere tres apparente
le delai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas ou l'une de
ces voies de recours est ouverte, ainsi
que les modalites selon lesquelles le recours peut etre exerce (...) " - op straffe
van nietigheid dient nageleefd en de in
artikel 688-1 bepaa!de mogelijkheid van
« eenvoudige uitreiking " (simple remise)
van een buitenlandse alde waarvan de
kennisgeving wordt gevraagd, van deze
regel niet afwijkt, nu hierr.o.ee kennelijk
het geval wordt bedoeld waarin, overeenkomstig artikel 688-3, de kennisgeving
wordt verricht door het openbaar ministerie; indien het exploot wordt " betekend » door toedoen van een gerechtsdeurwaarder, zoals ten deze, geen enkele
bepaling van dit artikel 688, noch enige
andere bepaling van de Franse « Nouveau Code de procedure civile », noch artikel 47-1° van voormeld verdrag van
Brussel van 27 september 1968, deze ontslaat van de verplichting in de door hem
opgestelde akte onder meer het voorschrift van artikel 680 van dat wetboek
na te leven, bij gebreke waarvan de betekening van de alde, bijgevolg, niet kan
geacht worden regelmatig te zijn verricht in de zin van artikel 40, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het
hof van beroep, door te oordelen dat de
eenvoudige uitreiking van het betekeningsexploot met afschrift van de uitgifte van het vonnis a quo, aan de woonplaats van eiser voldeed aan het voorschrift vermeld in het laatste lid van
artikel IV van het Protocol bij het Verdrag van 27 september 1968, zonder tegen te spreken dat, zoals door eiser ingeroepen, de op straffe van nietigheid
voorgeschreven vorm van artikel 680 van
de « Nouveau Code de procedure civile "
niet werd nageleefd, niet wettig het ho-
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ger beroep van eiseres niet ontvankelijk
verklaart wegens laattijdigheid (schending van alle in het middel aangeduide
wetsbepalingen) :
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dedeling (la notification) wordt gevraagd door de autoriteiten van die
Staat, worden medegedeeld door
eenvoudige uitreiking (simple remise) of door betekening (signification); dat, volgens artikel 688-3 van
hetzelfde wetboek, aileen de mededeling door de zorg van het openbaar ministerie geschiedt bij wijze
van eenvoudige uitreiking;
Dat uit het vorenstaande volgt dat
het arrest niet wettig heeft kunnen
beslissen dat de mededeling regelmatig was, op de enkele grond dat
een gerechtsdeurwaarder deze mededeling had verricht bij wijze van
« eenvoudige uitreiking »;
Overwegende evenwel dat volgens
artikel 114, eerste lid, van de Nouveau Code de procedure civile
fran!;ais geen procesakte wegens
een vormgebrek nietig kan worden
verklaard indien de nietigheid niet
uitdrukkelijk in de wet is bepaald,
tenzij de verzuimde vorm substantieel is of de openbare orde raakt

Overwegende dat het hof van beroep eisers hoger beroep niet ontvankelijk verklaart omdat het na
het verstrijken van de wettelijke
termijn is ingesteld, gelet op de betekening van het beroepen vonnis
bij akten van de gerechtsdeurwaarders Roegiers te Veurne en Noiret
te Laon, Frankrijk, welke laatste akte, ter voldoening van het hierna genoemde Protocol, is « uitgereikt »,
volgens de door de wet van de aangezochte Staat voorgeschreven formaliteiten, bij wijze van « eenvoudige uitreiking » (simple remise) en
niet bij wijze van betekening (signification);
Overwegende dat, volgens artikel
IV van het Protocol bij het Verdrag
van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken, (2);
eensdeels, de gerechtelijke en buiDat artikel 693 van hetzelfde wettengerechtelijke
stukken,
opge- hoek bepaalt dat een reeks voormaakt op het grondgebied van een schriften, inzonderheid die van de
Verdragsluitende Staat, die medege- artikelen 680, 683, 684, 686 en 689 tot
deeld of betekend (notifies ou signi- 692, gesteld zijn op straffe van niefies) moeten worden aan personen tigheid, waaruit volgt dat de ter zadie zich op het grondgebied van een ke van mededeling van uit het buiandere Verdragsluitende Staat be- tenland herkomstige akten in artivinden, behoudens verzet van de kel 688 gestelde regels niet op
Staat van bestemming, rechtstreeks straffe van nietigheid zijn voorgekunnen worden toegezonden aan de schreven, zodat noch een onregeldeurwaarders van die Staat, die be- matigheid betreffende de wijze van
voegd zijn om het stuk aan degene mededeling voorgeschreven door arvoor wie het bestemd is, uit te rei- tikel 688, noch een onregelmatigheid
ken (remettre), en, anderdeels, deze betreffende een in betekeningen van
uitreiking (remise) geschiedt vel- vonnissen voorgeschreven vermelgens de wet van die Staat, in dit ge- ding als bepaald in artikel 680 op
zichzelf tot nietigheid van de akte
val Frankrijk;
van mededeling kan leiden;
Overwegende dat artikel 675 van
Dat de aangevochten beslissing
de Nouveau Code de procedure civile fran~ais bepaalt : de vonnissen derhalve op de hiervoren ingevulde
worden medegedeeld (notifies) bij rechtsgrond in stand moet blijven;
wijze van betekening (signification), t--~~-~---------
tenzij de wet anders bepaalt;
(2) Ret slot van art. 114, eerste lid, van dat
wetboek luidt : « La nullite ne peut etre proDat volgens artikel 688-1 van het- noncee qu'a charge pour l'adversaire qui
. l'invoque de prouver le grief que lui cause
ze lfd_e wetb oek d e a kten h er k oms t lg l'irregularite, meme lorsqu'il s'agit d'une
uit een vreemde Staat, vvaarvan me- formalite substantielle ou d'ordre public. "
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Dat het middel, al is het gegrond, van Eerste Aanleg te Leuven geweniet tot cassatie kan leiden en mits- zen;
dien bij gebrek aan belang niet ontOver bet middel van niet-ontvankelijkvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 januari 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hutzler en
Houtekier.
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VONNISSEN EN ARRESTEN LIJKE ZAKEN VAN GEDING.

ALGEMEEN -

BURGER·
HERVATTING

Hervatting van geding is alleen voorgeschreven in de zaken waarin de debatten nog niet gesloten zijn verklaard,
en pas nadat van het feit, dat tot hervatting van geding aanleiding geeft,
kennis is gegeven (1).
(COURANT C., COURANT CHR.
T. HEUYSDENS E.A.)

heid van de voorziening, door de verweerders opgeworpen en hieruit afgeleid
dat de eisers, als erfgenamen van de oorspronkelijke partij Charles Courant, die
na de bestreden beslissing is overleden,
het geding overeenkomstig de artikelen
815 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek dienden te hervatten, terwijl in
de voorziening noch in de betekening
daarvan met geen woord gerept wordt
over enige gedinghervatting :

Overwegende dat hervatting van
het geding alleen is voorgeschreven,
naar luid van artikel 815 van het
Gerechtelijk Wetboek, « in de zaken
waarin de debatten nog niet gesloten verklaard zijn » en, volgens hetzelfde artikel, pas nadat van het feit
dat tot hervatting van het geding
aanleiding geeft, kennis is gegeven;
Overwegende dat een eindvonnis
het geding voor de rechter die het
wijst, beeindigt; dat met het instellen van een rechtsmiddel tegen een
rechterlijke beslissing een nieuwe
instantie aanvangt, niet een hervatting van geding plaatsheeft; dat derhalve voor de beoordeling van de
ontvankelijkheid van een rechtsmiddel geen toepassing kan worden gemaakt van de regels betreffende de
hervatting van geding;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

ARREST

(A.R. nr. 5995)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 december 1986 in
Om die redenen, verwerpt de
hoger beroep door de Rechtbank voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.

----------------------------~
(1) Cass., 1 juni 1878, Pas., 1878, I, 282 en de
voetnoot 2; Verslag over de gerechtelijke hervorming (1964), 337 en 415; R.P.D.B., Reprise
d'instance, nr. 8; R.P.D.B., Pourvoi en cassation en matiere civile, nr. 152, 161; A. FETTWEIS, Manuel de procedure cilrile (2e ed.), 493;
Raadpl. Cass., 21 jan. 1926, Pas., 1926, I, 193.

27 januari 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Gerard en
Houtekier.
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Eerste Protocol bij het Verdrag van 4 november 1950, opgemaakt op 20 maart
1952 en goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955,

doordat het arrest voor recht zegt dat
de onteigeningsvergoeding van de eisers
wordt bepaald op 2.982.359 frank op
grand : dat de eisers aanspraak maken
op een vergoeding voor genotsderving-inkomstenschade van 6.743.347 frank, daar
2' ONTEIGENING TEN ALGEMENEN op het ogenblik van de onteigening eerste eiser 48 jaar oud was, hij nog een luNUTIE - PACHT - VERGOEDING AAN DE cratieve levensduur van 17 jaar had
AFGAANDE PACHTER - ART. 11 GW.
waaraan een kapitalisatiecoefficient van
11,702 beantwoordt; dat verweerder in1' en 2' Aan de pachter van landeigen- roept dat volgens artikel 46 van de
dommen, wiens pacht door een ontei- Pachtwet dit moet vergoed worden; dat
gening te algemenen nutte een einde zowel de eerste deskundige als de drie
neemt, komt de in art. 11 Gw. bepaal- deskundigen, daarin gevolgd respectievede vergoeding toe en niet die welke is lijk door de vrederechter en de rechtbepaald bij art. 46 Pachtwet (1).
bank van eerste aanleg, de winstbepaling hebben berekend op het forfaitair
barema semi-brutowinst; dat deze berekeningswijze de klassieke gebruikelijke
(CEYSSENS, CRAEGHS T. BELGISCHE STAAT berekeningswijze bij gerechtelijke onteiMI:'>l. V. OPEI\'BARE WERKEN, WEGENFONDS)
geningen uitmaakt en ten deze er geen
reden is om hiervan af te wijken; dat
ARREST
eerste eiser als pachter slechts voor negenjarige periodes onder de pachtwetge(A.R. nr. 6203)
ving van 4 november 1969 beschermd is;
dat ten onrechte wordt gesteld dat eerste
HET HOF; - Gelet op het bestre- eiser het recht had om nog minstens geden arrest, op 9 februari 1987 door durende 17 jaar de grand als landbouwer
bewerken; dat artikel 46 van de wet
het Hof van Beroep te Antwerpen te
van 4 november 1969, dat de vergoeding
gewezen;
bepaalt van de door de pachter geleden
schade wegens het beeindigen van de
Over het middel: schending van de ar- pacht, werd ingelast om pachters, die optikelen 11 van de Grondwet, 4, 6, 4', 46 gezegd werden wegens de aanwending
van de wet van 4 november 1969 tot wij- van de gronden voor algemeen belang
ziging van de pachtwetgeving en van de (artikel 6, 4', artikel 7, 10') of voor bouwwetgeving betreffende het recht van ver- gronden (artikel 6, 2', artikel 7, 11°) of
koop ten gunste van huurders van land- voor gezinsdoeleinden (artikel, 10'), te
eigendommen (boek III, titel VIII, hoofd- beschermen, zodat hun recht op vergoestuk II, afdeling II, B.W.) en 1 van het dingen gelijk werd geste!d met de ver- - - - - - - - - - - - - - - - - - - l g o e d i n g e n die hen bij gerechtelijke onteigeningen worden toegekend; dat aldus
(1) Raadpl. Cass., 4 dec. 1986, A.R. nr. 5123 de vergoedingen die bij gerechtelijke
(A.C., 1986-87, nr. 206).
onteigeningen werden toegekend, de inZie : L. BELVA, « L'expropriation pour cause spiratiebron hebben gevormd voor artid'utilite publique », in Les Novelles, Droit ad- kel 46 van de Pachtwet; dat de beschrijministratif, VII, nr. 847; Y. DE CosTER, « De ving van dit artikel wordt gemaakt aan
landpacht »,in Adm. Lexicon, nr. 63; H. n'UDE- de hand van de onteigeningsvergoedinKEM D'Acoz, « Le bail a ferme et le droit de gen; dat het voor de pachter geen verpreemption », in Les Novelles, Droit civil, schil maakt of zijn schade wordt vergoed
VI, Le louage de choses, III, nr. 359; V.
RE!'IIER, (( Le bail a ferme et le droit de onder de pachtwetgeving of onder het
preemption, Chronique de jurisprudence systeem van de onteigeningsvergoedin(1970-1981) ''• J.T., 1981, blz. 607, nr. 206; H. gen; dat in dit geval het maximum aanCLOSON, Le bail a ferme (Brussel, 1970), nrs. tal jaren, met name 4 jaren, werd ver126, 147 (blz. 284); R. EECKLOO, Pacht en· Voor- goed; dat de berekening van de eerste
lwop (1970), nr 6~4,
deskundige op 1.184.000 frank moet aan1° HUUR VAN GOEDEREN -

PACHT
ED/DE DOOR ONTEIGENING TE ALGEMENEN
NCITE - VERGOEDING AAN DE AFGAANDE
PACHTER - ART. 11 GW.
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gehouden worden; dat niet wordt aanvaard dat de lucratieve levensduur van
17 jaar volledig door de onteigening is
vervallen; (...) dat wat betreft de bedrijfsstoornis, de eisers ten onrechte stellen
dat deze berekeningen voor een periode
van 17 jaar moeten worden gemaakt; dat
de vergoeding voor het verlies van de
veestapel op 26 percent van de waarde
moet worden geraamd, zoals alle deskundigen terecht hebben gedaan; dat terecht
het verlies van het materiaal door alle
deskundigen op 178.500 frank werd geschat, hetzij 25 percent van hun vervangingswaarde; dat de eisers door deze bedragen volledig vergoed werden voor het
verlies dat zij door de onteigeningen met
betrekking tot hun dieren en machines
hebben ondergaan; dat immers dit verlies nooit wordt gekapitaliseerd,

terwijl, eerste onderdeel, de bij artikel
46 van de Pachtwet gestelde regelen betreffende de vergoedingen toekomende
aan de afgaande pachter inzake vergoeding wegens onteigening ten algemenen
nutte geen bindende kracht hebben en
slechts ten exemplatieve titel kunnen gevolgd worden (schending van artikel 46
van de wet van 4 november 1969 en 11
van de Grondwet); nu ter zake de eisers
in hun appelconclusies uitdrukkelijk
staande hielden dat zij, als pachters, van
hun verpachter geen opzegging hadden
ontvangen en de pacht enkel ten einde
gekomen was door de onteigening, het
arrest ten onrechte de vergoeding van de
eisers beperkt tot een periode van vier
jaar; immers enerzijds de eisers, boven
de negen jaar van de eerste ingebruikname van het pachtgoed, gerechtigd zijn,
bij gebreke van opzegging, op opeenvolgende verlengingen met periodes van negen jaar en anderzijds eerste eiser, nog
een lucratieve levensduur had van 17
jaar; dientengevolge het arrest ten onrechte de aan eiser toekomende onteigeningsvergoeding voor genotsderving, inkomstenschade en bedrijfsstoornis beperkt tot een periode van maximum vier
jaren (schending van de artikelen 4, 6, 4°,
46 van de wet van 4 november 1969, 11
van de Grondwet en 1 van het eerste
Protocol bij het Verdrag van 4 november
1950},
tweede onderdeel, de eisers, als onteigende pachters, tegenover het onteigenend bestuur gerechtigd zijn op een billijke vergoeding die hun schade, veroorzaakt door de onteigening, volledig meet
vergoeden; de vergoeding van de eisers
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voor de genotsderving en het inkomstenverlies ingevolge de onteigening niet
noodzakelijk beperkt is tot de bijkomende vergoeding waarop de pachter krachtens artikel 46 van de Pachtwet recht
heeft tegenover de verpachter wanneer
hij door deze laatste zijn pacht verliest
ingevolge onteigening bevolen na sluiting van de pachtovereenkomst; de bijkomende vergoeding immers forfaitair beperkt is tot beloop van de geleden
schade berekend voor maximum vier
jaar, dan wanneer de onteigeningsvergoeding de volledige schade ingevolge
onteigening moet vergoeden, ook al bedraagt die meer dan de genotsderving en
het inkomstenverlies van vier jaar; het
arrest, door te beslissen dat het voor de
pachter geen verschil uitmaakt of hij
vergoed wordt onder de pachtwetgeving
of onder het systeem van de onteigeningsvergoeding, en door het forfaitair
maximum van vier jaar voor de berekening van de bijkomende vergoeding, automatisch toe te passen op de onteigeningsvergoeding voor genotsderving, inkomstenverlies en bedrijfsstoornis, zonder te onderzoeken of de eisers daardoor
volledig vergoed werden, zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt (schending
van de artikelen 4, 6, 4°, 46 van de wet
van 4 november 1969 en geen billijke
schadevergoeding toekent (schending
van de artikelen 11 van de Grondwet en
1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag
van 4 november 1950):
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verweerders : onnauwkeurigheid van de
grieven en afwezigheid van grief betreffende de bedrijfsstoornis :
Overwegende dat het middel gericht is tegen het oordeel over
« 3. vergoeding genotsderving-inkomstenschade » en « 5. vergoeding
bedriJ"fsstoornis
»;
Overwegende dat, in strijd met
wat de verweerders opwerpen, artikel 46 van de Pachtwet ook te rnaken heeft met « 5. vergoeding bedrijfsstoornis » waar immers bedrijfsverlies aan dieren en materieel
wordt behandeld;
.
i Dat de grand van met-ontvankei lijkheid moet worden verworpen;
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Over het middel zelf :

Nr. 316

Overwegende dat artikel 46 van
3' KAMER - 30 januari 1989
de Pachtwet een bijkomende vergoeding toekent « aan de pachter van
landeigendommen wiens pacht een
einde heeft genomen ten gevolge WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING - ARBEIDSDAvan opzegging met toepassing van »
GEN - DIENSTBODEN.
in dat artikel vermelde wetsbepalingen;
Voor de toepassing van art. 118bis WerkDat uit het arrest blijkt dat te
dezen de pacht werd beeindigd door
een onteigening ten algemenen
nutte;
Dat in zulk geval aan de pachter
de vergoeding toekomt, bepaald in
artikel 11 van de Grondwet;

loosheidsbesluit was niet vereist dat de
werkloze dienstbode was in de Jaatste
dienstbetrekking die aan zijn aanvraag om werkloosheidsuitkering voorafging (1).
(SCHELLINCK
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

Overwegende dat het arrest de
voormelde artikelen 46 van de
Pachtwet en 11 van de Grondwet
schendt door te oordelen << dat het
voor de pachter geen verschil maakt
of zijn schade wordt vergoed onder
de pachtwetgeving of onder het
systeem van de onteigeningsvergoedingen » en om die reden « in dit geval het maximum aantal j aren met
name: 4 jaren, werd vergoed »;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de « vergoeding genotsderving-inkomstenschade », over
« vergoeding bedrijfsstoornis » en
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
27 januari 1989 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en
Claeys Bouuaert.

(A.R. nr. 6400)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1987
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van artikel 118bis van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, ingevoegd
bij koninklijk besluit van 21 maart 1983,
en overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 maart 1983, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 november 1984, geldig van 1 april 1984 (lees :
1983) tot en met 31 december 1984 (lees :
1 juli 1985), en voor zoveel nodig van de
artikelen 118, inzonderheid eerste lid,
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 en 97 van de Grondwet,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat zowel de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur als de eerste
rechter oordeelden dat artikel 118bis van
het Werkloosheidsbesluit niet toepasselijk was omdat het een gunstmaatregel
voor clienstboden betrof, en dat eiseres
een pompstation bediende van 2 juli 1984
tot 31 augustus 1984, met betrekking tot
artikel 118bis van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 oordeelt: « (Eise1--~----~--------(1) Art. 118bis Werkloosheidsbesluit heeft
uitwerking gehad van 1 april 1983 tot 1 juli
1985 (K.B. 21 maart 1983, gewijzigd bij K.B.
12 nov. 1984).
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res) verliest uit het oog dat zij op het
ogenblik van haar uitkeringsaanvraag de
hoedanigheid van dienstbode moet bezitten. Artikel 118bis is een gunstmaatregel
die alleen betrekking heeft op dienstboden en is toepasselijk noch in het geval
van (eiseres) - die reeds een maand
werkte als bedienster van een pompstation - noch in het geval van een dienstbode, die gedurende zes maanden geen
arbeidsprestaties verricht omdat zij op
het ogenblik van haar uitkeringsaanvraag geen dienstbode meer was, doch
zonder beroep was »,
terwijl artikel 118bis van het koninklijk besluit van 20 december 1963, ingevoegd bij koninklijk besluit van 21 maart
1983, en overeenkomstig artikel 2 van
datzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 12 november 1984,
gelding hebbend van 1 april 1983 tot en
met 31 december 1984 (lees : 1 juli 1985),
bepaalde dat « het aantal arbeidsdagen
bepaald in artikel 118, eerste lid, voor de
dienstboden 300 (bedraagt), in de loop
van de achttien maanden v66r hun aanvraag om uitkeringen »; deze bepaling
slechts vereist dat de op werkloosheidsuitkeringen aanspraak makende werkloze in de achttien maanden die aan zijn
aanvraag voorafgaan, minstens 300 arbeidsdagen als dienstbode zou kunnen in
aanmerking doen nemen, doch niet vereist dat de werkloze « op het ogenblik
van zijn uitkeringsaanvraag >> de hoedanigheid van dienstbode zou bezitten of
dat zijn laatste tewerkstelling v66r zijn
uitkeringsaanvraag geschiedde in uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor
dienstboden; eiseres had aangevoerd, en
noch door verweerder, noch door het arbeidshof betwist werd, dat zij van 1
maart 1983 tot en met 30 juni 1984 als
dienstbode was tewerkgesteld geweest;
uit de stukken bleek dat zij op 3 september 1984 werkloosheidsuitkeringen aanvroeg, en eiseres aanvoerde, zonder te
worden tegengesproken op dat vlak, dat
zij in de door artikel 118bis van het
Werkloosheidsbesluit beoogde referteperiode 419 arbeidsdagen in rekening kon
brengen; het arbeidshof derhalve niet
zonder miskenning van artikel 118bis
van het Werkloosheidsbesluit eiseres het
voorrecht van deze bepaling kon ontzeggen, op de enkele grond dat zij op het
ogenblik van « de uitkeringsaanvraag »
de hoedanigheid van dienstbode niet
meer zou hebben bezeten, omdat zij v66r
haar uitkeringsaanvraag als bedienster
van een pompstation had gewerkt
(schending van alle in de aanhef van het
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middel vermelde wetsbepalingen, artikel
97 van de Grondwet uitgezonderd), e.lthans niet antwoordt op de aanvoeringen
in dat verband in het verzoekschrift tot
hoger beroep van eiseres (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, krachtens artikel 118, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, op
werkloosheidsuitkering gerechtigd
zijn de werknemers, die ten minste
het voor hun leeftijdsgroep bepaalde
aantal arbeidsdagen in de loop van
de voor die groep geldende referteperiode in aamnerking kunnen doen
nemen;
Overwegende dat, krachtens artikel 118bis van dat besluit, het aantal
arbeidsdagen bepaald in artikel 118,
eerste lid, voor de dienstboden 300
dagen bedraagt, in de loop van de
achttien maanden v66r hun aanvraag om uitkeringen;
Dat deze bepaling tijdelijk in
voormeld besluit werd ingevoegd bij
koninklijk besluit van 21 maart
1983, dat in werking trad op 1 april
1983 en ophield van kracht te zijn
op 1 juli 1985;
Overwegende dat aldus, wat de
dienstboden betreft, voor een bepaalde tijd werd afgeweken van de
in artikel 118 gestelde voorwaarden,
nu gedurende die tijd voor alle
dienstboden, ongeacht hun leeftijd,
dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden tot het recht op werkloosheidsuitkering golden;
Dat, blijkens de considerans van
het koninklijk besluit van 21 maart
1983, tot die tijdelijke afwijking besloten werd << ten einde een discriminatie te vermijden tussen de jongeren en de ouderen », ingevolge de
inwerkingtreding op 1 april 1983 van
de bepalingen waarbij de regeling
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid op de dienstboden toepasselijk werd;
Dat, nu de opzet van artikel
118bis is gelijke behandeling van de
jongere en de oudere dien.stboden
ten aanzien van de sociale zekerheid, alle werknemers die tijdens
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het van toepassing zijn van dit artien niet door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening. (Art. l70bis Werkkel het vereiste aantal arbeidsdagen
loosheidsbesluit.) (1)
als dienstbode presteerden, zich op
die bepaling kunnen beroepen, ook
al waren zij geen dienstbode in de
laatste betrekking die aan hun aan(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
vraag om uitkeringen voorafging;
T. POLITFILM V.Z.W., VERHEEKE)
Overwegende dat het arrest beslist dat artikel llBbis te dezen niet
toepasselijk is op de enkele grond
ARREST
dat eiseres niet als dienstbode was
(A.R. nr. 6413)
tewerkgesteld toen zij werkloos
werd; dat het arrest de beslissing
HET HOF; - Gelet op het bestreniet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond den arrest, op 8 december 1987 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
is;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen eerste verweerster :
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
II. In zoverre de voorziening geop de kant van het vernietigde ar- richt is tegen tweede verweerster :
rest; gelet op artikel 1017, tweede
Over het middel: schending van de arlid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt verweerder in de kosten; tikelen 161 (als gewijzigd door het koverwijst de zaak naar het Arbeids- ninklijk besluit van 30 mei 1975), 162 (als
gewijzigd door het koninklijk besluit van
hof te Antwerpen.
6 oktober 1973), 163 (als gewijzigd door
30 januari 1939 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Bi.itzler.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING - DOOR DE OVERHElD TEWERKGESTELDE WERKLOZEN - TEWERKSTELL!NG DOOR V.Z.W. - SCHULDENAAR VAN DE UITKERING.

De werkloosheidsuitkering waarop een
werkloze die met toepassing van art.
161 Werkloosheidsbesluit tewerkgesteld is door een V.Z. W., aanspraak
heeft, is verschuldigd door de V.Z. W

de koninklijke besluiten van 21 maart
1975 en 27 december 1977), 165 (als gewijzigd door de koninklijke besluiten
van 5 januari 1967 en 30 mei 1975), 166
(als gewijzigd door het koninklijk besluit
van 5 januari 1967), 170 (als gewijzigd
door het koninklijk besluit van 27 december 1977) en 170bis (als gewijzigd bij
koninklijk besluit van 30 mei 1975 en
v66r de opheffing ervan bij koninklijk
besluit van 22 juni 1937) van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 1 van het ter uitvoering van het
hiervoren genoemde artikel161 genomen
ministerieel besluit van 31 oktober 1975,
1202, 1382, 1333 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist : « dat de interpretatie van art. 170bis K.B. d.d. 20
december 1963 in onderhavig geval als
ongegrond door het (arbeids)hof wordt
afgewezen, evenals de stelling betreffen-

(1) Art. 170bis Werkloosheidsbesluit is opgeheven door K.B. 22 juni 1987 met ingang van 1
jan. 1989 (K.B. 22 juni 1988). Zie vanaf 1 jan.
1989: art. 170, § 1, Werkloosheidsbesluit, gewijzigd door K.B. 22 juni 1987.
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de het vakantieattest; dat het hager beroep van (eiser) er " de facto " inderdaad
enkel toe strekt de solidaire veroordeling
te zijnen opzichte ongedaan te maken;
dat weliswaar de beroepsakte in algemene termen stelt dat de oorspronkelijke
vordering ongegrond moet worden verklaard, maar dat noch uit de beroepsakte
noch uit de beroepsbesluiten van (eiser)
elementen blijken die de principiele ongegrondheid van de door Gerda Verheeke (tweede verweerster) gevorderde achterstallen aanduiden; dat in een arrest
van 4 maart 1987 het Arbeidshof te Gent
(afd. Brugge, 3de Kamer - J.T.T., 1987,
blz. 190), zich hierbij steunend op art.
169 van het Werkloosheidsbesluit van 20
december 1963, de R.V.A., (eiser) in huidig geschil, als de werkelijke schuldenaar van het vakantiegeld aanduidde, arrest dat ons arbeidshof eveneens toepast
en volgt; dat op grand hiervan (eiser)
reeds het bedrag van 64.229 frank verschuldigd is, zoals gevorderd door tweede (verweerster), en dat de R.V.A. dan
ook de vakantieattesten dient af te leveren; dat, anderzijds, gelet op haar hoedanigheid van werkloze, die de tewerkgestelde werkloze gedurende haar tewerkstelling behoudt, diezelfde R.V.A. - in
casu (eiser) - de eigenlijke schuldenaar
van het loon is (cfr.: art. 166, Werkloosheidsbesluit: de verhoogde werkloosheidsuitkering), ongeacht de uitbetalingsmodaliteiten die het Werkloosheidsbesluit in artikel 170bis vaststelt; dat, wat
de V.Z.W. Politfilm (eerste verweerster)
betreft, bevestigt het (arbeids)hof de beslissing van de eerste rechter om al de
daarin aangehaalde redenen en die hier
als herhaald en bevestigd dienen beschouwd te worden; dat de beweringen
van eerste (verweerster) i.v.m. beheerder
Callens als ongegrond afgewezen worden, evenals haar beweringen betreffende beheerders Desmeyter en Raes, die
ter zake de verschuldigdheid van de gevorderde lonen als niet dienend en als
ongegrond eveneens afgewezen worden
door het (arbeids)hof; dat uit voorgaande
beschouwingen volgt dat het boger beroep van (eiser) en het incidenteel hager
beroep van eerste (verweerster) ongegrond zijn, zodat het bestreden vonnis
bevestigd wordt »,
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1963, gewijzigd bij koninklijk besluit van
30 mei 1975, en van artikel 1 van het ministerieel besluit van 31 oktober 1975; de
aldus tewerkgestelde werklozen, overeenkomstig artikel165 van het Werkloosheidsbesluit, onder de verantwoordelijkheid arbeiden van de instelling die hen
tewerkstelt, doch niet worden aangeworven krachtens een arbeidsovereenkomst
en blijven ingeschreven op de lijst van
de werkzoekenden; de tewerkgestelde
werkloze, overeenkomstig artikel 166 van
het Werkloosheidsbesluit, aanspraak kan
maken op een verhoogde werkloosheidsuitkering, waarvan het bedrag minstens
gelijk is aan het loon dat wordt betaald
voor werken van dezelfde aard als die
waaraan de werkloze tewerkgesteld is;
de verenigingen zonder winstoogmerk
die werklozen tewerkstellen, krachtens
artikel 170bis van het Werkloosheidsbesluit (v66r de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 22 juni 1987), de in artikel 166 bedoelde uitkering rechtstreeks
betalen aan de werkloze; de hierboven
bedoelde verenigingen de aan de werkloze verschuldigde uitkering ontvangen
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, na aftrek van een in artikel 170
van het Werkloosheidsbesluit (zoals het
gold na de invoeging bij koninklijk besluit van 27 december 1977 en v66r de
vervanging door het koninklijk besluit
van 22 juni 1987) gespecificeerde inhouding; het arrest derhalve, door te beslissen dat eiser « de eigenlijke schuldenaar
van het loon is » en om die reden eiser
solidair met eerste verweerster te veroordelen tot betaling van de door tweede
verweerster gevorderde bedragen, schending inhoudt van de in dit middel vermelde wetsbepalingen, in het bijzonder
van artikel 170bis van het Werkloosheidsbesluit (intussen opgeheven bij koninklijk besluit van 22 juni 1987), waaruit volgt dat niet eiser doch eerste
verweerster gehouden was om aan tweede verweerster de (verhoogde) werkloosheidsuitkering te betalen, en waaruit
niet kan afgeleid worden dat, wanneer
de vereniging die de werkloze tewerkstelt, in gebreke blijft de uitkering te betalen, eiser als solidaire schuldenaar tot
betaling van de gehele uitkering aan de
werkloze kan worden aangesproken
(schending van aile in dit middel vermelterwijl, ...
de bepalingen};
tweede onderdeel, uit de vaststellingen
van de eerste rechter en van het arrest
blijkt dat tweede vervJeerster bij eerste
Wat bet tweede onderdeel beverweerster tewerkgesteld was met toepassing van artikel 151, derde lid, van treft :
het koninklijk besluit van 20 december
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Overwegende dat, krachtens artikel 166, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
gewijzigd bij koninklijk besluit van
5 januari 1967, de tewerkgestelde
werkloze aanspraak kan maken op
een werkloosheidsuitkering waarvan
het bedrag minstens gelijk is aan
het loon dat, overeenkomstig het
geldelijk statuut van kracht bij het
bestuur of de instelling die hem tewerkstelt, wordt betaald voor werken van dezelfde aard als die waarvoor hij tewerkgesteld is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening in zoverre ze gericht is
tegen eerste verweerster; vernietigt
het bestreden arrest, in zoverre het
eiser veroordeelt tot het betalen van
« loon » en dubbel vakantiegeld
1981, en uitspraak doet over de kosten tussen eiser en tweede verweerster; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; mede gelet op artikel
1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de
Dat die bepaling, krachtens arti- kosten; verwijst de aldus beperkte
kel 161, derde lid, van dat besluit, zaak naar het Arbeidshof te Gent.
gewijzigd bij koninklijk besluit van
30 mei 1975, van toepassing is op de
30 januari 1989 - 3• kamer - Voorzitwerkloze die tewerkgesteld wordt ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter door een vereniging zonder winst- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkoogmerk als bedoeld in het tweede luidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Silid van dit artikel;
mont en Houtekier.
Overwegende dat, naar luid van
artikel 170bis van het koninklijk besluit van 20 december 1963, gewijzigd door het koninklijk besluit van
30 mei 1975, de verenigingen zonder
winstoogmerk, die met toepassing
van artikel 161, tweede lid, werklozen tewerkstellen, de in artikel 166 Nr. 318
bedoelde uitkering rechtstreeks aan
de betrokkenen betalen;
Dat, blijkens het tweede lid van
artikel 170bis, eiser dienaangaande
enkel als verplichting heeft de in artikel 170 bepaalde tegemoetkoming
aan de bedoelde verenigingen te betalen; dat die tegemoetkoming bestaat in het verschil tussen de uitkering die de werkloze toekomt en een
in artikel 170 forfaitair vastgesteld
bedrag;
Dat niet eiser, doch de vereniging
die de werkloze tewerkstelt, de uitkering aan die werkloze verschuldigd is;
Dat het arrest, door te beslissen
dat eiser « de eigenlijke schuldenaar » van die uitkering is, artikel
170bis schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
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1° MISDRIJF -

ALGE!VIENE BEGRIPPEN MOREEL BESTANDDEEL.

2° ARBEID MISDRIJVEN -

ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN MOREEL BESTANDDEEL.

1" en 2" Art. 53, :!', Arbeidswet 16 maart
1971 stelt niet als vereiste vo01· het
strafbaar doen of laten verrichten van
arbeid dat de dader daarbij opzettelijk
heeft gehandeld (1).
1---~-----------

(1) Raadpl. Cass., 12 mei 1987, A.R. nr. 728
(A.C., 1986-87, nr. 531) met cone!. O.M. (ook in
R. W., 1987-88, 538) en de commentaar van J.
Messine, in J.T., 1988, 440, en van J. VERHAEGEN, " L'elE~ment fautif en matiere de contravention aux reglements », in R.D.P., 1988, 289.
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL
T. SEGERS, G.T.E. SYLVANIA N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 2484)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 51, eerste lid, en 53, 2°, van de
Arbeidswet van 16 maart 1971, in samenhang met haar artikelen 11 en 38bis,
laatstgenoemd artikel ingevoegd bij artikel 32 van de wet van 30 juni 1971 en gewijzigd bij artikel 12 van het koninklijk
besluit nr. 225 van 7 december 1983, en
van artikel 63, § 1, 1°, en§ 2, van de wet
van 22 december 1977 betreffende de
budgettaire voorstellen 1977-1978, in samenhang met haar artikel 50, § 1, zoals
gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 26
van 24 maart 1982, v66r haar opheffing
bij artikel 28, 1°, van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 en gelet op de ter uitvoering van haar artikel
66 uitgevaardigde koninklijke besluiten
van 30 maart 1982 en 27 januari 1983 tot
verlenging van hun geldigheidsduur,
doordat het arrest dat tot vrijspraak
besluit, de tenlasteleggingen niet bewezen verklaart wegens het bestaan van
twijfel nopens de aanwezigheid van het
intentioneel element in hoofde van beklaagde,
terwijl de wettelijke omschrijving van
de misdrijven die het voorwerp van de
vervolgingen uitmaakten, niet gewaagt
van enig opzet en overigens geen intentioneel element inhoudt, zodat het arrest
niet enkel die wettelijke omschrijving
miskent door er een bestanddeel aan toe
te voegen dat noch bepaald noch vereist is, maar tevens de bewijskracht
van de desbetreffende processen-verbaal
schendt door het bewijs van die misdrijven afhankelijk te stellen van het bestaan van dit bestanddeel :

Overwegende
dat
verweerder
werd vervolgd wegens overtreding
van de artikelen 53, 2°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en 63,
§ 1, 1°, van de wet van 22 december
1977 betreffende de budgettaire
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voorstellen 1977-1978; dat verweerster werd gedagvaard om zich civielrechtelijk aansprakelijk te horen
verklaren voor de betaling van de
geldboeten en kosten waartoe verweerder zou worden veroordeeld;
Overwegende dat, zo voor het bewezen verklaren van bedoelde overtredingen weliswaar een moreel bestanddeel, namelijk de schuld of
fout van de overtreder, moet aanwezig zijn, de bepalingen van de voormelde artikelen voor de toepasselijkheid van de in die artikelen
vastgestelde straffen niet als vereiste stellen dat de dader opzettelijk
heeft gehandeld;
Overwegende dat het arrest verweerder vrijspreekt op de enkele
grond « dat er inderdaad een twijfel
bestaat nopens de aanwezigheid van
het intentioneel element van de inbreuken in hoofde van beklaagde »;
Dat het arrest aldus de strafbaarheid van de voormelde misdrijven
doet afhangen van een « intentioneel element », dit is een bestanddeel dat niet door de wet is vereist;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij verweerder, beklaagde, wordt vrijgesproken de vernietiging meebrengt
van de beslissing waarbij verweerster, civielrElchtelijk aansprakelijke
partij, buiten de zaak wordt gesteld;

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 Antwerpen.
31 januari 1989 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Slootmans,
Brussel.
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I. Op de voorziening van Bernard
Thibaut de Maisieres :

Nr. 319
2•

Nr. 319

KAMER -

31 januari 1989

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZITTING HOUDENDE IN
HOGER BEROEP- VONNIS WAAROVER MEDE
WERD BERAADSLAAGD DOOR EEN RECHTER
DIE VROEGER VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT
GENOMEN ALS VOORZITTER VAN DE RAADKAMER DIE DE VERDACHTE NAAR DE POLITIERECHTBANK HEEFT VERWEZEN - GEVOLG.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN- BESLISSING VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZITTING HOUDENDE IN
HOGER BEROEP - VONNIS WAAROVER lVIEDE
WERD BERAADSLAAGD DOOR EEN RECHTER
DIE VROEGER VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT
GENOlVIEN ALS VOORZITTER VAN DE RAADKAMER DIE DE VERDACHTE NAAR DE POLITIERECHTBANK HEEFT VERWEZEN - GEVOLG.

1° en 2° Art. 292 Ger. W., krachtens het-

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel; schending van artikel 292, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, voorgezeten door
rechter Muylaert, bij beschikking
van 10 juli 1987 de eisers heeft verwezen - na aanneming van verzachtende omstandigheden - naar
de bevoegde politierechtbank ter zake van: te Lierde (Sint-Maria-Lierde) op 14 mei 1987 zich schuldig te
hebben gemaakt aan onopzettelijke
slagen of verwondingen;
Overwegende dat, bij vonnis van
de Politierechtbank te Brakel van 4
december 1987, de eisers werden
veroordeeld wegens die telastlegging
en de ermee samenhangende overtreding van het Wegverkeersreglement; dat door de eisers tegen dit
vonnis hoger beroep werd ingesteld;

welk nietig is de beslissing gewezen
door een rechter die vroeger bij het
uitoefenen van een ander rechterlijk
ambt kennis heeft genomen van de
zaak, verbiedt dat een recl1ter, die als
voorzitter van de raadkamer de verOverwegende dat de Correctionele
dachte naar de politierechtbank verwezen heeft, zitting neemt in de correc- Rechtbank te Oudenaarde, zitting
tionele rechtbank die in hager beroep houdende in hoger beroep, waarin
over de strafvordering uitspraak doet onder meer zitting nam rechter
(1).

(THIBAUT DE MAISIERES T. DE FEYTER;
DE FEYTER T. THIBAUT DE MAISIERES,
« GAN » N.V.)

Muylaert, het beroepen vonnis op
strafgebied bevestigt en op burgerlijk gebied, na de verdeling van verantwoordelijkheid te hebben bevestigd, de behandeling van de zaak
onbepaald uitstelt;

Overwegende dat rechter Muylaert, als voorzitter van de raadkaARREST
mer, rechtsprekend in eerste aanleg,
de eisers verwezen heeft naar de po(A.R. nr. 2509)
litierechtbank; dat diezelfde magistraat vervolgens deel heeft uitgeHET HOF; - Gelet op het bestre- maakt van het appelgerecht dat
den vonnis, op 8 april 1988 in hoger over de strafvordering uitspraak
beroep gewezen door de Correctio- heeft gedaan;
nele Rechtbank te Oudenaarde;
Overwegende dat zodoende rechter Muylaert als appelrechter mede
{1) Cass., 26 nov. 1985, A.R. nr. 9639 heeft beslist over een zaak waarin
(A.C., 1985-86, nr. 206).
hij voordien, bij de uitoefening van
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een ander rechterlijk ambt, kennis
Overwegende dat die beslissing
had genomen als rechter in eerste geen eindbeslissing is in de zin van
aanleg;
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering en evenmin uitDat het bestreden vonnis derhalve spraak doet over een geschil inzake
nietig is;
bevoegdheid;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
verweerder tegen eiser en van eiser
tegen verweerder :
Overwegende dat eiser afstand
zonder berusting doet wegens het
niet definitief karakter van die beslissingen;

Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
2. van eiser tegen eerste verweerder:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiser, burgerlijke partij, werd
Overwegende evenwel dat de ver- betekend aan die verweerder;
nietiging op de voorziening van eiDat de voorziening mitsdien niet
ser, beklaagde, van de beslissing op ontvankelijk is;
de tegen hem ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt van
Overwegende evenwel dat de verde niet definitieve beslissing, eens- nietiging op de voorziening van eideels, op de tegen hem ingestelde ci- ser, beklaagde, van de beslissing op
vielrechtelijke vordering die het ge- de tegen hem ingestelde strafvordevolg is van eerstegenoemde beslis- ring de vernietiging meebrengt van
sing, anderdeels, op de door hem de niet definitieve beslissing, eensingestelde civielrechtelijke verde- deels, op de tegen hem ingestelde ci~
ring die op dezelfde onwettigheid vielrechtelijke vorderingen die het
berust, ook al is de vernietiging gevolg zijn van eerstgenoemde beambtshalve uitgesproken;
slissing, anderdeels, op de door hem
ingestelde civielrechtelijke vordeII. Op de voorziening van Stefan ring die op dezelfde onwettigheid
berust, ook al is de vernietiging
De Feyter:
ambtshalve uitgesproken;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

Om die redenen, verleent akte
Overwegende dat, om de redenen van de afstand van eerste eiser; vergegeven op de voorziening van eiser nietigt het bestreden vonnis; b~veelt
sub I, het bestreden vonnis nietig is; dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
B. In zoverre de voorziening ge- vernietigde vonnis; laat de kosten
richt is tegen de beslissingen op. de ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtcivielrechtelijke vorderingen van :
bank te Gent, zitting houdende in
hoger beroep.
1. de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat het bestreden
vonnis de behandeling van de zaak
op civielrechtelijk gebied onbepaald
uitstelt;

31 januari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijlduidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Dassesse.
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Nr. 320
2'

KAMER -

WAPENS -

31 janmui 1989

VERBODEN WAPEN- BEGRIP.

Op grand van een beoordeling in feite
van de kenmerken van een wapen
stelt de .rechter op onaantastbare wijze
vast dat het geschikt is tot steken,
staten en doorboren; daaruit vermag
hij ·wettig af te Jeiden dat het wapen
een verboden wapen is, hetgeen
inhoudt dat het niet om een jachtmes
gaat (1).

(VAN LAERE)
ARREST

(A.R. nr. 2556)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over de middelen, door eiser als volgt
geformuleerd :
l1et eerste : schending van artikel 97
van de Grondwet,
doo.rdat het bestreden arrest besluit
dat het ter zake om verboden wapens
gaat, op grond van de enkele overweging
dat « de gemakkelijkheid waarmede de
helft (lees : het heft) van aile litigieuze
wapens veilig in de hand ligt, het stevig
lemmet waarvan een kant snijdend is en
uitloopt in een scherpe punt, de aanwezige stootplaat, de vierkantige uitsparingen aan de andere kant, de bloedgleuf
langs beide zijden (van een bepaald type) met zekerheid doet besluiten tot een
geschiktheid tot steken, stoten en doorboren van de tuigen »,
terwijl, eerste onde.rdeel, de geschiktheid tot steken, stoten en doorboren van
een tuig niet noodzakelijk voor gevolg
heeft dat het om een verboden wapen
gaat,

Nr. 320

tweede onderdeel, het bestreden arrest
niet antwoordt op de argumenten van eiser dat de messen geen bepaalde kenmerken vertonen waarom ze juist als
wapen dienstig zouden zijn, terwijl het
vreedzaam doel waarvoor de tuigen valgens eiser bestemd zijn een redelijke
verklaring geeft waarom deze tuigen zo
en niet anders zijn ontworpen; dat de bestemming (subjektief element) inderdaad
eveneens een relevante factor uitmaakt
om te bepalen of het al dan niet om verboden wapenen gaat, zodat de aangevochten beslissing niet gemotiveerd is
zoals vereist wordt door artikel 97 van
de Grondwet;
het tweede: schending van de artikelen 3, 4, 17, 20 en 22 van de wet van 3 januari 1933, gewijzigd bij de wet van 4
mei 1936,
doordat het bestreden arrest uit de enkele geschiktheid tot steken, stoten en
doorboren van de tuigen besluit dat het
om verboden wapenen gaat,
terwijl artikel 3 van de wet van 3 januari 1933 expliciet de jachtmessen, die
per definitie eveneens de geschiktheid
tot steken, stoten en doorboren vertonen,
uitsluit van de categorie der verboden
wapenen en het bestreden arrest niet
vaststelt dat de litigieuze wapenen geen
jacht- en sportmessen zijn, hetgeen
nochtans door eiser steeds werd en
wordt geponeerd, zodat het bestreden arrest zijn beslissing niet volgens de wetsbepalingen verantwoordt :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser een conclusie heeft genomen voor het hof
van beroep; dat de middelen, in zoverre ze aan het arrest een gebrek
aan antwoord op eisers « argumenten » aanvoeren, feitelijke grondslag
missen;
Overwegende dat het arrest op onaantastbare wijze in feite de kenmerken van de litigieuze wapens
vaststelt zoals in het eerste middel
is weergegeven, en daaruit wettig
afleidt dat deze wapens verboden
-----~----------1 wapens zijn, hetgeen inhoudt dat
(1) Cass., 14 juni 1988, A.R. nr. 2041 (niet ge- het naar het oordeel van de appelpubliceerd); zie DE BucK, « Wapens ,, in rechters niet om jachtwapens gaat;
A.P.R., nr. 118; R. VERSTRAETEN, noot onder
Dat het arrest derhalve zijn beAntwerpen, 26 juni 1985, R. W:, 1985-86, kol.
1283; raadpl. Cass., 27 maart 1939 (Pas., 1939, slissing regelmatig met redenen om171, 2 ), Cass., 4 maart 1974 (ibid., 1974, 731). kleedt en naar recht verantwoordt;
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Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT
T. SCHEERS)

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

ARREST

(A.R. nr. 3055)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 november 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

Over het ambtshalve aangevoerde midOm die redenen, verwer;t de
del : schending van artikel 22 van de wet
voorziening; veroordeelt eiser in de van
15 juni 1935 op het gebruik der talen
kosten.
in gerechtszaken :

31 januari 1989 - z• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
E. Van Herreweghe, Dendermonde.
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31 januari 1989

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN EERSTE AANLEG - STRAFZAKEN - STUK IN EEN ANDERE DAN DE PROCEDURETAAL - STAAT VAN INLICHTINGEN TOEVOEGING VAN EEN VERTALING - VOORWAARDE.

Een Nederlandse vertaling van in het
Frans gestelde stukken, met name van
de staat van inlichtingen betreffende
de beklaagde, hoeft aileen dan bij het
dossier te worden gevoegd als de beklaagde, die aileen Nederlands verstaat, daarom heeft verzocht, overeenlwmstig art. 22 Taalwet Gerechtszaken
(1).

(1) Cass., 22 april 1980 (A.C., 1979-80, nr.
532); 1 april 1987, A.R. nr. 5415 (ibid., 1986-87,
nr. 456). Vgl. Cass., 26 feb. 1986, A.R. nr. 4732
(ibid., 1985-86, nr. 412).

Overwegende dat, krachtens artikel 22, eerste en vierde lid, van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, de beklaagde die alleen Nederlands verstaat, kan vorderen dat bij zijn dossier een Nederlandse vertaling
wordt gevoegd van de stukken die
in het Frans zijn gesteld; dat hij
daartoe, langs de griffie, een verzoekschrift dient over te maken aan
de ambtenaar van het openbaar ministerie binnen de acht dagen die
volgen op de betekening van de dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de politierechtbank;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat ten deze verweerder gebruik heeft gemaakt van
het recht hem bij artikel 22 van de
wet van 15 juni 1935 toegekend;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, nu het niettemin beslist dat
« de rechtspleging, zoals gevoerd
voor de eerste rechter, nietig is » om
de reden dat « het inlichtingsbulletin van de beklaagde in de Franse
taal werd opgesteld en niet in het
Nederlands werd vertaald », artikel
22 van de wet van 15 juni 1935
schendt;

Om die :redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
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Nr. 322

op de kant van het vernietigde vonOverwegende dat het arrest enkel
nis; veroordeelt verweerder in de ;over de burgerlijke belangen uitkosten; verwijst de zaak naar de spraak doet;
Correctionele Rechtbank te OudeOver het middel: schending van de arnaarde, zitting houdende in hoger
tikelen 6, 1382, 1333 van het Burgerlijk
beroep.

Wetboek en 387 van het Strafwetboek,
31 januari 1989 - 2• kamer - Voorzit- gewijzigd bij de wet van 28 oktober 1974, ·
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
doordat het arrest, na erop te hebben

- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge- gewezen dat het slachtoffer I... G ...
lijkluidende conclusie van de h. du Jar- gehuwd was met de heer J ... , van
din, advocaat-generaal.
wie zij niet gescheiden was, en dus reeds
meer dan 13 jaar in overspel samenleefde met verweerder die gescheiden was
en dat de burgerlijke partij vergoeding
eist voor een niet gehuwde concubant
« wegens het overlijden van zijn gehuwNr. 322
de gezellin », beslist dat verweerder geen
enkele wetsbepaling van openbare orde
heeft geschonden en dat het « feit dat
2• KAMER - 1 februari 1989
een einde werd gesteld aan zijn verhou(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)
ding met mevr. G ... moet worden vergoed overeenkomstig de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek » en,
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN op grond van die overwegingen, de beOVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - slissing van de eerste rechter, waarbij
aan verweerder ter vergoeding van de
AANTASTING VAN EEN WETTIG BELANG morele schade ten gevolge van het overBEGRIP.
lijden van zijn bijzit I... G... een bedrag van 155.775 frank verhoogd met de
2° HUWELIJK - ONDERSCHEIDEN RECH- interesten wordt toegekend, bevestigt,
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGEterwijl enkel de schade die voortvloeit
NOTEN - OVERSPEL - VORDERING IN RECHTE GEGROND OP EEN ONGEOORLOOFDE TOE- uit het verlies van een wettig voordeel
aanleiding kan geven tot schadevergoeSTAND - GEVOLGEN.
ding op grond van de artikelen 1382 en
1" en 2" Hoewel de echtgenoot die zich 1383 van het Burgerlijk Wetboek; overbeledigd acht, llet ongeoorloofd karak- spelige betrekkingen, die het slachtoffer
ter van het overspel van de andere met verweerder onderhield, in strijd waeclltgeJJoot kan aanvoeren, mag de ren met haar verplichtingen die uit een
voor llet overlijden van Ja.atstgenoem- bestaand huwelijk voortvloeiden en derde aansprakelijke dader zich daarop halve in strijd waren met wettelijke beniet beroepen om zich aan de burger- palingen van openbare orde; het arrest
rechtelijke gevolgen van zijn tout te derhalve niet wettig heeft kunnen beslisonttrekken (1). (Artt. 1382 en 1383 sen dat het feit een einde te stellen aan
die verhouding voor verweerder het verB.W))
lies uitmaakte van een wettig voordeel :

Overwegende dat het hof van beroep, op een door verweerder ingeARREST ( vertafing)
stelde vordering tot vergoeding van
de morele schade die hij geleden
(A.R. nr. 5819)
heeft door het overlijden van zijn
bijzit ten gevolge van het ongeval
HET HOF; - Gelet op het bestre- waarvoor eiser aansprakelijk is verden arrest, op 19 februari 1987 door klaard, laatstgenoemde veroordeeld
het Hof van Beroep te Luik gewe- heeft om aan verweerder het bedrag
zen;
van 155.775 frank te betalen;
(J ... T. M... )

(1) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M. in

Buii. en Pas., 1989, I, nr. 322.

Dat het arrest vaststelt dat het
slachtoffer die sedert 10 april 1941

Nr. 323
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gehuwd was met C.J., << sedert ten
minste 4 juli 1968 » een gezin vormde met verweerder die << sedert 4 augustus 1965 uit de echt gescheiden
was en niet hertrouwd was op de
dag (van het ongeval), zijnde 11 mei
1981 »;

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

1 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Andersluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van
Dat het arrest, zonder dienaan- Ommeslaghe en Houtekier.

gaande te worden bekritiseerd, vermeldt dat << de duurzaamheid van de
relatie tussen de twee concubanten,
evenmin als hun wederzijdse genegenheid wordt betwist, (zodat) de
schade van de burgerlijke partij (... )
vaststaat »;

Nr. 323

Overwegende dat luidens artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek el1' KAMER - 2 februari 1989
ke daad van de mens, waardoor aan
een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de 1° HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR
schade is ontstaan, verplicht deze te
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- HUURvergoeden; dat luidens artikel 3 van
DER DIE DE HUUROVEREENKOMST OP EEN
de wet van 17 april 1878 houdende
TE VROEGE DATUM BEEINDIGT - RECHTEN
VAN DE VERHUURDER- VERHUURDER VERde voorafgaande titel van het WetHUURT HET PAND AAN ANDEREN - GEVOLG.
boek van Strafvordering de rechtsvordering tot herstel van de schade,
door een misdrijf veroorzaakt, aan
hen behoort die de schade hebben 2° AFSTAND VAN RECHT - HUISHUUR
geleden;
- VERPL!CHTINGEN VAN DE PARTIJEN HUURDER DIE DE HUUROVEREENKOMST OP

Overwegende dat, enerzijds, overEEN TE VROEGE DATUM BEEINDIGT - RECHTEN VAN DE VERHUURDER- VERHUURDER
spel indruist tegen de plicht tot geVERHUURT HET PAND AAN ANDEREN - AFtrouwheid binnen het huwelijk en
STAND VAN RECHT - BEGR!P.
een grond tot echtscheiding kan
zijn; dat, anderzijds, artikel 390 van
het Strafwetboek, v66r de opheffing 1° en 2° Wanneer de huurder de huurervan door de wet van 20 mei 1987,
overeenkomst beeindigt op een te
bepaalde dat een vervolging of vervroege datum, heeft de verhuurder de
oordeling wegens overspel alleen
keuze tussen het vragen van de uitvoering in natura of bij ekwivalent dan
mogelijk was op klacht van de echtwei het vorderen van de ontbinding
genoot die zich beledigd achtte;
Dat, zo de echtgenoot die zich beledigd acht, op het ongeoorloofd karakter van de door zijn echtgenoot
aangegane verhouding kan beroepen, de voor het overlijden van
laatstgenoemde aansprakelijke dader dat gegeven niet kan aanvoeren
om zich aan de burgerlijke gevolgen
van zijn fout te onttrekken;

met schadevergoeding (1) (art. 1184,
tweede lid, B.W.); door het enkele feit
dat de verhuurder het goed verhuurt
aan anderen ziet hij niet af van de uitvoering bij ekwivalent noch van de
ontbinding van de huurovereenkomst
(2).

1----------------(1) De Page, dee! IV, druk 1972, nr. 585, en
dee! II, druk 1964, nrs. 857 e.v.

Dat het middel niet kan worden
(2) Zie Cass.,
(A.C., 1987-88, nr.
aangenomen;

20 nov.
171).

1987,

A.R.
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(MATHIEU, NERINCKX T. REUNBROUCK, TEMMERMAN)
ARREST

(A.R. nr. 5985)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 december 1986 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 1134, 1184, tweede lid, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
van het algemeen rechtsbeginsel dat onder meer wordt toegepast door de artikelen 824, derde lid, en 1045, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, luidens
heiwelk de afstand van een recht strikt
moet worden gei:nterpreteerd en slechts
uit feiten of handelingen, die voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn, kan worden afgeleid,
doordat de rechtbank van eerste aanleg de rechtsvordering van de eisers tot
betaling van 153.700 frank achterstallige
huurgelden voor de periode van 1 juni
1984 tot 31 maart 1985 ongegrond verklaart op grand: « dat (de verweerders)
in hun beroepsbesluiten van 25 februari
1986 beklemtonen dat het litigeuze huurpand sinds minstens maanden door een
derde gehuurd wordt; dat (de eisers)
zulks niet betwisten en zelfs een afschrift overleggen van de huurovereenkomst die zij met de echtgenoten Jans
aangingen; (... ) dat (de eisers) desgevallend geen keuze meer hebben vermits zij
(de verweerders) in geval van wederverhuring aan derden, wat ter zake het geval is, niet kunnen noodzaken tot nog de
beeindigde huurovereenkomst uit te voeren; (...) dat de nieuwe huurovereenkomst enkel tot stand kon komen ingevolge de goedkeuring door (de eisers)
van de gebrekkige opzeg van (de verweerders); (...) dat laatstgenoemden dan
ook geen huurgelden meer verschuldigd
kunnen zijn aan (de eisers) »,
terwijlluidens punt 2 van de op 1 april
1982 tussen partijen gesloten huurovereenkomst, deze vanaf die datum werd
aangegaan voor een duur van drie jaar
en automatisch zou worden verlengd
voor dezelfde periode en tegen dezelfde
voorwaarden, tenzij een van de partijen
per aangetekende brief een opzeg zou
geven ten laatste drie maanden v66r de
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vervaldag; de tussen eisers en het echtpaar J'ans gesloten huurovereenkomst,
luidens punt 2, zoals door de eisers in
hun aanvullende conclusie in boger beroep benadrukt (blz. 4), een aanvang
nam op 1 november 1985, hetzij zeven
maanden na de beeindiging van de eerste overeenkomst door de opzegging vanwege eerste verweerder van 27 januari
1984; luidens deze aangetekende brief
van 27 januari 1984 evenwel opzegging
was gegeven van de huur vanaf 1 februari 1984 >>; het sluiten door de eisers van
een nieuwe huurovereenkomst met bet
echtpaar Jans derhalve geenszins enkel
tot stand kon komen ingevolge de
« goedkeuring » door de eisers van de
<< gebrekkige >> opzegging door de verweerders - dit wil zeggen met uitwerking vanaf 1 februari 1984 - doch hoogstens zou kunnen uitgelegd als een
gevolg van de aanvaarding door de eisers van de beeindiging van de oorspronkelijke huurovereenkomst door voormelde opzegging, op 31 maart 1985, en
bijgevolg de verweerders niet kon vrijstellen van hun verbintenis tot betaling
van de in deze overeenkomst bedongen
huurprijs tot voormelde einddatum, zoals
door de eisers gevorderd; uit het aangaan van de tweede huurovereenkomst
door de eisers met het echtpaar J ans
evenmin een afstand door de eisers kan
worden afgeleid van hun recht betaling
van de hun, op grand van de eerste
huurovereenkomst, verschuldigde huurgelden te vorderen, nu het aangaan van
die tweede huurovereenkomst voor een
andere uitlegging vatbaar is, zodat de
rechtbank van eerste aanleg, door te beslissen dat de eisers, door de wederverhuring aan derden, de verweerders niet
kunnen noodzaken tot nog de beeindigde
huurovereenkomst uit te voeren en dat
de nieuwe huurovereenkomst enkel tot
stand kon komen ingevolge de « goedkeuring >> door de eisers van de << gebrekkige opzeg » van de verweerders, van de
aangetekende brief van eerste verweerder van 27 januari 1984 en van de voormelde huurovereenkomsten een uitlegging geeft die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), althans weigert aan die
overeenkomsten de gevolgen toe te kennen die zij wettelijk tussen partijen
moesten hebben (schending van artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek) en
miskenning inhoudt van het rechtsbegrip
<< afstand van recht >> (schending van het
in het middel aangeduide algemeen
rechtsbeginsel), en bijgevolg, op de hier-
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boven weergegeven gronden, niet wettig
de vordering van de eisers tot betaling
van de hun contractueel verschuldigde
huurgelden (afwijst) (schending van de
artikelen 1134 en 1184, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek):

beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in
hoger beroep.

Overwegende dat, wanneer de
huurder de huurovereenkomst beeindigt op een te vroege datum, de
verhuurder de keuze heeft tussen de
uitvoering in natura of bij ekwivalent te vragen enerzijds en de antbinding met schadevergoeding te
vorderen anderzijds; dat de verhuurder de uitvoering bij ekwivalent of
de ontbinding niet verzaakt door het
enkele feit dat hij het goed verhuurt
aan anderen; dat de rechter immers
vrij blijft de uitvoering bij ekwivalent of de gerechtelijke ontbinding
al dan niet toe te staan;
Dat het bestreden vonnis derhalve
niet wettig kon oordelen dat, om de
enkele reden dat de eisers niet langer de verweerders « konden noodzaken toch nog de beeindigde huurovereenkomst uit te voeren », « de
nieuwe huurovereenkomst enkel tot
stand kon komen ingevolge de goedkeuring door (de eisers) van de gebrekkige opzeg van (de verweerders) »;
Dat het vonnis artikel 1184 van
het Burgerlijk Wetboek alsmede het
algemeen rechtsbeginsel schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de vordering
van de eisers tot het betalen van
achterstallige huurgelden de vernietiging meebrengt van de beslissingen inzake de huurschade en inzake
de terugbetaling van de huurwaarborg, die het gevolg zijn van de vernietigde beslissing;

2 februari 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Butzler.

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
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HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
PRINCIPAAL BEROEP - VORM.

Krach tens art. 1056 Ger. W. kan hager beroep worden ingesteld bij conclusie ten
aanzien van iedere partij die bij het
geding aanwezig of vertegenwoordigd
is; wanneer een partij, zonder gedaagde in hager beroep te zijn, ten aanzien
van een in het appelgeding betrokken
partij bij conclusie incidenteel beroep
heeft ingesteld binnen de bij art. 1051
Ger. W. bepaalde termijn en dit incidenteel beroep als dusdanig niet ontvankelijk is, moeten de appelrechters
onderzoeken of dit hager beroep niet
ontvankelijk is als hoofdberoep (1).
(1) Tijdens de parlementaire voorbereiding
van het wetsontwerp houdende het Gerechte!ijk Wetboek, nl. Gedr. St., Kamer, 59
(1965-1966, nr. 49, Verslag namens de commissie voor de Justitie, uitgebracht door F. Hermans, blz. 157-158, werd door de commissie gezegd dat hager beroep bij conclusie zou
kunnen worden ingesteld wanneer het om een
incidenteel beroep gaat. Niettemin is Le Paige
(Handboek Fan Gerechtelijk Recht, dee! IV,
Rechtsmiddelen, druk 1973, nrs. 84·4 en 90-3",
en de voetnoot 105 op blz. 92) van oordeel dat,
gelet op de algemeenheid van de termen van
art. 1056, 4", Ger.W., principaal beroep mag
worden ingesteld door een niet in hager beroep gedaagde partij ten aanzien van iedere
partij die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is; die zienswijze wordt beaamd
door : Georges de Leva! in een nota onder Ap-

(Zie Fervolg nota l'Olgende biz.;
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(WEGENFONDS T. VAN BROEKHOVEN'S ALGEMENE ONDERNEMINGEN N.V. EN T.A.V. GEMEENTE
BREE; GEMEENTE BREE T. VAN BROEKHOVEN'S
ALGEMENE ONDERNEMINGEN N.V. EN T.A.V. WEGENFONDS)
ARREST

(A.R. nrs. 6064 en 6065)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen, ingeschreven op de algemene
rol onder de nummers 6064 en 6065,
tegen hetzelfde arrest zijn gericht
en derhalve moeten worden gevoegd;
I. Op de voorziening van het Wegenfonds:

A. Wat de voorziening zelf, gericht
tegen de N.V. Van Broekhoven's Algemene Ondernemingen, betreft :

II. Op de voorziening van de gemeente Bree :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 17, 18, 742, 746, 1042, 1051,
1054, 1056, 1057 en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest het hager beroep,
door eiseres ingesteld bij conclusie neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen op 22 oktober 1985,
als niet-ontvankelijk afwijst, op grand

------------------1
(Vervolg nota van vorige biz.)
pel Liege, 10 maart 1983, in Jurispr. Liege,
1983, b!z. 256; KoHL, in R.P.D.B., Compl. VI,
druk 1983, tw. « Appel en matierE. civile, socia!e et commerciale », nrs. 574 tot 578, en in Jurisprudence du Code judiciaire, Voies de recom·s, art. 1056-3,4. Appel par conclusions,
druk 1988; PoUPART, in Gerechtelijk Recht, Artikelgewijze commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer, druk 1985, art.
1056-6, nr. 10; FE'ITWEIS, Manuel de procedure
civile, druk 1987, nr. 767; VAN COMPERNOLLE,
" Examen de jurisprudence (1971 a 1985) Droit judiciaire prive. Les voies de recours »,
in Rev. crit. jurispr. beige, 1987, biz. 157, nr.
33,
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van de volgende overwegingen : « dat
(gedaagde in bindend- en gemeenverklaring) in eerste aanleg niets gevorderd
heeft tegen haar medeverweerster (eiseres), en dit hager beroep (namelijk het
principaal hager beroep van gedaagde in
bindend- en gemeenverklaring tegen eiseres) ontoelaatbaar is bij gebrek aan
belang; (... ) dat, nu (eiseres) enkel in hager beroep werd betrokken zonder dat
(gedaagde in bindend- en gemeenverklaring) iets van haar heeft gevorderd, (eiseres) niet de hoedanigheid heeft van gedaag in hager beroep in de zin van
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wethoek; dat derhalve het incidenteel beroep, uitgaande van (eiseres), tegen wie
het hager beroep ontoelaatbaar is, eveneens ontoelaatbaar is (...) »,

terwijl het hof van beroep van ambtswege de ontvankelijkheid van het hager
beroep moet onderzoeken; het hager beroep ont-vankelijk is indien het wordt ingesteld door neerlegging van de aide van
beroep ter griffie van de appelrechter
binnen de maand te rekenen van de betekening van het vonnis; het hager beroep ten aanzien van iedere partij die bij
het geding aanwezig of vertegenwoordigd is, bij conclusie kan worden ingesteld; het arrest derhalve, door het hager
beroep door eiseres ingesteld bij akte
van beroep neergelegd ter griffie van het
Hof van Beroep te Antwerpen op 22 oktober 1985 niet ontvankelijk te verklaren,
op grond van de overweging dat eiseres
niet de hoedanigheid zou hebben van gedaagde in hager beroep en dientengevolge geen incidenteel hager beroep zou
kunnen instellen, zonder te onderzoeken
of het hager beroep, dat binnen de
maand van de betekening van het (beroepen) vonnis op 4 oktober 1985, werd
ingesteld, niet ontvankelijk is als principaal hager beroep, de in het middel genoemde wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat uit de procedurestul;:ken en de vaststellingen van
het arrest blijkt : 1. dat eiseres bij
conclusie neergelegd ter griffie van
het hof van beroep, op 22 oktober
1985 tegen verweerster, gedaagde in
hoger beroep, hoger beroep, door
haar « incidenteel » beroep genoemd, heeft ingesteld tegen het
vonnis van 9 september 1985 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
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Tongeren, dat haar heeft veroorOm die redenen, voegt de voorziedeeld tot betaling aan verweerster : ningen; 1. wat de voorziening van
a) solidair met het Wegenfonds, van het Wegenfonds betreft: verwerpt
een vergoeding van 3.186.730 frank, de voorziening en de vordering tot
en b) van 481.745 frank, bedragen te bindendverklaring; veroordeelt eiser
vermeerderen met de gerechtelijke in de kosten van zijn voorziening en
intresten; 2. dat voormeld vonnis van zijn vordering tot bindendveraan eiseres op 4 oktober 1985 bete- klaring; 2. wat de voorziening van
kend werd;
de gemeente Bree betreft : vernietigt
Overwegende dat het hof van be- het bestreden arrest in zoverre het
roep van ambtswege de ontvanke- ten gronde uitspraak doet over de
lijkheid van de hogere beroepen vorderingen van verweerster tegen
moet onderzoeken;
eiseres; verklaart dit arrest bindend
Overwegende dat het arrest oor- voor het Wegenfonds; beveelt dat
deelt dat, nu eiseres niet de hoeda- van dit arrest melding zal worden
nigheid van « gedaagde in hoger be- gemaakt op de kant van het gedeelroep » heeft in de zin van artikel telijk vernietigde arrest; houdt de
1054 van het Gerechtelijk Wetboek, kosten aan en laat de beslissing
het door haar bij conclusie· ingestel- daaromtrent aan de feitenrechter
de « incidenteel » beroep niet ont- over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
vankelijk is;
Gent.
Overwegende dat, krachtens artikel 1056, 4°, van het Gerechtelijk
2 februari 1989 - 1" kamer - VoorzitWetboek, hoger beroep kan worden ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
ingesteld bij conclusie, ten aanzien - Verslaggever : de h. Matthijs - Gevan iedere partij die bij het geding deeltelijlc andersluidende conclusie (2)
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal
aanwezig of vertegenwoordigd is;
- Advocaten : mrs. van Heeke, HouteOverwegende dat, nu uit de vast- kier en Nelissen Grade.
stellingen van het arrest blijkt dat
het hoger beroep door eiseres ten
aanzien van verweerster, betrokken
in het appelgeding, bij conclusie
werd ingesteld binnen de door artikel 1051 van dit wetboek bepaalde Nr. 325
termijn van een maand, te rekenen
van de betekening van het vonnis,
1• KAMER - 2 februari 1989
het hof van beroep ambtshalve had
moeten onderzoeken of dit hoger beroep niet ontvankelijk was als 1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
hoofdberoep; dat het op grond van
TAFEL EN BED - RECHTSPLEGING de in het middel vermelde redengeDOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - VERving de beslissing dat het hoger bePLICHTING VOOR DE ECHTGENOTEN HUN
roep van eiseres niet ontvankelijk 1---------------is, niet wettelijk verantwoordt;
(2} Wat de II, eerste middel, betreft, was het
openbaar ministerie van oordeel dat de appelDat het middel gegrond is;

Over het vierde middel :

Dat het middel gegrond is;
Overwegenae dat het tweede en
net vijfde middel niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden;

rechters, zo zij weliswaar van ambtswege de
ontvankelijkheid van de hogere beroepen moeten onderzoeken, zij echter ter zake, nu eiseres, de gemeente Bree, niet had verklaard
« hager beroep >> of « principaal beroep ,, in te
stellen doch wei enkel en aileen « incidenteel
beroep >>, slechts dienden na te gaan of dit incidenteel beroep als dusdanig ontvankelijk
was, onderzoek dat zij hadden gedaan vermits
zij dit incidenteel beroep niet ontvankelijk
hadden verklaard, en dat het eerste middel
, derhalve niet kon worden aangenomen.
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OVEREENKOMST, INZONDERHEID BETREFFENDE IEDERS BIJDRAGE IN HET ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KINDEREN, SCHRIFTELIJK
VAST TE STELLEN - DRAAGWIJDTE EN GEVOLGEN VAN DIE VERPLICHTING.

2° LEVENSONDERHOUD -

ECHTSCHEIDl:\TG DOOR ONDERL!NGE TOESTEMJ\!IING VERPLICHTING VOOR DE ECHTGENOTEN HUN
OVEREENKOMST, INZONDERHEID BETREFFENDE IEDERS BIJDRAGE IN HET ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN DE GEMEENSCHAPPEL!JKE
KINDEREN
SCHRIFTELIJK
VAST TE STELLEN - DRAAGWIJDTE EN GEVOLGEN VAN DIE VERPLICHTING.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG-

BURGERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ECHTGENOTEN DIE BESLOTEN ZIJN
TOT ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE
TOESTEMMING OVER TE GAAN, STELLEN IN
m;:v OVEREE:\'KO:VIST DESAANGAANDE EEN
LID VA:\! DE RECHTERLIJKE MACHT IN HUN
PLAATS VOOR HET VASTSTELLEN VA:\! IEDERS BIJDRAGE !:II HET ONDERHOUD EN DE
OPVOEDI:\TG VA:Ii DE GE:VIEENSCHAPPELIJKE
Kl'\DERE:\1- GEEN AA:\THA:\TGIG MAKEN VAN
DE ZAAK BIJ EEN RECHTSCOLLEGE.

1', 2o en 3° lngevolge art. 1288 Ger. W., dat

van openbare orde is, zijn de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding
door onderlinge toestemming over te
gaan, ertoe gehouden hun overeenkomst, die inzonderheid betrekking
heeft op ieders bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen, schriftelijk vast
te stellen en zij mogen in die overeenkomst geen lid van de Rechterlijke
Macht in hun plaats stellen, zelfs niet
voor het vaststellen van het bedrag
van die bijdrage; daaruit volgt dat,
wanneer in die overeenkomst een dergelijke indeplaatsstelling is bepaald,
het aanhangig maken van de zaak bij
een rechtscollege onverenigbaar is met
de bepaling van voornoemd art. 1288.
(PROCt.:REUR-GEXERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK l:\T ZAKE C... T C... )
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8290)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, O.P 5 november 1987

Nr. 325

door de Arrondissementsrechtbank
te Luik gewezen;
Over het middel: schending van artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis de zaak
M ... C... tegen G ... C ... naar de vrederechter van het kanton V ... verwijst, terwijl
die niet bevoegd is om kennis te nemen
van een vordering inzake uitkering tot
levensonderhoud voor de gemeenschappelijke kinderen tijdens de procedure tot
echtscheiding door onderlinge toestemming van de vader en de moeder :

Overwegende dat in de beschikking d.d. 10 augustus 1987 van de
vrederechter van het kanton V ...
wordt vastgesteld dat de echtgenoten C ... -C ... , in de overeenkomsten
die aan hun echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaan,
onder de rubriek D aangaande de
uitkering tot levensonderhoud voor
de gemeenschappelijke kinderen,
hebben bepaald « dat de heer C ...
voor de eerste maal op 1 augustus
1986 aan zijn echtgenote een bedrag
zal storten dat door de geadieerde
vrederechter van het kanton V... zal
worden vastgesteld »;
Dat daaruit volgt dat die echtgenoten bij overeenkomst de vaststelling van het bedrag van die uitkering aan de arbitrage van die magistraat hebben onderworpen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 1288 van het Gerechtelijk Wethoek, dat van openbare orde is, de
echtgenoten die besloten zijn tot
echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, ertoe gehouden zijn hun overeenkomst, die inzonderheid betrekking heeft op ieders bijdrage in het onderhoud en
de opvoeding van de gemeenschappelijJ.<-e kinderen, schriftelijk vast te
stellen; dat zij in die overeenkomst
geen lid van de rechterlijke macht
in hun plaats mogen stellen, zelfs
niet voor het vaststellen van het bedrag van die bijdrage; dat bijgevolg
het aanhangig maken van de zaak
bij een rechtscollege te dezen onverenigbaar is met de bepaling van
voornoemd artikel 1288;
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Dat de arrondissementsrechtbank Nr. 326
derhalve niet zonder schending van
de in het middel aangewezen wetsbepaling de zaak heeft kunnen ver1• KAMER - 3 febrnari 1989
wijzen naar de vrederechter, die ter
zake niet bevoegd is;
Dat het middel in die mate ge- 1o VORDERING IN RECHTE - TERGENgrond is;
DE EN ROEKELOZE RECHTSVORDERING FOLJT.

2° AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN

Om die redenen, vernietigt het beOVEREENKOMST - DAAD - Fom IN
streden vonnis; beveelt dat van dit
HET ALGEMEEN - TERGENDE EN ROEKELOarrest melding zal worden gemaakt
ZE RECHTSVORDERING - BEGRIP.
op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten van de rechtsple- 1' en 2' Niet naar recht verantwoord is
ging voor de arrondissementsrechtde beslissing waarbij een van de parbank en de kosten van het cassatietijen veroordeeld wordt tot schadeloosberoep ten laste van de Staat; zegt
stelling op grand dat zij een nodeloos
dater geen reden tot verwijzing is.
geding heeft ingesteld, wanneer uit de
2 februari 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Andersluidende conclusie (1) van de h. Velu, advocaat-generaal.
Nota arrest nr. 325 :
(1) Het O.M. had erop gewezen dat art. 591,
7', Ger.W., als gewijzigd bij de wet van 31
maart 1987, luidens hetwelk de vrederechter
kennis neemt van aile geschillen betreffende
uitkeringen tot onderhoud met uitsluiting
evenwel van geschillen op grond van art. 336
B.W. en van die in verband met een rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van
tafel en bed waarover geen einduitspraak is
gevel_d bij een in kracht van gewijsde gegaan
vonms of arrest, geen onderscheid maakt tussen de rechtsvorderingen tot echtscheiding op
grond van bepaalde feiten en de rechtsvorderingen tot echtscheiding door onderlinge toestemming.
Het O.M. was van mening dat geen onderscheid kon worden ingevoerd dat niet door de
wetgever was gemaakt; er diende, derhalve, te
worden geoordeeld dat de geschillen betreffende de bijdrage van iedere echtgenoot in het
onderhoud en de opvoeding van de kinderen,
als bedoeld in art. 1254 Ger.W., die in de bij
art. 1288 van dat wetboek bepaalde schriftelijke overeenkomst is vastgesteld, niet onder
de bevoegdheid van de vrederechter vallen
wanneer zij verband houden met een rechtsvordering tot echtscheiding door onderlinge
toestemming waarover geen einduitspraak is
geveld bij een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis of arrest (Zie Cass., 23 sept. 1971, A.C.,
1972, 89, redenen).

(Zie vervoig nota voigende biz.)

gronden van de beslissing niet valt af
te leiden dat die partij een fout heeft
begaan (1). (Art. 1382 B.W.)

1-:..--------------(Vervolg nota van vorige biz.)
Volgens het O.M. kon, uit het feit dat krachtens art. 1288 Ger.W. de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming ertoe gehouden zijn hun overeenkomst, die inzonderheid betrekking heeft op
ieders bijdrage in het onderhoud van hun kinderen, niet worden afgeleid dat het adieren
van een rechtscollege onverenigbaar was met
de rechtspleging zoals ze was ingesteld, op
grond dat tijdens de rechtspleging van echtscheiding door onderlinge toestemming het bedrag van die bijdrage enkel bij gemeenschappelijk akkoord tussen de ouders kan worden
vastgesteld.
, Het O.M. had erop gewezen dat de zaak
krachtens art. 660, eerste lid, Ger.W. naar de
bevoegde rechter moet worden verwezen en
dat ingevolge art. 584 van hetzelfde wetboek
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanle~ in aile gevallen die hij spoedeisend acht,
blJ voor:aad uitspraak doet in aile zaken, behalve d1e welke de wet aan de rechterlijke
\ macht onttrekt, en het oordeelde dat deze
zaak spoedeisend was en dat de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg bij voorraad
uitspraak moest doen over de litigieuze vordermg. Het O.M. besloot dus tot vernietiging van
het bestreden vonnis en tot verwijzing van de
zaak naar de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik, zitting houdend in kort
geding. (Zie Cass., 3 mei 1979, A.C., 1978-79,
1050).
Nota arrest nr. 326 :
(1) Zie Cass., 22 maart 1956 (A.C., 1956, 607).
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. HELSEN)
ARREST

(A.R. nr. 5912)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1986 door het
Hof. van Beroep te Antwerpen gewezen,

Over het middel: schending van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat verweerster op 26 april 1980
met de belastingschuldige Paul Verstraelen en een genaamde Fierens Clemence
een huurovereenkomst heeft afgesloten
betreffende het gemeubeld appartement
waar de in beslag genomen meubelen
zich bevonden, dat zij een inventaris
heeft laten registreren van de zich aldaar bevindende en haar toebehorende
meubelen en dat de overeenkomst die
tussen haar en de belastingschuldige gesloten werd naar deze inventaris verwijst, de door verweerster ingestelde revindicatie gegrond verklaart, en bovendien oordeelt « dat uit hetgeen voorafgaat blijkt dat appellante (thans verweerster) tot een nodeloze procedure
werd gedwongen waardoor zij schade
heeft geleden die ex aequo et bono op
10.000 frank wordt geraamd »,
terwijl de schuldeiser die tot de wettelijk geregelde uitvoeringsmaatregelen tegcn zijn schuldenaar moet overgaan, gerechtigd is, overeenkomstig artikel 2279
van het Burgerlijk Wetboek, te vermoeden dat de roerende goederen die zich in
de woning van deze schuldenaar bevinden hem in eigendom toebehoren; de
derde-revindicerende partij, die aanspraak maakt op eigendom van deze goederen, de bewijslast draagt voor het eigendomsrecht dat zij inroept; dit eigendomsrecht uiteraard enkel door de revindicatie-procedure zelf kan vastgesteld
worden, zodat het leggen van beslag op
roerende goederen die zich in de woning
van de schuldenaar bevinden op zichzelf
geen fout kan uitmaken; het arrest geen
omstandigheden aanduidt, waaruit zou
blijken dat het leggen van uitvoerend beslag te dezen wei een foutief karakter
zou dragen; de enkele overweging dat
verweerster door dit beslag « tot een nodeloze procedure werd gedwongen » onmogelijk tot verantwoording van het be-
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staan van een fout kan dienen, vermits
op het tijdstip van het leggen van beslag
onmogelijk kon geweten worden dat verweersters revindicatie gegrond zou worden verklaard; waaruit blijkt dat het arrest, dat eiser tot een schadevergoeding
veroordeelt om de enige reden dat verweerster << tot een nodeloze procedure
werd gedwongen "• het bestaan niet vaststelt van een fout die tot schadevergoeding aanleiding zou kunnen geven
(schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek), en de toekenning van
een schadevergoeding niet motiveert
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat het arrest de
d I'
t t
h d
d'
veroor e mg 0
sc a evergoe mg
geheel grondt Op de overweging
« dat uit hetgeen voorafgaat blijkt
dat (verweerster) tot een nodeloze
procedure werd gedwongen waardoor zij schade heeft geleden »; dat
het arrest aldus de nodeloosheid
van de procedure als een fout van
eiser aanmerkt;
Overwegende dat « hetgeen voorafgaat » uitsluitend bestaat in redenen waarin het hof van beroep de
feiten van de procedure vermeldt
en, anders dan de eerste rechter,
oordeelt dat de revindicatie door
verweerster van de door eiser in beslag genomen goederen gegrond
was, zij het maar grotendeels;
Dat het hof van beroep op grond
van de enkele vaststelling dat het
beslag van eiser ook op goederen
van verweerster betrekking had en
dat de revindicatie van verweerster
grotendeels gegrond was, niet naar
recht heeft kunnen beslissen dat eiser onrechtmatig had gehandeld in
de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
veroordeelt tot een schadevergoeding van 10.000 frank en uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden ge-

maakt 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.
3 februari 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Claeys Bouuaert.
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1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN - ONTEIGENING TEN
ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE BEPALING VAN DE VOORLOPIGE VERGOEDINGEN HERZIENING - VONNIS VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - VATBAARHEID VOOR HOGER BEROEP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- BURGERLIJKE ZAKEN - ONTEIGENING
TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE - BEPALING VAN DE VOORLOPIGE VERGOEDINGEN - HERZIENING - VONNIS VAN
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - VATBAARHEID VOOR CASSATIEBEROEP.

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE- SPOEDPROCEDURE- VASTSTELLING VAN DE VOORLOPIGE VERGOEDINGEN
- HERZIENING - VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- VATBAARHEID
VOOR HOGER BEROEP OF VOOR CASSATIEBEROEP.

1", 2" en 3" Het vonnis van de rechtbank

en bijgevolg niet voor cassatieberoep
(1). (Artt. 602, 1", 608 en 616 Ger.W.;
artt. 14 en 16 Onteigeningswet 26 juli
1962.)
{DEBRABANDERE, VAN LANDSCHOOT T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN)
ARREST

(A.R. nr. 5966)

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 maart 1985 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent gewezen;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat de eisers, met
toepassing van artikel 16 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en
de concessies voor de bouw van de
autosnelwegen, voor de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent de herziening hebben aangevraagd van de
voorlopige vergoedingen die hun
door de vrederechter bij vonnis van
3 maart 1983 werden toegekend;
Overwegende dat het bestreden
vonnis die vordering tot herziening
niet ontvankelijk verklaart omdat
zij te laat is ingesteld;
Overwegende dat de vordering tot
herziening voor de rechtbank van
eerste aanleg een op zichzelf staande procedure uitmaakt, die krachtens artikel 16, tweede lid, van voormelde wet aan de regels van het
Gerechtelijk Wetboek is onderworpen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis over de vordering tot herziening in eerste aanleg uitspraak doet;
dat, nu tegen zodanig vonnis hoger
beroep openstaat, de beslissing niet
in laatste aanleg is gewezen;
Overwegende dat, zoals bepaald is
in artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek, het Hof enkel kennis
neemt van de beslissingen in laatste
aanleg;

van eerste aanleg dat, met toepassing
van art. 16 Onteigeningswet 28 juli
1982, uitspraak doet over een vordering tot herziening van de vergoedin- 1---------------~=
gen die de vrederechter overeenkomstig art. 14 van die wet voorlopig heeft
(1) Zie Cass., 23 juni 1986, A.R. nr. 7491
bepaald, is vatbaar voor boger beroep (A.C., 1985-86, nr. 667).

664

HOF VAN CASSATIE

Nr. 328

Dat de VOOrziening, zoals is opgeWOrpen door verweerder, niet ontvankelijk is;

(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. PRECAM N.V.,
ROGGHE C. E.A., LEMAIRE)

Overwegende dat de middelen,
door de eisers aangevoerd, geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening;

ARREST

(A.R. nr. 5987)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
Over het middel: schending van de arvoorziening; veroordeelt de eisers in tikelen 97 van de Grondwet, 1234, 1235,
de kosten.
1239, 1249 van het Burgerlijk Wetboek,
3 februari 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Claeys Bouuaert.
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - Z.I.V.-WET, ART. 70, § 2 - INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - GEVOLGEN.

Wanneer een verzekeringsinstelling op
grand van art. 70, § 2, Z.I. V.-wet bepaalde prestaties heeft verstrekt aan
de getroffene van een ongeval, heeft
laatstgenoemde geen enkel verhaal
meer tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon, in zoverre de
schade reeds door de verstrekte prestaties vergoed is; de aansprakelijke
persoon die niettemin de getroffene
schadeloos stelt, kwijt zich daardoor
van geen enkele schuld en kan die betaling niet aanvoeren tegen de in de
rechten van de getroffene gesubrogeerde verzekeringsinstelling.

1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
en 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, als aangevuld en gewijzigd bij de artikelen 32 van de wet
van 8 april 1965, 28 van de wet van 27 juni 1969 en 17 van de wet van 5 juli 1971,
en van het algemeen rechtsbeginsel dat
de rechter verbiedt uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken,
doordat het arrest eisers vordering,
strekkend tot terugbetaling door de N.V.
Precam van de door eiser voor en aan
wijlen Jozef Rogghe betaalde uitgaven
en vergoedingen in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, ten gevolge van een verkeersongeval waarvoor de verzekerde van de N.V.
Precam gedeeltelijk aansprakelijk was,
als ongegrond afwijst, op de volgende
gronden : « De N.V. Precam werd bij vonnis van 25 juni 1976 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde veroordeeld om aan Jozef Rogghe vergoeding te betalen. Het wordt niet betwist
dat in de uitgesproken veroordelingen de
integrale vergoeding, die (eiser) thans
nogmaals vordert van de N.V. Precam,
begrepen is (... ) Als gesubrogeerde heeft
(eiser) echter niet meer rechten dan zijn
verzekerde. Het staat vast en het wordt
niet betwist dat de N.V. Precam, ingevolge het evengenoemde vonnis van 25 juni
1976, de verzekerde van (eiser) integraal
heeft vergoed. Daar de verzekerde van
(eiser) tegenover de N.V. Precam geen
rechten meer had en/of heeft, heeft (eiser) er ook geen. Bezwaarlijk beroept (eiser) zich op artikel 70 Z.I.V.-wet dat o.m.
bepaalt dat de overeenkomst die tot
stand is gekomen tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, hem niet kan worden tegengeworpen zonder zijn instemming. De
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N.V. Precam heeft immers niet krachtens een overeenkomst, maar ingevolge
een veroordeling aan de verzekerde van
(eiser) betaald. Daar de N.V. Precam volkomen regelmatig alle schade heeft vergoed door betaling aan (eisers) verzekerde, dit ingevolge de uitgesproken veroordeling, kan (eiser) niets meer van haar
vorderen. Het vonnis is uitgevoerd. De
actio judicati is dan ook ongegrond »,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
beroepsconclusie aanvoerde (p. 7) : « 2.3.
T.a.v. de reeds verrichte betalingen aan
Rogghe : 2.3.1. Aangezien eerste gei:ntimeerde stelt dat, aangezien Rogghe Jo"
zef destijds een volledige schade-eis instelde nopens alle gevolgen van het
ongeval, zij haar schuld reeds heeft gedelgd, en ze niet kan verplicht worden
thans een tweede maal te betalen, deze
keer aan concluant. Dat art. 70, § 2, lid 5,
van de wet van 9 augustus 1963 inzake
de verplichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit bepaalt : " De overeenkomst
die tot stand gekomen is tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, kan niet tegen de
verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming. " Dat in
dit verband werd gevonnist : " ... Deze bepaling impliceert dat, om zich rechtsgeldig te kwijten van zijn verplichtingen,
hij die de schadeloosstelling verschuldigd is, vooraf die instemming vraagt
voor hij de rechtstreekse betaling aan
het slachtoffer aanvangt, ook al zouden
de aan het slachtoffer toekomende uitkeringen gerechtelijk zijn vastgesteld. "
2.3.2. Aangezien dit a fortiori het geval is
wanneer de schuldenaars de sociaal verzekeraar kenden doordat deze hun kennis heeft gegeven van zijn aanspraken
op vergoeding. Dat we hager reeds wezen (zie punt 2.1.1.) op het schrijven d.d.
7.10.1971 van concluant aan eerste ge!ntimeerde, waarin onder meer te lezen
staat : " ... delen wij U mede dat wij wensen gebruik te maken van onze wettelijke subrogatie ... Alle minnelijke schikkingen of alle uitbetalingen aan het
slachtoffer kunnen ons niet tegengesteld
worden, indien wij daarvan niet kennisgeving hebben ontvangen of indien zij
uitgevoerd werden zonder onze toestemming. " »; het arrest deze aanvoeringen
niet beantwoordt, zodat het arrest niet
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, deze redengeving
van het arrest impliceert dat de N.V.
Precam, ingevolge de door haar verrichte
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betaling aan Jozef Rogghe, haar verbintenis ten aanzien van deze laatste tot
vergoeding van de door hem geleden
schade heeft uitgevoerd, zodat deze tenietgegaan is; een verbintenis slechts tenietgaat door betaling wanneer deze gedaan wordt aan de schuldeiser of aan
iemand die volmacht van hem heeft, of
die door de rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen
(artikel 1239 van het Burgerlijk Wetboek); de wettelijke subrogatie van de
ziekte- en invaliditeitsverzekeraar in de
rechten van zijn verzekerde, tot beloop
van de door hem verleende prestaties,
impliceert dat de vordering van de verzekerde ten aanzien van de voor het ongeval aansprakelijke partij, of diens verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid,
overgaat op de verzekeraar en in diezelfde mate uitdooft in hoofde van de verzekerde, vanaf het ogenblik dat de betalingen die de wettelijke subrogatie met zich
brengen, geschieden; eiser terugbetaling
vorderde van uitgaven en vergoedingen
door hem voor en aan zijn verzekerde
betaald vooraleer deze laatste vanwege
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, bij vonnis van 25 juni 1976,
nogmaals vergoeding bekwam voor deze
schade, en het feit dat deze betalingen
van eiser aan de betaling door de N.V.
Precam aan eisers verzekerde voorafgingen, geen punt van betwisting tussen
partijen vormde; eisers verzekerde derhalve geen schuldeiser meer was van de
N.V. Precam, voor het gedeelte van zijn
rechten waarin eiser wettelijk gesubrogeerd was, op het ogenblik dat de N.V.
Precam hem « vergoedde , uit hoofde
van het vonnis van 25 juni 1976; zodat
het arrest niet wettig beslist dat om reden van deze « vergoeding >>, welke een
betaling uitmaakt aan iemand die geen
schuldeiser meer was van de verbintenis
waarop zij bet~ekking heeft, eiser, als
gesubrogeerde m de rechten van zijn
verzekerde en derhalve schuldeiser, geen
rechten meer heeft ten aanzien van de
N.V. Precam, en dat deze laatste << volkomen regelmatig alle schade heeft vergoed door betaling aan (eisers) verzekerde >> (schending van de artikelen 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, aangevuld en gewijzigd zoals bepaald in het middel, 1234, 1235,
1239 en 1249 van het Burgerlijk Wethoek); en zodat (subsidiair en volledigheidshalve), voor zover het Hof zou menen dat het aangevochten arrest niet
vaststelt dat de betalingen waarvan eiser
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terugbetaling vordert, aan de genoemde
« vergoeding » door de N.V. Precam aan
eisers verzekerde voorafgaan, en derhalve di.t punt in het midden laat, of zelfs
bes1ist dat deze betalingen aan de genoemde « vergoeding » niet voorafgaan,
het arrest een tussen partijen niet bestaande betwisting opwerpt, en derhalve
uit clien hoofde onwettig is (schending
van m'Likel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, en van het algemeen rechtsbegbsei dat de rechter verbiedt uitspraak
te do::m over niet gevorderde zaken) :

W at het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat een verzekeringsinstelli.ng, wanneer zij ten bate
van een door een ongeval getroffene
plTstaties verstrekt met betrekking
tot de schadelijke gevolgen van het
ongeval, krachtens artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963
rechtens in de plaats van de getroffene treedt; dat dit meebrengt dat
de getroffene tegen de derde die het
ongeval veroorzaakt heeft, of tegen
die:ms verzekeraar, geen verhaal
meer heeft tot vergoeding van zijn
schade in zoverre deze reeds door
de verstrekte prestaties vergoed is;
dat de derde of zijn verzekeraar, die
niettemin de getroffene nog vergoedt, tegen de verzekeringsinstelling niet kan aanvoeren dat hij
daardoor zijn schu1d jegens de getroffene betaalt; dat het arrest, door
anders te oordelen, de vermelde
wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van clit
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.
3 februari 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Ve.rslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.

Nr. 329
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1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - SAMENSTELLING AANWIJZING, DOOR DE WERKGEVER, VAN
EEN AFGEVAARDIGDE DIE BEVOEGD IS HEM
TE VERTEGENWOORDIGEN - BEGRIP.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VORMING - BEROEP
VAN EEN WERKNEMER OF WERKNEMERSORGANISATIE TEGEN DE AANWIJZING, DOOR DE
WERKGEVER, VAil! EEN AFGEVAARDIGDE DIE
BEVOEGD IS OM HEM TE VERTEGENWOORDIGEN IN DE ONDERNEMINGSRAAD OF HET
VEILIGHEIDSCOMITE- TERMIJN.

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BEROEPEN BEPAALD
BIJ ART. 24 BEDRIJFSORGANISATIEWET EN
ART. 1, § 4, b, GEZONDHEID EN VEILIGHEIDS·
WET - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT
VAN DE BETROKKEN PARTIJEN NEER TE LEG·
GEN BIJ DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANKBETROKKEN PARTIJEN - BEGRIP.

Ove:rwegende dat de vernietiging
van de beslissing betreffende de gegrondheid van eisers vordering 4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
moet worden uitgebreid tot de overiVERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERS IN DE OVERLEGge beslissingen die het arrest inORGANEN VAN DE ONDERNEMING - AANWIJ·
houdt, nu noch eiser noch de verZING DOOR DE WERKGEVER - VOORWAAR·
weerders een ontvankelijk cassatieDEN.
beroep konden instellen tegen deze
laatste beslissingen, die ni.et lmnnen lo De aanwijzing van een afgevaardigde
worden afgescheiden van het bestredie bevoegd is de werkgever te verteden beschikkende gedeelte;
genwoordigen in de ondernemingsraad
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of het comite voor veiligheid en gezondheid geschiedt op grand van de
keuze door de werkgever en niet ingevolge de stemming door de werknemers. (Art. 16, eerste lid, a, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, b, 4, Gezondheid en Veiligheidswet.)
,
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Over het eerste middel : schending van
de artikelen 28, 67, 71 en 81, 2', van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de corilites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,

doordat het arrest als volgt beslist:
2" De termijn die door art. 71 K.B. 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsra- « De arbeidsrechtbank heeft zich aangeden en de comites voor veiligheid en
gezondheid wordt voorgeschreven voor
het beroep dat betrekking heeft op een
verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of
tot verbetering van de verkiezingsuitslag, geldt niet voor het bemep tegen
de aanwijzing, door de werkgever, van
een afgevaardigde die bevoegd is hem
te vertegenwoordigen in de ondernemingsraad of het comite voor venigheid en gezondheid.
3" Het bezwaar dat door een representa-

tieve werknemersorganisatie wordt ingediend tegen de door de werkgever
opgemaakte lijst met de namen van de
werkgeversafvaardiging in de ondernemingsraad en het comite voor veiligheid en gezondheid is niet gericht tegen de overige representatieve organisaties van werknemers of kaderleden,
weshalve laatstgenoemden door dat
bezwaar niet in het geding betrokken
zijn als bedoeld wordt in de artt. 81, 3
en 82 K.B. 31 juli 1986 betreffende de
ondernemingsraden en de comites
voor veiligheid en gezondheid.
4" De vertegenwoordigers van de werk-

gever in de overlegorganen van de onderneming moete11, v66r de aanvang
van de verkiezingen, door hem worden
aangewezen onder de persone11 die leidinggevende functies vervullen. (Artt.
16, eerste lid, a, Bedrijfsorganisatiewet, 1, § 4, b, Gezondheid en Veiligheidswet en 1, 4" K.B. 31 juli 1986.)

(LES NUTONS EXPLOITATION N.V. T. CONFEDE,
RATION DES SYNDICATS CHRETIENS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8470)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1987 gewezen door het Arbeidshof te Luik;

sloten bij de stelling van (eiseres) door
te beslissen dat het verzoekschrift van
de C.S.C. te laat was ingediend, aangezien het meer dan 13 dagen na de aanplakking van de uitslag van de stemming
is neergelegd (artikel 71 van het koninklijk besluit van 31 juli 1986}; (ver-11\feerster) betoogt dat de hierboven vern1elde
termijn te dezen niet geldt, omdat het
hier niet gaat om een verzoek tot nietigverklaring of verbetering van de verldezingen, maar om een bezwaarschrift tegen de door de werkgever opgemae.kte
lijst met de namen van de werkgeversafvaardiging; volgens de arbeidsrechtbank
vormt die lijst een geheel met de verkiezingen en wordt ze met de uitslag van de
verkiezingen bekendgemaakt, waaruit
volgt dat een bezwaar tegen die lijst tevens een bezwaar is tegen de verkiezingen; dat is onjuist, want de lijst wordt
door de werkgever opgemaakt en volgt
niet uit de verkiezingen; het is de werkgever die de werkgeversafvaardiging
kiest, terwijl de afgevaardigden van de
arbeiders of bedienden door hun gelijken
worden gekozen; artikel 28 van het koninklijk besluit van 31 juli 1986 voorziet
trouwens in de mogelijkheid om bezwaar
in te dienen tegen de lijst van de werkgever; op te merken valt dat de C.S.C.
v66r de verkiezingen geen enkele reden
had om die lijst te betwisten en dat zij
pas na de verkiezingen kon zien dat
Limbourg was aangewezen als afgevaardigde van de werkgever, ofschoon hij
niet voorkwam op de lijsten van het leidinggevend personeel die op 31 oktober
1986 en 16 januari 1987 zijn bekendgemaakt; de C.S.C. had dus reden om tegen
die aanwijzing op te komen toen zij
daarvan kennis kreeg bij de aanplakking
van de uitslag van de verkiezingen; zij
kon dat niet vroeger doen, omdat zij niet
op de hoogte was van de aanwijzing van
Limbourg; opgemerkt moet worden dat
de arbeidsrechtbank bevoegd was om
over die betwisting uitspraak te doen
(artikel 30 van het koninklijk besluit van
31 juli 1986); uit het voorgaande volgt dat
het verzoek waarin de aanwijzing van
Freddy Limbourg tot werkgeversccfgevaardigde wordt betwist, niet te laat, in
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de zin van artikel 71 van het koninklijk nemersorganisatie betreffende een verbesluit van 31 juli 1986, werd inge- zoek tot verbetering van de verkiezingsdiend »,
uitslagen moet worden ingediend binnen
terwijl artikel 67 van het koninklijk dertien dagen na de aanplakking van de
besluit van 31 juli 1986 betreffende de verkiezingsuitslag :
ondernemingsraden en de comites voor
Overwegende dat artikel 71 van
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen bepaalt: « Uiterlijk het koninklijk besluit van 31 juli
twee dagen na de sluiting van de ver- 1986 betreffende de ondernemingsrichtingen wordt door de werkgever op raden en de comites voor veiligheid,
dezelfde plaatsen als het bericht dat de gezondheid en verfraaiing van de
datum van de verkiezingen aankondigt, werkplaatsen bepaalt dat de areen bericht aangeplakt met de uitslag beidsrechtbank uitspraak doet over
der stemming en de samenstelling van de beroepen die binnen dertien dade raad of het comite »; uit het arrest gen na de aanplakking van de uitblijkt dat bovenvermeld bericht is aa.ngeplalct op 17 april 1987; artikel 71 van het slag van de stemming zijn ingesteld
koninklijk besluit van 31 juli 1986 be- door de werkgever, de werknemers
paalt dat de arbeidsrechtbank uitspraak of de betrokken representatieve
doet over het beroep dat binnen dertien werknemers- en kaderledenorganidagen na de aanplakking van de uitslag saties en die betrekking hebben op
van de stemming is ingesteld door een een verzoek tot gehele of gedeelterepresentatieve werknemersorganisatie lijke nietigverklaring van de verkieen dat betrekking heeft op een verzoek zingen of tot verbetering van de vertot verbetering van de verkiezingsuitslag, en volgens artikel 81, 2°, van dat- kiezingsuitslag;
Overwegende dat het verzoek van
zelfde besluit de dag van de verzending
van een bij een ter post aangetekende verweerster, dat op de griffie van de
brief om van de neerlegging van het ver- arbeidsrechtbank is neergelegd op
zoekschrift ter griffie uiterlijk met de 25 mei 1987, dat is achtendertig dalaatste dag van deze termijn van dertien gen na de aanplakking van het bedagen moet samenvallen; door de partij- richt op 17 april 1987 met de uitslag
en niet wordt betwist dat het verzoek
van verweerster op de griffie van de ar- van de stemming en de samenstelbeidsrechtbank is neergelegd op 25 mei ling van de ondernemingsraad en
1987, dat is 38 dagen na de aanplakking het comite voor veiligheid, gezondvan het bericht van 17 april 1987 met de heid en verfraaiing van de werkuitslag van de stemming en de samen- plaatsen, opkomt tegen de aanwijstelling van de raad en het comite, dus zing van een lid van de werkgeversna het verstrijken van de termijn van 13 afvaardiging, die door de werkgever
dagen, en artikel 28 van het koninklijk
en niet door de werknemers gekobesluit van 31 juli 1986 in de mogelijkheid voorziet om bezwaar in te dienen zen wordt;
tegen de lijst van het leidinggevend perOverwegende dat het door versoneel als bedoeld in artikel 19, 2°, van weerster ingediende bezwaar niet
de wet van 20 september 1948 houdende strekt tot gehele of gedeeltelijke nieorganisatie van het bedrijfsleven, maar tigverklaring van de verkiezingen of
niet tegen de samenstelling van de werkgeversafvaardiging in de zin van artikel tot verbetering van de verkiezings16, a, van die wet van 20 september 1948, uitslag, maar gericht is « tegen de
zodat het arrest, nu het beslist dat het door de werkgever opgemaakte lijst
op 25 mei 1987, dus meer dan een maand met de namen van de werkgeversafna de aanplakking van het bericht op 17 vaardiging », zodat het arrest, door
april 1987, door verweerster ingediende te beslissen dat de door artikel 71
bezwaar niet laattijdig was, de in het van het koninklijk besluit van 31 jumiddel vermelde artikelen schendt, meer li 1986 voorgeschreven termijn niet
bepaald artikel 71 van het koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de on- geldt voor de beroepen tegen de
dernemingsraden en de comites voor vei- aanwijzing van een lid van de werkligheid, gezondheid en verfraaiing van geversafvaardiging, de in het middel
de werkplaatsen, volgens hetwelk het aangevoerde wettelijke bepalingen
bezwaar van een representatieve werk- niet schendt;
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den en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen schendt :

Over het tweede middel : schending
Overwegende dat artikel 81, 3°,
van de artikelen 81, 3•, en 82 van het koninklijk besluit van 31 juli 1986 betref- van het koninklijk besluit van 31 jufende de ondernemingsraden en de comi- li 1986 bepaalt dat « de eisende partes voor veiligheid, gezondheid en ver- tij ertoe gehouden is, " in limine lifraaiing van de werkplaatsen,
tis", bij de griffie van de arbeidsdoordat het arrest het middel van eiseres verwerpt volgens hetwelk de rechtsvordering van verweerster niet ontvankelijk was aangezien de overige v:.korganisaties die gekozen kandidaten hadden,
in de zaak hadden moeten worden betrokken, op grond van de volgende overwegingen: << Volgens artikel 81 van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986 is de
eisende partij gehouden, in limine litis,
bij de griffie van de arbeidsrechtbank
waarbij de zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen neer te leggen; volgens artikel 82 van dat besluit moet onder
" betrokken partij " worden verstaan : elke persoon, representatieve werknemersorganisatie of representatieve organisatie van kaderleden die in het kader van
de procedure in het geding wordt betrokken; bijgevolg kiest de eisende partij de
personen die hij in het geding wil betrekken in het kader van de procedure,
en in dat geval moet hij hun identiteit
opgeven, maar hij is niet verplicht alle
sociale organisaties die kandidaten voor
de sociale verkiezingen hebben voorgedragen, in het geding te betrekken »,
terwijl krachtens artikel 81, 3•, van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986 de eisende partij gehouden is, in limine litis,
bij de griffie van de arbeidsrechtbank
waarbij de zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen neer te leggen; onder betrokken partijen, volgens artikel 82, 1•,
moet worden verstaan : elke persoon, representatieve werknemersorganisatie of
representatieve organisatie van kaderleden die in het kader van de procedure in
het geding wordt betrokken; zodat het
arrest, waaruit blijkt dat de eis van verweerster benevens voor verweerster ook
gevolgen had voor twee andere representatieve werknemersorganisaties - het
F.G.T.B. en de S.E.T.C.A. - die immers
ieder twee afgevaardigden hadden verkregen voor de ondernemingsraad en het
veiligheidscomite, de artikelen 81, a·, en
82, 1•, van het koninklijk besluit van 31
juli 1986 betreffende de ondernemingsra-

rechtbank waarbij de zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig
adres van de betrokken partijen
neer te leggen »; dat krachtens artikel 82 van genoemd besluit onder
« betrokken partij » moet worden
verstaan : « elke persoon, representatieve werknemersorganisatie of representatieve organisatie van kaderleden die in het kader van de
procedure in het geding wordt betrokken »;
Overwegende dat het bezwaar dat
door een representatieve werknemersorganisatie wordt ingediend
« tegen de door de werkgever opgemaakte lijst met de namen van de
werkgeversafvaardiging », niet gericht is tegen de overige representatieve organisaties van werknemers
of kaderleden en laatstgenoemden
dus niet door die procedure in het
geding worden betrokken in de zin
van de artikelen 81, 3°, en 82 van
voormeld koninklijk besluit;
Dat het arrest, dat beslist dat verweerster niet gehouden was, in limine litis, bij de griffie van de arbeidsrechtbank, de identiteit en het adres
van de overige vakorganisaties van
de werknemers en de kaderleden
die kandidaten hadden voorgedragen, neer te leggen, naar recht verantwoord is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 16, a, eerste lid, van de wet
van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, vervangen
door artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit 104 van 11 oktober 1978, 1, § 4, b,
(3), 4), van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit 104 van 11 oktober 1978,
1, 4•, 6, 11 en 28 van het koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de on-
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dernemin,:rsraden en de comites voor vei-~ of verscheidene door hem, overeenkomligheid, g~zondheid en verfraaiing van stig de door de Koning vastgelegde bepade werkplaatsen
lingen, aangewezen werkende en plaatsvervangende afgevaardigden die bevoegd
,
doordat het arrest het volgende be- zijn om hem te vertegenwoordigen en te
slist: « (Verweerster) betoogt dat Freddy verbinden op grond van de leidinggevenLimbourg niet als werkgeversafgevaar- de functie die zij in de onderneming verdigde kon worden aangewezen, ?;ndat vullen; een gelijksoortige bepaling bezijn naam niet voorkwam op de voor de staat voor de veiligheidscomites, nameverkiezingen opgemaakte li~sten (~ericht lijk artikel 1, § 4, b, (3), 4), van de wet
van 31 oktober 1986 en 16 Januan 1987); van 10 juni 1952 betreffende de gezondopgemerkt dient te worden dat, volgens heid en de veiligheid van de werknede artikelen 6, 7, 8, 9 en 11 van het ko- mers, gewijzigd door het koninklijk beninklijk besluit van 31 juli 1986, de werk- sluit nr. 4 van 11 oktober 1978; « de
gever schriftelijk de betrokkene~ ?ij de leidinggevende functies » bedoeld in de
sociale verldezingen van het " le1dmgge- voormelde bepalingen niet noodzakelijk
vend personeel " informeert door hun be- « de functies van het leidinggevend pernaming en hun inhoud te verduidelijken, soneel » hoeven te zijn waarvan sprake
alsmede, bij wijze van aanduiding, de is in de artikelen 1, 6, 11 en 28 van het
lijst van de personen die deze functies koninklijk besluit van 31 juli 1986, die
uitoefenen; de werlmemers en hun repre- ertoe strekken te voorkomen dat « het
sentatieve org.anisaties kunnen d~e lij~t leidinggevend personeel » tegelijk kiezer
betwisten (artikel 28 van het konmkhJk is en verkiesbaar als vertegenwoordigers
besluit van 31 juli 1986); te ~ez~n hee~t van bet personeel, en die geen betrekde werkgever tijdens de verlnezmgspen- king hebben op de aanwijzing van de leode een werkgeversafgevaardig~e geko- den van de werkgeversafvaardiging; het
zen die niet voorkwam op de h1erb~ven arrest bijgevolg, nu het beslist dat de
bedoelde lijst; kon hij iemand wrens aanwijzing van Freddy Limbourg als
naam niet voorkwam op..de aan de ";;r~- werkgeversafgevaardigde onregelmatig
nerners medegedeelde liJst van het lm- is omdat zijn naam niet voorkwam op de
dinggevend personeel" tot werkg~versaf- in de artikelen 1, 4°, 6, 11, 6°, en 28 van
gevaardigde kiezen?; de wet geeft d~~r- het koninklijk besluit van 31 juli 1986 beover geen uitsluitsel maar het liJkt doelde lijst van het leidinggevend persohelemaal in strijd met de beginselen van neel, de in het middel vermelde bepalinde verkiezingen, aange~ien .. ieder moet gen, inzonderheid de artikelen 16, a,
vveten voor en tegen w1e hiJ stemt; het eerste lid, van de wet van 20 september
hof is van oordeel dat de wer~srever er 1948 en 1, § 4, b, (3), 4), van de wet van
verkeerd £l.an gedaan heeft o:n hJdens ~e 10 juni 1952, beide gewijzigd door het koverkiezingen een afgevaard1gde te kre- ninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
zen over wie de kiezers zich niet hebben 1978, schendt:
lmnnen uitspreken; bijgevolg is de aanwijzing van Freddy Limbourg onregelOverwegende dat de artikelen 16,
matig; de omstandigheid dat hij reeds
vroeger door de werkgever tot afgevaar- a, eerste lid, van de wet van 20 sepdigcle is gelwzen, zonder dat zulks werd tember 1948 houdende organisatie
betwist, doet niet ter zake; ten overvloe- van het bedrijfsleven en 1, § 4, b,
de blijkt bovendien uit de dossiers dat (3), 4), van de wet van 10 juni 1952
Freddy Limbourg geen deel uitmaakte betreffende de gezondheid en de veivan het leidinggevend personeel (zie lijst ligheid van de werknemers alsmede
van het leidinggevend personeel in het de salubriteit van het werk en van
dossier van gei'ntimeerde - stuk 3); het
lijkt op grond van artil:el. 75 van ~et ~.o de werkplaatsen betrekking hebben
ninklijk besluit van 31 JUh 1986 dmdeliJk « •.• op de door de (werkgever) aandat een lid van de "werkgeversafvaardi- gewezen afgevaardigden die beging " een leidinggevende functie moet voegd zijn om hem te vertegenvervullen in de onderneming »,
woordigen en te verbinden op grond
van de leidinggevende functie die zij
terwijl artikel 16 van de wet van 20
september 1948 houdende organisatie in de onderneming vervullen ... »;
van het bedrijfsleven, gewijzigd door het dat, krachtens artikel 1, 4°, van het
koninklijk besluit van 11 oktober 1978, koninklijk besluit van 31 juli 1986,
bepaalt dat de ondernemingsraad be- voor de toepassing van dat besluit,
staat uit het ondernemingshoofd en een onder « leidinggevend personeel »
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moet worden verstaan : << de perso- 3° KOOP - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - TEGENWERPEL!JKHEID MN DERnen (... ) die gemachtigd zijn om de
DEN - VERE!STE.
werkgever te vertegenwoordigen en
te verbinden ... »;
Overwegende dat uit die bepalingen blijkt dat de vertegenwoordigers 4° BURGERLIJKE
RECHTSVORDEvan de werkgever in de overlegorgaRING- BURGERLIJKE PARTIJ -SCHULDnen van de onderneming, v66r de
VORDERING TOT HERSTEL VAN DE SCHADE
GELEDEN DOOR HET SLACHTOFFER VAN EEN
aanvang van de verkiezingen, door
MISDRIJF - OVERDRACHT VAN SCHULDVORhem moeten worden aangewezen
DERING BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
onder de personen die leidinggevenDOOR DE OVERNEMER VAN DE SCHULDVORde functies vervullen;
DERING - VERE!STE TEGENSTELBMRHEID
Dat het middel dus faalt naar
recht;

VAN DE OVERDRACHT - TIJDSTIP.

5° KOOP -

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

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - SCHULDVORDERING TOT HERSTEL
VAN DE SCHADE GELEDEN DOOR HET
SLACHTOFFER VAN EEN MISDRIJF - BURGERLIJKE-PART!JSTELLING DOOR DE OVERNEMER VAN DE SCHULDVORDERING - VEREISTE TEGENSTELBMRHEID VAN DE OVERDRACHT - TIJDSTIP.

6 februari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Duchatelet, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.
1" en 2" De overnemer van de schuldvordering tot herstel van de schade geleden door het slachtoffer van een misdrijf kan zich voor de strafrechter
burgerlijke partij stellen om dat herstel te verkrijgen (1).

3" De overdracht van schuldvordering en
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RECHTSVORDE1° BURGERLIJKE
RING- BURGERLIJKE PARTIJ- SCHULDVORDERING TOT HERSTEL VAN DE SCHADE
GELEDEN DOOR HET SLACHTOFFER VAN EEN
MISDRIJF - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING BURGERLIJKE PARTIJSTELLING
DOOR DE OVERNEMER VAN DE SCHULDVORDERING - WETTIGHEID.

2° KOOP -

het daaruit voortvloeiend bezit wordt
slechts tegenstelba.ar a.an derden mits
de bij a.rt. 1690 B. W. voorgeschreven
vormen worden na.geleefd.

4" en 5" De burgerlijke-pa.rtijstelling door

de overnemer van de schuldvordering
tot herstel van de schade geleden door
het slachtoffer va.n een misdrijf is
slechts ontvankelijk mits de overdracht aa.n de aangesproken schuldenaar vooraf tegenstelbaar is gemaakt
(2).

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - SCHULDVORDERING TOT HERSTEL 1-----------------~
VAN DE SCHADE GELEDEN DOOR HET
(1) en (2) Cfr. Cass., 24 dec. 1941
SLACHTOFFER VAN EEN MISDRIJF - BUR- (A.C., 1941-44, 259), met voetnoot R.H. bij dit
GERLIJKE-PARTIJSTELLING DOOR DE OVER- arrest, in Bull. en Pas., 1941, I, 471; R. VAN
NEMER VAN DE SCHULDVORDERING- WET- RoYE, Manuel de la Partie civj]e, blz. 98; Les
Novelles, Procedure pen<J.le, t. l, 1, b!z. 142.
TIGHEID.
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(KORNET, " KORNET CHRISTIAAN EN ZONEN »
VENN. NAAR NEDERLANDS RECHT T. " JAMES
FISHER AND SONS PUBLIC LIMITED COMPANY»
VENN. NAAR ENGELS RECHT)
ARREST

(A.R. nr. 1816)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juni 1987 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;

III. Op de voorziening van de vennootschap naar Engels recht James
Fisher and Sons Public Limited
Company:

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door eiseres tegen de verweerders
ingestelde civielrechtelijke vordering:
Over het middel: schending van de artikelen 1690 van het Burgerlijk Wetboek,
17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 3
en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering,

doordat het bestreden vonnis, ten
einde de vordering van eiseres, welke gegrond was op haar burgerlijke-partijstelling ter zitting van de politierechtbank
van 14 september 1983 en strekte tot het
bekomen van vergoeding voor de schade
opgelopen door het schip Edgar Dorman
ingevolge de aanvaring van 26 september 1981, af te wijzen, na verweercler op
strafgebied te hebben veroordeeld, de
burgerlijke-partijstelling van eiseres ontvankelijk verklaart om reden dat de
« (verweerders) thans opwerpen dat ze
er door een mededeling van stukken
door (eiseres) op 10 april 1987 kennis
van kregen dat deze slechts na 26 september 1981, datum der feiten, eigenares
van de " Edgar Dorman " was geworden
en (eiseres) niet aantoont dat ze als gevolg van die aanvaring enig recht op
schadevergoeding lastens hen zou hebben verkregen; (... ) dat uit de stukken is
gebleken dat (eiseres), nadat ze er op 30
september 1981 een offerte op had geda::::n, door een akte van verkoop van 2
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december 1981 eigenares werd van alle
64/64e aandelen in dit schip, zijn sloepen
en bijhorigheden, en de verkoper ervan
Shamrock Shipping co Ltd. was die, zoals blijkt uit het aanvankelijk proces-verbaal van de zeevaartpolitie op 26 september 1981, als eigenares van de "Edgar
Dorman" werd vermeld; (... ) dat (eiseres)
bij gerechtsdeurwaarsexploot van 23
april 1987 voor zoveel als nodig de overdracht van de rechten en schuldvorderingen van de vennootschap Shamrock
Shipping co Ltd. voortvloeiend uit de
aanvaring van 26 september 1981, bevestigd bij brieven van 13 januari 1987 en
16 februari 1987 aan (verweerster) liet
betekenen; (... ) dat niet is bewezen dat
(de verweerders) voor voormelde datum
van 10 april 1987 op de hoogte zouden
geweest zijn van enige overdracht van
schuldvordering door Shamrock co Ltd.
aan (eiseres) en dit voor gevolg heeft dat
ze zich kunnen beroepen op de niet-naleving van de vormen voorgeschreven door
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek
(...); dat zelfs een eenvoudige kennis van
die overdracht op zichzelf aileen niet zou
hebben volstaan om ze hen tegenstelbaar te maken "•

terwijl de vordering tot vergoeding van
schade veroorzaakt door een strafrechtelijlre overtreding toebehoort aan diegene
die de schade geleden heeft; dat deze
vordering eveneens toebehoort aan diegene die cessional'is is van de rechten
van het slachtoffer; dat de overnemer
van de schuldvordering, die deze niet
heeft betekend of de aanvaarding van de
overdracht door de debiteur niet heeft
bekomen, laatstgenoemde niettemin mag
vervolgen ten einde betaling te bekomen
op voorwaarde dat, indien de debiteur
weigert de overdracht vrijwillig te aanvaarden, hij deze laat betekenen vooraleer de tussen te komen beslissing
wordt geveld; dat vaststaat dat de verweerders de niet-tegenstelbaarheid van
de overdracht van schuldvordering ten
voordele van eiseres slechts hebben ingeroepen in hun conclusies, neergelegd ter
zitting van 29 april 1987 na een mededeling van stukken van 10 april 1987 en dat
de litigieuze overdracht evenwel op 23
april 1987 aan de verweerders betekend
werd; dat van geen belang is dat de overdracht van de schuldvordering voordien
noch betekend, noch aanvaard werd, zodat het bestreden vonniG, door de niet-tegenstelbaarheid van de door eiseres ingeroepen overdracht van schuldvordering te weerhouden niettegenstaande de
tussenBelwmen betekening op 23 april
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1987 om uiteindelijk tot de onontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling
van eiseres te besluiten, alle in het
middel
aangehaalde
wetsbepalingen
schendt:
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(of aanneming) van de overdracht
aan die stelling van burgerlijke partij dient vooraf te gaan;

Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat de overnemer
van de schuldvordering tot herstel
van de schade geleden door het
slachtoffer van een misdrijf zich
Om die redenen, verwerpt de
voor de strafrechter burgerlijke par- voorzieningen; veroordeelt de eisers
tij kan stellen om dit herstel te be- in de kosten van hun respectieve
komen;
voorziening.
Overwegende dat het bestreden
7 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitvonnis vaststelt dat de aanvaring ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
tussen de vaartuigen << Christiaan » - Verslaggever : de h. Holsters - Geen « Edgar Dorman » gebeurde op lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
26 september 1981, dat eiseres bij advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
verkoopakte van 2 december 1981 ei- Ne1issen Grade en Dassesse.
genares werd van alle 64/64e aandelen van het laatstgenoemde schip,
zijn sloepen en bijhorigheden, voorheen eigendom van de vennootschap
Shamrock Shipping CO Ltd.; dat eiseres zich op 14 september 1983 burgerlijke partij stelde tegen de ver- Nr. 331
weerders; dat zij op 23 april 1987 de
overdracht van de rechten en
2' KAMER - 7 februari 1989
schuldvorderingen van de vennootschap Shamrock Shipping co Ltd.
voortvloeiend uit de aanvaring van 1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
26 september 1981, bevestigd bij
- STRAFZAKEN - TUSSE;:ii RAADKA:v!ER E'i
brieven van 13 januari 1987 en 16 feCORRECTIOKELE RECHTBAXK YO'\XIS
bruari 1987, aan de verweerders
WAARBIJ DIE RECHTBAXK ZICH YOOR ALLE
deed betekenen, terwijl niet beweFElTEN ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT EE:\
zen is dat de verweerders v66r een
FElT, DAT MET DE AXDERE SA:viE:\HA"lGT,
mededeling van stukken op 10 april
GEPLEEGD WERD TOE;:ii DE BEKLAAGDE D'
VOLLE LEEFTIJD VAN ACHTTIE'l J.i\AR !\IE1987 kennis kregen van de kwestieuHAD BEREIKT.
ze eigendomsoverdracht;
Overwegende dat de overdracht
en het daaruit voortvloeiend bezit 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG
van een schuldvordering ten opzichSTRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - CORREC
TIOKELE RECHTBA1'\K WAARBIJ VERSCHEIDE·
te van derden slechts effectief wordt
KE MISDRIJVEN AA:\:HANGIG WERDE'l GE·
door het naleven van de door de wet
MAAKT TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE(artikel 1690 van het Burgerlijk Wettt;;;r MISDRIJF, DAT MET DE AKDERE SA:VIE"\
boek) voorgeschreven vormen;
HANGT, GEPLEEGD TOEN DE BEKLAAGDE DE
VOLLE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR KIET
Overwegende dat de burgerlijkeHAD BEREIKT - GEVOLG
partijstelllng door de overnemer
slechts ontvankelijk is mits tegenstelbaarheid van de overdracht aan
de aangesproken schuldenaar op het 3° SAMENHANG - STRAFZAKEN - COR
RECTIO"\ELE RECHTBA'\K WAARBIJ VER
ogenbllk dat de vordering wordt inSCHEIDE:\:E MISDRIJVEN AAKHAlliGIG WOR
gesteld, te dezen bij de stelling van
DEN GE'v!AAKT TEN LASTE VAN EEN BE
burgerlijke partij; dat de betekening
KLAAGDE
EEN MISDRIJF DAT '.VIET DE
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A:'-IDERE SAlVIENHANGT, GEPLEEGD TOEN DE
BEKLAAGDE DE VOLLE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR NIET HAD BEREIKT - GEVOLG.

Nr. 331

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN IN
ZAKE LANNUTTI)
ARREST

1' Wanneer, enerzijds, en zonder dat
vooraf toepassing werd gemaakt van
artikel 38 Jeugdbeschermingswet 8
april 1965, een beschikking van de
raadkamez· de verdachte wegens verscheidene misdrijven naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, terwijl hij ten tijde van een van die
misdrijven de valle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en dit misdrijf niet behoort tot degene die in art.
36bis van voormelde wet zijn opgesomd, en, anderzijds, de correctionele
rechtbank een vonnis heeft gewezen
waarbij zij zich voor al die misdrijven
onbevoegd heeft verklaard, gaat het
Hot na of tegen de beschikking van de
raadkamer inderdaad geen rechtsmiddel kan worden aangewend en of het
vonnis van de correctionele rechtbank
in kracht van gewijsde is gegaan;
blijkt zulks het geval te zijn, dan vernietigt het, enerzijds, de beschikking
van de raadkamer in zoverre die betrekking heeft op l1et misdrijf gepleegd door de beklaagde toen die nog
geen achttien jaar oud was, en verwijst de aldus beperkte zaak naar de
bevoegde procureur des Konings, en,
anderzijds, het vonnis van de correctionele rechtbank in zoverre het betrekking heeft op de andere misdrijven, en verwijst de aldus beperkte
zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde, correctionele rechtbank
(1).

2o en 3° Wanneer verscheidene misdrijven ten laste van een beklaagde bij de
correctionele rechtbank aanhangig
worden gemaakt zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van art. 38
Jeugdbeschermingswet 8 april 1965,
terwijl de beklaagde ten tijde van een
van die misdrijven de voile leeftijd van
achttien jaar niet had bereikt en dat
misdrijf niet behoort tot die welke
in art. 36bis van voormelde wet zijn
opgesomd, blijft de correctionele rechtbank bevoegd voor de andere misdrijven, oak al hangen die samen met het
feit waarvoor zij niet bevoegd is (2).

------------------1
(1) en (2) Cass, 28 sept. 1976 (A.C, 1977,
116)

(A.R. nr. 3064}

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, bij beschikking
van 10 december 1987, Nino Lannutti, arbeider, geboren te Berchem op
1 augustus 1969, naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen heeft
verwezen ter zake van: A.l tot en
met 8, diefstallen door middel van
braak, inklimming of valse sleutels,
en B, diefstal, feiten gepleegd binnen het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen op verschillende plaatsen en op verschillende data in de
loop van 1987, het feit A.5 gepleegd
zijnde in de nacht van 27 op 28 juli
1987 en de overige feiten na 31 juli
1987;
Oven-vegende dat bij op tegenspraak gewezen vonnis van 31 oktober 1988 de correctionele rechtbank
zich onbevoegd verklaarde om van
de strafvordering in haar geheel ten
aanzien van de beklaagde kennis te
nemen en die beslissing laat steunen op consideransen dat « ( ... ) het
hier g81ijkaardige feiten betreft die
onverbrekelijk verknocht zijn, zodat
de zaak als een geheel client behande1d; ( ... ) een der feiten beklaagde
ten laste gelegd wordt (namelijk het
feit A.5) wanneer beklaagde op dat
ogenblik nog strafrechtelijk minderjarig was »;
ow~rwegende 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 onderllnge tegenstrijdlgheid een geschil van rechtsmacht doet ontstaan
dat de loop van het gerecht belemmert;
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Overwegende dat het vonnis constateert dat de onder de telastleg-.
ging A.5 bedoelde feiten werden gepleegd toen Nino Lannutti de volle
leeftijd van achttien jaar niet had
bereikt, de feiten gepleegd zijnde in
de nacht van 27 op 28 juli 1987; dat
verder uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat deze hem ten laste
gelegde feiten andere zijn dan die
bepaald bij artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, zodat ze behoren
tot de bevoegdheid van de jeugdrechter ingevolge artikel 36, 4°, van
voormelde wet; dat de correctionele
rechtbank dan ook niet bevoegd was
om uitspraak te doen op de strafvordering wegens de telastleggingen
A.1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8, en B;
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daarbij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen wegens de telastlegging A.5 en verwijst de zaak,
binnen die perken, naar de procureur des Konings te Antwerpen; vernietigt het op 31 oktober 1988 door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen gewezen vonnis, in zoverre
het de rechtbank onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de
strafvordering wegens de telastleggingen A.l, 2, 3, 4, 6, 7 en 8, en B,
en verwijst de zaak, binnen die perken, naar de Correctioenle Rechtbank te Antwerpen, anders samengesteld; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissingen.
7 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
-' Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
advocaat-generaal.

Dat de omstandigheid dat de
strafvervolgingen betreffende de
met die feiten samenhangende feiten van de telastlegging A.5, door
beklaagde gepleegd toen hij de volle
leeftijd van achttien jaar niet had
bereikt, niet werden gesplitst tijdens
het onderzoek overeenkomstig artikel 48 van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming,
aan de strafrechter bij wie de straf- Nr. 332
vordering met betrekking tot eerstgenoemde feiten aanhangig is ge2' KAMER - 8 februari 1989
maakt, de bevoegdheid niet ontneemt om uitspraak te doen over
deze regelmatig ingestelde strafvordering; dat immers voor de toepas- AANPLAKBILJETTEN - VERBOD OP HET
AANBRENGEN EN HANDHAVEN VAN AANsing van de uit de samenhang voortPLAKBILJETTEN OP BEPAALDE DOOR DE KOvloeiende gevolgen vereist is dat een
NING AANGEWEZEN PLAATSEN - ART. 1, EERzelfde rechter bevoegd kan zijn tot
STE LID, K.B. 14 DEC. 1959 - VERBOD het beoordelen en berechten van het
WETTIGHEID.
geheel van de hem voorgelegde feiten;

In zoverre art. 1, eerste lid, KB. 14 dec.
1959, waarbij de regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame
maken, niet aileen de aanbrenging
doch oak de handhaving van aanplakbiljetten op bepaalde door de Koning
aangewezen plaatsen verbiedt, is het
Om die redenen, beslissende tot
niet in strijd met art. 200, eerste lid,
regeling van rechtsgebied, vernietigt
Wetboek van de met het Zegel Gelijkop 10 december 1987 gewezen begestelde Taksen dat de regering machschikking van de raadkamer van de
tJgt « de aanplakking van aile hoe oak
Rechtbank van Eerste Aanleg te
genaamde plakbrieven of van plakbne
Antwerpen, in zoverre beklaagde
ven die een zekere grootte te bulten
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Nr. 332

gaan, op bepaalde plaatsen te verbie- regelmatig is gestuit door de vordering
van 20 juni 1985 van het openbaar minisden " (1).
terie; dat de opmerkingen van beklaagde
over het aflopend of voortdurend karak(XARIXX)
ter van die overtreding dus van geen belang zijn voor de verjaring van de strafvordering >>,
ARREST ( vertaling)
(A.R. nr. 6954)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 200 van het Wetboek van de met
het Zegel Ge!ijkgestelde Taksen en 1
van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld
op het aanplakken en het reclame rnaken, zowel v66r als na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 28 juni
1963,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt op grand « dat blijkens de gegevens van het dossier de N.V. Publiciteit Van Cuyck, waarvoor beklaagde
strafrechtelijk verantwoordelijk is, het litigieuze bord heeft aangebracht na 31
mei 1983; dat tot op die dag op de gevel
van het pand een andere reclame hing
van de firma Rombouts; dat de omstandigheid dat vele jaren eerder op de muur
van het pand een andere reclame was
aangebracht door een derde en daar is
blijven hangen tot 31 mei 1983 niet tot
gevolg heeft dat voor beklaagde de periode van het misdrijf begint te !open vanaf
de datum waarop die derde het bord
heeft geplaatst; (... ) dat, ongeacht de precieze datum waarop de N.V. Publiciteit
Van Cuyck het litigieuze feit heeft gepleegd, zulks in ieder geval gebeurde
tussen 1 en 6 juni 1983, dag waarop het
proces-verbaal van vaststelling is opgemaakt; dat het dit feit is waarover het
hof van beroep uitspraak moet doen; dat
het feit een overtreding is van artikel 1
van het koninklijk besluit van 14 december 1959; dat die overtreding niet verjaard is aangezien de verjaringstermijn

terwijl de overtreding van de in het
middel aangewezen bepalingen die erin
bestaat aanplakbrieven of enig ander visueel reclame- of publiciteitsmiddel aan
te brengen of te plaatsen, onder meer op
de door de Koning aangewezen toeristische verkeerswegen, en die een aflopend misdrijf is, tot stand komt en voltooid wordt zodra die bepaalde plaats
voor reclamedoeleinden wordt gebruikt,
dat is bij de aanbrenging op die plaats
van een reclamebrief of van enig ander
publiciteitsmiddel; dat misdrijf niet opnieuw ontstaat of opnieuw gepleegd
wordt door daden waarbij de reclame behouden wordt, dat wil zeggen wanneer
naderhand de aanplakbrief of het publiciteitsmiddel aileen maar vernieuwd of
veranderd wordt; het arrest bijgevolg, nu
het vaststelt dat vele jaren eerder op de
muur van het pand een andere reclame
was aangebracht door een derde en daar
is blijven hangen tot 31 mei 1983 (tijdstip
waarop de N.V. Publiciteit Van Cuyck,
waarvoor eiser strafrechtelijk verantwoordelijk is, dezelfde muur voor reclamedoeleinden is gaan gebruiken), niet
kon oordelen dat de opmerkingen van
beklaagde over het aflopend of voortdurend karakter van het misdrijf geen belang hadden en niet wettig heeft kunnen
beslissen dat het litigieuze feit was gepleegd tussen 1 en 6 juni 1983, zodat de
strafvordering niet verjaard was en het
misdrijf aan beklaagde ten laste moest
worden gelegd :

Overwegende dat artikel 200, eerste lid, van het Wetboek van de met
het Zegel Gelijkgestelde Taksen de
regering machtigt om << de aanplakking van alle hoe ook genaamde
~---------------~ plakbrieven of van plakbrieven die
een zekere grootte te buiten gaan,
(1) Zie meer bepaald de verklaringen van op bepaalde plaatsen te verbieden >>;
Feron en Delacr01x (Pari. Hand. Kamer, 9 juli
1919, biz 1228, en Senaat, 12 aug. 1919, dat ter uitvoering van die tekst artibiz 504) afgelegd t1jdens de bespreking van kel 1, eerste lid, van het koninklljk
art. 13 wet 24 aug 1919 " tot mvoermg, ten ba- besluit van 14 december 1959 waarte Vdn de Staat, van een belastmg op mthangborden, prakkaten en reclametoestellen van a! bij regelen worden gesteld op het
le aard, d1enende tot bekendmakmg van aanplakken en reclame maken, verniJYerheids of handelsbednJven ,
biedt aanplakbrieven « aan te bren-
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I

gen en te handhaven » op bepaalde,
Om die redenen, verwerpt de
door de Koning aangewezen plaat- voorziening; veroordeelt eiser in de
sen;
kosten.
Overwegende dat het arrest eiser
8 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitveroordeelt wegens overtreding van ter : de h. Screvens, voorzitter - Verartikel 1 van dat koninklijk besluit;
slaggever : de h. Rappe - GelijkluidenOverwegende dat het middel berust op de stelling dat daden tot
« handh.:, 1ing » van het gebruik voor
reclamedoeleinden niet verboden
zijn, hetgeen veronderstelt dat, onclanks de bewoordingen van artikel
1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1959 de
« handhaving van de aanplakbrieven » niet als een misdrijf kan worden aangemerkt en dat derhalve de
Koning, door het behoud van die
aanplakbrieven op bepaalde plaatsen te verbieden, zijn bevoegdheid
te buiten zou zijn gegaan, aangezien
artikel 200 van het Wetboek van de
met het Zegel Gelijkgestelde Taksen
hem alleen bevoegd maakt om het
« aanbrengen » van aanplakbrieven
te verbieden;

de conclusie van de h. Velu, advocaat-geAdvocaat: mr. L. Blontrock,

neraal Brussel.

Nr. 333

2'

KAMER -

8 februari 1989

1° HOF vAN ASS IS EN -

ALLERLEI VASTSTELL!NG VAN DE DATL.:M VA=" DE OPENING DER DEBAITEN - VORDERI"!G DOOR
DE PROCL'REL.:R-GENERAi\.L VEREIST.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN -

HOF VAN ASSISEN -

VAST·

STELLING VAN DE DATL.:M VA.'/ DE OPE'\I="G
Overwegende dat artikel 200 van
DER DEBAITEN - VORDERI.'IG DOOR DE PROde gecoordineerde wetten, die het
CCRECR-GENERAAL VEREIST.
Wetboek van de met het Zegel Gelijkgestelde Taksen worden genoemd, de tekst overneemt van arti- 3° OPENBAAR MINISTERIE - HOF \"A'J
ASSISEN - VASTSTELLI:\I"G VA:'>/ DE DATC~I
kel 13 van de wet van 24 augustus
VAN DE OPENING DER DEBAITEN - VORDE1919 tot invoering ten bate van de
RING DOOR DE PROCCRECR-GEJ\:ERAAL \"ERStaat, van een belasting op uithangEIST.
borden, plakkaten en reclametoestellen van alle aard, dienende tot 1", 2"en 3" De eerste voorzitter van bet
bof van beroep kan de datum van de
bekendmaking van nijverheids- of
opening der debatten voor bet bof van
handelsbedrijven; dat uit de parleassisen niet vaststellen zonder daarmentaire voorbereiding van laatstgetoe, voor elke zaak afzonderlijk, gevornoemde bepaling blijkt dat het de
derd te zijn door de procureur-genebedoeling van de wetgever is geraal. (Art. 117 Ger.W.)
weest de regering te machtigen om
zowel het aanbrengen als het behoud van aanplakbrieven op bepaal- (PROCL.:REUR-GENERAAL BIJ BET HOF VA:-! CASSATIE IN ZAKE TENRET, DECRAYE, CCRRO)
de plaatsen te verbieden;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7349)

En overwegende dat de substanHET HOF; - Gelet op de op 27
tiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in januari 1989 door de eerste voorzitacht zijn genomen en de beslissing ter van het Hof gewezen beschikovereenkomstig de wet is gewezen; king tot verkorting van de termijn;
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Gelet op de vordering van de procureur-generaal in het Hof van Cassatie, luidend als volgt :
« Aan de tweede kamer van het
Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de Minister van Justitie
hem, bij schrijven van 25 januari
1989, Bestuur voor Burgerlijke en
Criminele Zaken, nr. 7/SDP/CAN/
629, bevel heeft gegeven, overeenkcmstig artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering, aangifte te doen
van de op 20 januari 1989 door de
eerste voorzitter van het Hof van
Beroep te Bergen gewezen beschikking waarbij de datum van opening
van de vierde zitting van het Hof
van Assisen van Henegouwen voor
het jaar 1989 wordt vastgesteld op
27 fehruari 1989 en waarhij de datum van de opening van de dehatten
in de zaak Henri Tenret, Dany Decraye en Frangois Curro op dezelfde
dag wordt hepaald.

Nr. 334

neraal hij het Hof van Beroep te
Bergen.
Brussel, 26 januari 1989.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) J.M. Piret »
Gelet op artikel 441 van het Wethoek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van die vordering; vernietigt de aangegeven heschikking; heveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde heschikking; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
8 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems, raadsheer Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal.

De procureur-generaal hij het Hof
van Beroep te Bergen had de vaststelling van de datum van opening Nr. 334
van de vierde zitting van het hof
van assisen alsmede de opening van
1' KAMER - 9 februari 1989
de dehatten in de zaak van een andere heschuldigde, die niet die van
de drie voornoemde heschuldigden 1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
was, gevorderd.
BURGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE -

HOF VAN BE-

De heschikking van 20 januari
ROEP - KAMERS BESTAANDE UIT EEN OF
1989 is nietig krachtens artikel 117,
DRIE RAADSHEREN - TOEWIJZING VAN DE
ZAKEN - ART. 109BIS GER.W., IN DAT WETeerste lid, van het Gerechtelijk WetBOEK INGEVOEGD BIJ ART. 6, WET 19 JULI
hoek, naar luid waarvan de eerste
1985 - WERKING IN DE TIJD.
voorzitter van het hof van heroep aileen op vordering van de procureurgeneraal de datum van de opening 2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
WERKING IN DE TIJD - ART. 109BIS
van de dehatten vaststelt voor iedeGER.W., IN DAT WETBOEK INGEVOEGD BIJ
re zaak die naar het hof van assisen
ART. 6 WET 19 JULI 1985.
verwezen is;
Om die redenen, vordert de onder- 1" en 2" Bij ontstentenis van een overgangsbepaling in de wet van 19 juli
getekende procureur-generaal dat
1985 tot instelling van kamersmet een
het aan het Hof moge hehagen de
raadsheer in de hoven van beroep, is
aangegeven heschikking te vernietiart. 109bis Ger. W., dat in dat wetboek
gen; te hevelen dat van dit arrest
werd ingevoegd bij art. 6 van de gemelding zal worden gemaakt op .de
noemde wet tot regeling van de toewijkant van die heslissing en de zaak
zing van de zaken aan de kamers sate verwijzen naar de procureur-gemengesteld uit een of drie raadsheren,
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onmiddellijk van toepassing op de ge- geval wordt toegewezen aan de kamers
schillen waarin onder vigeur van de met drie raadsheren in het hof (van beoude wet hager beroep is ingesteld (1)
roep), indien zulks wordt aangevraagd
door de eiser in zijn hoofdakte van hager beroep. De zaak wordt eveneens toe(« ENTREPR!SES GEN:ERALES RENE CRElJTZ " gewezen aan of verwezen naar een kaP.V.B.A. T. DERENNE, DANLOY, VOOS, HENNUY) mer met drie raadsheren in het hof (van
beroep), indien zulks door de gedaagde
bij een ter post aangetekende brief aan
ARREST ( vertaling)
de griffier der rollen wordt aangevraagd,
ten laatste binnen de dertig dagen te re(A.R. nr. 8354)
kenen van de betekening of de kennisgeving van de akte van hager beroep >> en
HET HOF; - Gelet op het bestre- preciseert dat « de termijn is voorgeden arrest, op 10 september 1987 schreven op straffe van verval >>; de wetdoor het Hof van Beroep te Luik ge- gever, door aldus de uitoefening van het
recht om de verwijzing te vragen naar
wezen;
een kamer met drie raadsheren te doen
Over het middel: schending van de ar- afhangen van een op straffe van verval
tikelen 3, 101 (zoals het van kracht was voorgeschreven termijn, die noodzakelijk
v66r de wijziging bij de wet van 19 juli is verstreken wanneer het hager beroep
1985), 101 (zoals gewijzigd bij artikel 1 zoals te dezen v66r de inwerkingtreding
van de voornoemde wet), 109bis en in- van de nieuwe wet is ingesteld, ontegenzonderheid § 2, 779, eerste lid, 1042 van sprekelijk heeft willen afwijken van de
het Gerechtelijk Wetboek en 9 van de onmiddelijke toepassing van de nieuwe
wet van 19 juli 1985 tot instelling van ka- wet betreffende de rechterlijke organisamers met een raadsheer in de hoven van tie op de zaken bedoeld in artikel 109bis,
beroep,
§ 2, waarin het hager beroep reeds onder
doordat de zaak, nadat het hoofdbe- vigeur van de oude wet was ingesteld; de
roep op 7 januari 1983 door de eerste zaak, nu het hager beroep te dezen op 7
verweerders regelmatig was ingesteld te- januari 1983 was ingesteld, dus v66r de
gen het vonnis d.d. 9 december 1982 van inwerkingtreding op 1 december 1985
de eerste kamer van de Rechtbank van van de wet van 19 juli 1985, noodzakelijEerste Aanleg te Luik, bestaande uit de kerwijze onderzocht en berecht had moeondervoorzitter ervan, de heer Lejeune, ten worden door een kamer met drie
alleensprekend rechter, is behandeld en raadsheren, overeenkomstig artikel 101,
het bestreden arrest is gewezen door de § 3 (oud), van het Gerechtelijk Wetboek;
elfde kamer van het Hof van Beroep te daaruit volgt dat het arrest, dat door een
Luik, waarin de heer Bourseau, alleen- alleensprekend raadsheer en niet door
sprekend raadsheer, zitting hield, met het voorgeschreven aantal rechters is
toepassing van artikel 109bis, § 2, eerste uitgesproken, door nietigheid is aangelid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1985 tast (schending van aile in het middel
tot instelling van kamers met een raads- aangewezen bepalingen) :
heer in de hoven van beroep, die op 1 deOverwegende dat artikel 109bis,
cember 1985 in werking is getreden
(overeenkomstig haar artikel 9),
§ 2, dat bij de wet van 19 juli 1985 in
terwijl artikel 109bis, § 2, ingevoegd bij het Gerechtelijk Wetboek is ingede wet van 19 juli 1985, die op 1 decem- voegd, bepaalt dat - met uitzondeber 1985 in werking is getreden, in zijn ring van de vorderingen betreffende
eerste lid weliswaar bepaalt dat aan de de staat van de persoon - het hokamers met een raadsheer onder meer ger beroep tegen beslissingen in
worden toegewezen « het hager beroep
tegen beslissingen in burgerlijke zaken burgerlijke zaken gewezen door een
gewezen door een kamer van een recht- kamer van de rechtbank van eerste
bank van eerste aanleg met een rech- aanleg met een rechter aan de kater », verder toch zegt dat « het in het mers van het hof van beroep met
eerste lid genoemde hager beroep in elk een raadsheer worden toegewezen;
(1) Zie Cass., 27 okt. 1988, A.R. nr. 8076
(A.C., 1988-89, nr. 119); 10 nov. 1988, A.R.
nr. 8132 (ibid., 1988-89, nr. 146).

Dat die zaken evenwel naar een
kamer met drie raadsheren worden
verwezen, als de eiser zulks vraagt
in zijn akte van principaal hoger be-
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roep of als de gedaagde zulks bij
een ter post aangetekende brief aan
de griffier der rollen vraagt, ten
laaste binnen dertig dagen van de
betekening of de kennisgeving van
de akte van hoger beroep;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging volgt dat de
zaak tussen eiseres en de verweerders oorspronkelijk was vastgesteld
op de terechtzitting van 20 januari
1983 van de zevende kamer van het
hof van beroep, bestaande uit drie
raadsheren, maar dat zij op die datum werd uitgesteld;
Overwegende dat de partijen verder, om vertraging in de rechtsgang
te vermijden, zijn overeengekomen
de zaak voor een kamer met een
raadsheer te brengen; dat de op de
terechtzitting van 27 januari 1987
vastgestelde zaak behandeld en berecht is door de elfde kamer van het
hof van beroep met een raadsheer;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 3 van het Gerechtelijk Wethoek, de wetten op de rechterlijke
organisatie, de bevoegdheid en de
rechtspleging van toepassing zijn
<< op de hangende rechtsgedingen »,
zonder dat die evenwel worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze
aanhangig zijn, en behoudens de
uitzonderingen bij de wet bepaald;
Overwegende dat de wet van 19
juli 1985 tot instelling van kamers
met een raadsheer in de hoven van
beroep een wet van rechterlijke organisatie is;
Dat de zaak, door de invoeging
van artikel 109bis in het Gerechtelijk Wetboek, niet onttrokken is, in
de zin van artikel 3 van dat wethoek, aan het hof van beroep waarbij zij door het principaal beroep
van de eerste en tweede verweerder
aanhangig is gemaakt;
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processen », ook als zij onder vigeur
van de oude wet ingesteld werden,
zodat eiseres niet kan betogen dat
het bestreden arrest aan nietigheid
lijdt omdat het niet door een rechtscollege met het voorgeschreven aantal rechters is gewezen;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat de vordering tegen de verweerder Hennuy tot bindendverklaring van het arrest, wegens het verwerping van de voorziening zonder voorwerp is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 februari 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal- Advocaat: mr. Dassesse.
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE
DAAD VAN EEN ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN
BEWARING HEEFT - GEBREK VAN DE ZAAK
- BEGRIP.

Uit de gedraging van een zaak kan de
rechter niet wettig besluiten tot het bestaan van een gebrek van de zaak
waarvoor degene die ze onder zijn bewaring heeft, aansprakelijk is, dan indien hij elke andere oorzaak dan het
gebrek uitsluit (1). (Art. 1384, eerste
lid, Ger.W.)

Overwegende dat de wet van 19
juli 1985, die op 1 december 1985 in
werking is getreden, geen overgangsbepalingen bevat; dat genoemd 1-----~--------~
artikel l09bis derhalve onmiddellijk (1) Cass., 16 okt. 1986, A.R. nr. 7524
van toepassing is op de << lopende (A.C., 1986-87. nr. 94).
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN T. VERDONCKT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8405)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 november 1987
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik in hoger beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis afwi.jzend beschikt op eisers verweer ten betoge dat het litigieuze ongeval niet te
wijten was aan een gebrek van de boom
waarvan een tak op verweerders voertuig is gevallen, maar aan de uitzonderlijke storm, die overmacht oplevert en
die op de dag van de feiten heeft gewoed; en doordat het de beslissing van
de eerste rechter bevestigt die, met inwilliging van verweerders rechtsvordering, eiser had veroordeeld om hem de
bedragen van 36.819 frank en 1.750
frank, vermeerderd met de moratoire en
de gerechtelijke rente en de kosten, te
betalen, op grond : « dat het vermoeden
van fout dat op de bewaarder rust, niet
kan worden omgekeerd als hij het gebrek van de zaak aantoont, doch enkel
als hij bewijst dat de schade is veroorzaakt door een vreemde oorzaak : toeval,
overmacht, daad van een derde of van de
getroffene zelf; dat de val van een boomtak een abnormaal kenmerk van die
boom uitmaakt waardoor schade kan
worden veroorzaakt aan andermans persoon of goederen; dat de val van de
boomtak slechts mogelijk was, hetzij omdat de boom oud was, hetzij omdat hij
door de bewaarder niet goed was onderhouden; dat de uitzonderlijke krachtige
wind op de dag van de feiten (32 meter
per seconde) geen toeval of overrnacht
kan uitmaken en evenrnin een vreemde
oorzaak kan zijn, aangezien de schade,
waarvan de vergoeding wordt gevraagd,
niet daardoor is veroorzaakt en dat, in
de onderstelling dat het gebrek van de
boom aan de wind is te wijten, die omstandigheid het vermoeden van fout ten
laste van de bewaarder van de boom niet
kan ornkeren; dat (verweerder), oorspronkelijke eiser, dus heeft aangetoond
dat (eiser) een gebrekkige zaak onder
zijn bewaring had, dat hij schade had
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geleden en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die schade en het
gebrek van de zaak >>,
terwijl, eerste onderdeel, het gebrek of
daad van de zaak, in de zin van artikel
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, een abnorrnaal kenmerk is van de
zaak waardoor zij schade kan veroorzaken; de val van een boorntak, in tegenstelling tot wat het vonnis zegt, geen abnorrnaal kenmerk is van de boom, zelfs
als die val is veroorzaakt door een gebrek van de boom, onvoldoende onderhoud of uitzonderlijke wind; de val in
werkelijkheid altijd een gevolg is van die
verschijnselen en geen kenmerk van de
boom; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door te beslissen dat de val van
een tak het gebrek van een boom uitmaakt waardoor verweerder schade
heeft geleden, nu de « uitzonderlijk
krachtige » wind op de dag van de feitim
hoogstens de oorzaak van dat gebrek
was en derhalve het vermoeden van fout
ten laste van eiser niet kan omkeren,
het wettelijk begrip gebrek van de zaak
rniskent (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter, voor
de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
het bestaan van een gebrek van de
zaak alleen maar uit haar gedraging
kan afleiden als hij elke andere oorzaak uitsluit;
Overwegende dat het bestreden
vonnis zegt dat de val van de tak
slechts mogelijk was omdat het een
oude boom was, of omdat de bewaarder hem niet goed had onderhouden, of nog omdat de wind op de
dag van de feiten uitzonderlijk hevig was;
Overwegende dat het vonnis door
die consideransen niet uitsluit dat
de val van de tak door een andere
oorzaak dan de abnormale gedraging van een boom is veroorzaakt;
Dat de appelrechter aldus zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord;
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VULLENDE AANSLAG OVER DE NIET BEWEOm die redenen, vernietigt het beZEN LASTEN OF BEDRAGEN OPGENOMEN IN
streden vonnis; beveelt dat van dit
DE BELASTBARE GRONDSLAG.
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd vonNaar luid van art. 132, tweede lid,
nis; houdt de kosten aan en laat de 1° W.I.B.
is de bijzondere aanvullende
beslissing daaromtrent aan de feiaanslag die ten name van de vennoottenrechter over; verwijst de zaak
schappen wordt gevestigd over de niet
naar de Rechtbank van Eerste Aanbewezen lasten of bedragen, die ingeleg te Bergen, zitting houdend in hovolge de artt. 47, § 1, en 101 van dat
wetboek in de belastbare grondslag
ger beroep.

9 februari 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggevez·: de h. Bosly, afdelingsvoorzitter - Gelijlduidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. De
Bruyn.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE
AANSLAGEN - BIJZONDERE AANVULLENDE
AANSLAG OVER DE NIET BEWEZEN LASTEN
OF BEDRAGEN OPGENOMEN IN DE BELASTBARE GRONDSLAG- BEREKENING VAN DE AANSLAG.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AFZONDERLIJKE
AANSLAGEN - BIJZONDERE AANVULLENDE
AANSLAG OVER DE NIET BEWEZEN LASTEN
OF BEDRAGEN OPGENOMEN IN DE BELASTBARE GRONDSLAG - BEREKENINGSWIJZE VAN
DE AANSLAG - WETTIGHEID.

zijn opgenomen, gelijk aan het verschil tussen de zevenenzestig en half
hondersten van het drievoudige van
die lasten of bedragen enerzijds en het
gedeelte van de vennootschapsbelasting dat verhoudingsgewijs op het drievoudige van die lasten of bedragen betrekking heeft anderzijds; wanneer de
belastbare winst kleiner is dan het totaal van die met drie vermenigvuldigde lasten of bedragen, mag voor de berekening van die aanslag de tweede
term van de aftrekking niet grater zijn
dan het bedrag van de gewone aanslag
in de op die winst verschuldigde vennootschapsbelasting (1).
2°, 3° en 4 o Daar een vennootschap mag
kiezen of zij al dan niet het bewijs ]evert van de lasten of bedragen waarover de bijzondere aanvullende aanslag van artikel132 W.LB. is gevestigd,
kan die aanslag geen schending inhouden van de artt. 11 en 12 Gw.; hij ]evert evenmin, en om dezelfde redenen,
scbending op van art. 1 van bet Protocol bij E. V.R.M., gelet op het in bet
tweede lid van voormeld artikel gemaakte voorbeboud (2).

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

{1) Zie COPPENS en BAILLEUX, Droit fiscal,
Les impOts sul' les l'evenus, biz. 443 tot 445;
KIRKPATRICK, Examen de jurisprudence « Les
impots sur les revenus et sur les societes »,
R.C.J.B., 1985, blz. 690 tot 694; TIBERGHIEN,
Manuel de dl'Oit fiscal, uitg. 1987, biz. 226 tot
268; VANDEBERGH en DILLEN,« Commissions secretes
», Revue g{merale de fiscalite, 1981,
3° GRONDWET - ARTT. 11 EN 12 - EIGENbiz. 87 e.v.; Bulletin des contributions, 1981,
DOMSRECHT - INKOMSTENBELASTINGEN biz. 642 e.v.; Commentaire du Code des impOts
VENNOOTSCHAPSBELASTING - BIJZONDERE sur les revenus, art. 132.
AANVULLENDE AANSLAG OVER DE NIET BEWEZEN LASTEN OF BEDRAGEN OPGENOMEN
IN DE BELASTBARE GRONDSLAG.

(2) Zie Cass., 13 dec. 1985, A.R. nr. 4608
(A.C., 1985-86, nr. 258).
Over de draagwijdte van art. 1 van het Protocol bij E.V.R.M., zie Europees Hof Rechten
van de Mens, arrest Sporrong en Lonnroth
23 sept. 1982, reeks A, nr. 52; G. ARON4° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 1 van
STEIN, « Un impot sur le capital est-il compatiPROTOCOL BIJ E.V.R.M. - RECHT OP HET ON- ble avec les dispositions de Ia Convention euGESTOORD GENOT VAN DE EIGENDOM - IN- ropeenne des droits de l'homme? », J.T., 1961,
KOMSTENBELASTINGEN - BIJZONDERE AAN- biz. 289 en 290.
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(MAGETRA N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 917 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 47, § 1, 101, 132 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, 11, 12 van
de Grondwet en 1 van het Protocol bij
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Parijs op
20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft
op de toepassing van artikel 132 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij artikel 29 van de wet van 8
augustus 1980 betreffende de budgettaire
voorstellen 1979-1980 vanaf het belastingjaar 1980 toepasselijk gemaakt krachtens
artikel 49, § 1, P, van diezelfde wet, de
berekeningswij ze niet aanvaardt voor de
bijzondere aanvullende aanslag over de
geheime commissielonen, die eiseres in
het jaar 1979 voor een bedrag van
1.925.375 frank had betaald, zoals zij dit
in haar conclusie had voorgesteld, en
desaangaande de beroepen beslissing bevestigt, op grond : « dat de toepasselijke
tekst luidt als volgt : " Die aanslag is gelijk aan het verschil tussen de zevenenzestig en half honderdsten van het drievoudige van die lasten of bedragen
enerzijds en het gedeelte van de overeenkomstig de artikelen 126 tot 128 · en
130 berekende vennootschapsbelastingen
dat verhoudingsgewijs op het drievoudige van die lasten of bedragen betrekking
heeft anderzijds (artikel 132, tweede
lid)"; dat beide partijen het eens zijn
met de eerste term van de aftrekking, te
weten 1.925.375 frank x 3 = 5.776.125
frank afgerond op 5.776.100 frank;
5.776.100 frank x 67,5 pet. = 3.898.368
frank; dat voor de tweede term (het gedeelte van de overeenkomstig de artikelen 126 tot 128 en 130 berekende vennootschapsbelasting) de partijen die belasting op dezelfde wijze berekenen :
3.791.112 frank afgerond op 3.791.100
frank x 48 pet. = 1.819.728 frank; dat eiseres vervolgens voorstelt op die factor
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(1.819.728 frank) te vermenigvuldigen
met 3 x 1.925.375/3.791.100 frank, terwijl
(verweerder) betoogt dat het drievoudige
van die lasten of bedragen hoger is dan
het aan de vennootschapsbelasting onderworpen bedrag, zodat de gewone aanslag te dezen het totale bedrag is dat
niet mag worden overschreden; dat het
woord " gedeelte " in artikel 132, tweede
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de betekenis heeft van bedrag van een deel en dat woord omschreven wordt als volgt : "part qui revient a
chacun dans la repartition d'unne somme a recevoir ou a payer " (Dictionnaire
" Le Petit Robert", uitg. 1976); dat het
gedeelte een deel is van het geheel en
natuurlijk niet groter kan zijn dan dit
geheel; dat, voor zover in de door (eiseres) voorgestelde berekening een teller
voorkomt die groter is dan de noemer,
waardoor men derhalve een bedrag
krijgt dat hoger is dan de vennootschapsbelasting : 3 x 1.925.375/3.791.100,
enkel voormeld bedrag van die belasting
(1.819.728 frank) in aanmerking moet
worden genomer »,

terwijl, eerste onderdeel, voor de toepassing van § 2 van artikel 132 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij de wet van B augustus 1980,
de tweede term van de aftrekking wordt
verkregen door op het drievoudige van
het bedrag van de commissielonen waarover de bijzondere aanslag wordt geheven, het gedeelte van de belastingen toe
te passen dat, in het geheel van de door
eiseres over het bewuste belastingjaar
verschuldigde
vennootschapsbelasting,
op die commissielonen betrekking heeft;
noch uit de bewoordingen van de wet,
noch uit de parlementaire voorbereiding,
volgens welke de wetgever voor de bijzondere aanvullende aanslag een berekeningswijze heeft voorgeschreven met het
doel van de vennootschap die geheime
commissielonen heeft betaald, de belasting te heffen die tegen het door de wetgever voorgeschreven percentage (67,5
pet.) door de verkrijger van die commissielonen moest worden gedragen, rekening houdende met het feit dat in dit geval die commissielonen van de belastbare grondslag van de vennootschap konden worden afgetrokken, kan worden
afgeleid dat de tweede term van de aftrekking beperkt is tot de totale vennootschapsbelasting die door eiseres over het
betrokken belastingjaar is betaald; het
arrest, door bij de berekening van de
tweede term van de aftrekking die beperking op te leggen, derhalve schending
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inhoudt van de artikelen 47, 101 en 132 mentele Vrijheden, ondertekend te Pavan het Wetboek van de Inkomstenbelas- rijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij
tingen, zeals dit laatste artikel is gewij- de wet van 13 mei 1955) :
zigd bij artikel 29 van de wet van 8 augustus 1980;
Wat het eerste onderdeel betreft :

tweede onderdeel, indien wordt aangenomen dat de berekening in het arrest
in overeenstemming is met artikel 132
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het is gewijzigd bij artikel
29 van de wet van 8 augustus 1980, de
door eiseres verschuldigde bijzondere belasting 2.079.140 frank bedraagt voor een
belastbare grondslag van 1.925.325 frank
- buiten de vennootschapsbelasting -,
dit is een hogere aanslag dan de belastbare grondslag zelf; een aanslag die hager is dan de belastbare grondslag, vooral wanneer hij, zoals in casu, is ingevoerd bij een wet die is goedgekeurd na
het afsluiten van het jaar tijdens hetwelk de commissielonen zijn betaald en
die dus van toepassing is geworden op
vroeger ontstane toestanden, neerkomt
op een verbeurdverklaring van goederen,
wat bij de artikelen 11 en 12 van de
Grondwet verboden is en in strijd is met
artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 20 maart 1952, volgens hetwelk « aile natuurlijke of rechtspersonen
recht hebben op het ongestoord genet
van hun eigendom » en « niemand van
zijn eigendom zal worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene
beginselen
van
het
internationaal
recht »; immers, het in het tweede lid
van voormeld artikel gemaakte voorbehoud dat « de voorgaande bepalingen
echter op geen enkele wijze het recht
zullen aantasten, dat een Staat heeft om
die wetten toe te passen, welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in
overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen
of andere heffingen en boeten te verzekeren », niet van toepassing is daar de
heffing die de belastbare grondslag overschrijdt, niet meer als een belasting kan
worden beschouwd, vooral wanneer een
heffing wordt opgelegd door een wet van
na het afsluiten van het jaar tijdens hetwelk de belastbare grondslag tot stand is
gekomen (schending van de artikelen 11,
12 van de Grondwet en 1 van het Protocol bij het Verdrag tot Bescherming va11
de Rechten van de Mens en de Funda-

Overwegende dat artikel 132 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de wetten
van 3 november 1976 en 8 augustus
1980, in het eerste lid bepaalt dat
een bijzondere aanvullende aanslag
wordt verricht over de niet bewezen lasten of bedragen die ingevolge
de artikelen 47, § 1, en 101 van hetzelfde wetboek in de belastbare
grondslag zijn opgenomen, en in het
tweede lid, dat die bijzondere aanvullende aanslag gelijk is aan het
verschil tussen de zevenenzestig en
half honderdsten van het drievoudige van die lasten of bedragen enerzijds en het gedeelte van de overeenkomstig de artikel 126 tot 128 en
130 van dat wetboek dat verhoudingsgewijs op het drievoudige van
die lasten of bedragen betrekking
heeft anderzijds;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisende vennootschap
aan tussenpersonen, die onbekend
wensen te blijven, 1.925.375 frank
als commissielonen heeft betaald,
welk bedrag moet worden opgenomen in de belastbare grondslag voor
de vestiging van de in voormeld artikel 132, eerste lid, bedoelde bijzondere aanvullende aanslag; dat, wat
betreft de berekening van die aanslag overeenkomstig het tweede lid
van die bepaling, het erop wijst dat
beide partijen het eens zijn « (over)
de vaststelling van de eerste term
van de aftrekking », dat wil zeggen
de zevenenzestig en half honderdsten van het drievoudige van die
commissielonen, zijnde het bedrag
van 3.898.868 frank, en dat de partijen op identieke wijze de overeenkomstig de artikelen 126 tot 128 en
130 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen berekende vennootschapsbelasting op 48 pet. van
3.791.100 frank, dit is 1.819.728
frank, vaststellen; dat het vervolgens, bij de uiteenzetting van de
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stelling van eiseres en die van verweerder in verband met de vaststelling van het gedeelte van die belasting dat verhoudingsgewijs betrekking heeft op het drievoudige van
die commissielonen, in de zin van
artikel 132, tweede lid, zegt << dat
de (eisende) vennootschap voorstelt
die factor (van) 1.819.728 frank
te vermenigvuldigen met 3 x
1.925.375/3.791.100, terwijl de administratie betoogt dat het drievoudige
van de lasten of bedragen hcger is
dan het aan de vennootschapsbelas··
ting onderworpen bedrag, zodat de
gewone aanslag te dezen het totale
bedrag is dat niet mag worden overschreden; dat het woord " gedeelte "
in artikel 132, tweede lid, (...) de betekenis heeft van << bedrag van een
deel >>, ( ... ); dat het gedeelte het deel
is van een geheel en natuurlijk niet
groter kan zijn dan dit geheel (en)
dat, voor zover in de door (eiseres)
voorgestelde berekening een teller
voorkomt die groter is dan de noemer, waardoor men derhalve een bedrag dat hoger is dan de vennootschapsbelasting als uitslag krijgt (... )
enkel voormeld bedrag van die belasting (1.819.728 frank) in aanmerking moet worden genomen >>;
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maakt van artikel 132, tweede lid,
van het W etboek van de Inkomstenbelastingen en geenszins de andere
in dat onderdeel van het middel
aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat uit de artikelen
47, § 1, 101 en 132 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen valt af
te leiden dat de door de vennootschap aan niet uitdrukkelijk genoemde vennoten verleende of toegekende bedragen worden afgenomen in de grondslag die belastbaar
is ten name van de vennootschap,
welke bovendien gehouden is tot betaling van een bijzondere aanvullende aanslag, te berekenen overeenkomstig artikel 132, tweede lid, zoals
is gezegd in het antwoord op het
eerste onderdeel van het middel; dat
daaruit volgt dat de toepassing van
die wetsbepalingen onderstelt dat
een keuze is gemaakt door de vennootschap die, in plaats van de aan
derden betaalde commissielonen af
te trekken, verkiest er geen verantOverwegende dat wanneer, zoals woording voor te geven;
te dezen, wat uit de bestreden beslissing blijkt, het bedrag van de in
Dat, gelet op die keuze, de toepasde vennootschapsbelasting belastbare winsten (3.791.100 frank) lager is sing van die bepalingen, zoals zij
dan dat van de geheime commissie- door het arrest is gemaakt, geen
lonen, overeenkomstig voormeld ar- schending van de artikelen 11 en 12
tikel 132, tweede lid, vermenigvul- van de Grondwet kan opleveren;
digd met drie (5.776.100 frank), de in
dezelfde bepaling bedoelde tweede
Dat zij om diezelfde redenen
term van de aftrekking niet hoger evenmin een schending oplevert van
kan zijn dan het bedrag van de ge- artikel 1 van het in dit onderdeel
wone aanslag in de vennoot- van het middel aangewezen Protoschapsbelasting (1.819.728 frank);
col, wegens het in het tweede lid
van voormeld artikel 1 gemaakte
Dat het hof van beroep derhalve, voorbehoud, waarvan de bewoordindoor te besllssen, zoals uit het voor- gen in hetzelfde onderdeel zijn overgaande blijkt, dat enkel het bedrag genomen;
van de gewone aanslag in de vennootschapsbelasting als tweede term
van die aftrekking moet worden beDat het tweede onderdeel niet
schouwd, een juiste toepassing kan worden aangenomen;

I
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Nr. 337

Om die redenen, verwerpt de ding, op grond : « dat krachtens artikel
voorziening; veroordeelt eiseres in 32, 5°, van de wet van 3 juli 1978 op de
arbeidsovereenkomsten, de uit die overde kosten.

eenkomst voortspruitende verbintenissen
een einde nemen door overmacht; dat
echter, luidens het artikel 36, eerste lid,
van de wet van 3 juli 1978, de door overmacht ontstane gebeurtenissen de beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet
tot gevolg hebben wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorsen; dat, luidens het artikel 31, § 1, van de wet van 3 juli 1978, de
onmogelijkheid voor de werknemer om
zijn werk te verrichten ten gevolge van
ziekte of ongeval de uitvoering van de
Nr. 337
overeenkomst schorst; dat hierbij aansluitend uit de artikelen 58 en 78 van de
wet van 3 juli 1978 blijkt dat, wanneer
3' KAMER - 13 februari 1989
de arbeidsovereenkomst ingevolge ziekte
of ongeval meer dan zes maanden geschorst is, het de werkgever vrijstaat
ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - aan de arbeidsovereenkomst een einde
ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING - OVER- te stellen onder de bij deze artikelen beMACHT - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT- paalde voorwaarden; dat uit het voorHEID - VERMINDEHDE ARBEIDSTIJD.
gaande volgt dat de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer ten
De arbeidsovereenkomst eindigt wegens gevolge van ziekte of ongeval, welke ook
blijvende arbeidsongeschiktheid wan- haar duur is, geen overmacht oplevert
neer de werknemer als gevolg van een die de arbeidsovereenkomst een einde
ziekte blijvend niet meer in staat is de doet nemen; dat evenwel de blijvende arbedongen arbeid gedurende een ge- beidsongeschiktheid, waardoor het de
deelte van de overeengekomen ar- werlmemer definitief onmogelijk is de
beidstijd te verricllten (1). (Art. 32, 5°, bedongen arbeid te hervatten, wei een
Arbeidsovereenkomstenwet.)
geval van overmacht uitmaakt waardoor
de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd
overeenkomstig voormeld artikel 32, 5°,
(A. KIEWIT P.V.B.A. T. PATFOORT)
van de wet van 3 juli 1978 ( ... ); dat er in
casu geen betwisting bestaat met betrekARREST
king tot het feit dat (verweerder) 66 %
blijvend werkonbekwaam was ingevolge
(A.R. nr. 6426)
nierinsufficientie; dat echter geenszins
bewezen is dat (verweerder) daardoor
HET HOF; - Gelet op het bestre- definitief de bedongen arbeid niet meer
den arrest, op 14 januari 1988 door kon uitvoeren; dat integendeel uit de verhet Arbeidshof te Antwerpen gewe- klaring van 25 oktober 1983, waarop (eiseres) uitsluitend steunt en de eigen verzen;
sie van (eiseres) in conclusies "Uit de
Over het middel: schending van de ar- mondelinge verklaringen en gedragingen
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger- van de heer Patfoort kwam (eiseres) te
lijk Wetboek, 26, eerste lid, en 32, 5', van weten dat deze reeds gedurende geruime
de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar- tijd driemaal per week telkens een halve
dag afwezig was om een nierdialyse te
beidsovereenkomsten,
ondergaan " voldoende blijkt dat de bedoordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerder van de som dongen arbeid niettegenstaande de niervan 669.105 frank als opzeggingsvergoe- insufficientie verder uitgevoerd werd,
weliswaar met tijdelijke onderbrekingen
---------------~---1 voor nierdialyses; dat de blijvende gewerkonbekwaamheid
van
(1) Zle Cass., 5 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 480) deeltelijke
met concl. adv.-gen. Declercq, in J.T.T., 1981, (verweerder) dienvolgens niet de defini184; Cass., 1 juni 1987, A.R. nr. 5628 tieve onmogelijkheid om de bedongen ar(A.C., 1986-87, nr 590).
beid te hervatten of uit te voeren tot ge9 februari 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Sace - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

Nr. 337
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volg had, maar de verdere uitvoering van
dit werk heeft toegelaten mits weliswaar
een definitief steeds wederkerende tijdelijke werkonbekwaamheid om de bedongen arbeid uit te voeren, dit om de twee
dagen en tijdens enkele uren; dat de nierinsufficientie van (verweerder), waardoor hij algemeen beschouwd 66 % blijvend werkonbekwaam was, dus ten aanzien van de tussen partijen bedongen
arbeid slechts een regelmatig wederkerende tijdelijke werkonbekwaamheid
van enkele uren medebracht; dat dienvolgens niet het artikel 32, 5°, mf.!lr het
artikel 26, eerste lid, van de wet van 3
juli 1978 ter zake van toepassing is; dat
(eiseres) dan ook op niet gerechtvaardigde wijze de arbeidsovereenkomst tussen
partijen beeindigd heeft "•
terwijl, ...

tweede onderdeel, eiseres in haar appelconclusie uitdrukkelijk staande hield
dat verweerder aangeworven was als expert en dat hij voor zijn werk bestendig
beschikbaar moest zijn om zo snel mogelijk ter plaatse van het onheil aanwezig
te zijn; dat verweerder niet meer in staat
was die bedongen arbeid te verrichten
vermits hij tijdens de arbeidsprestaties,
driemaal per week en telkens gedurende
vier uren behandelingen moest ondergaan; de arbeidsovereenkomst een einde
neemt door overmacht wanneer het voor
de werknemer ten gevolge van blijvende
arbeidsongeschiktheid definitief onmogelijk geworden is om zijn bij de arbeidsovereenkomst bedongen taak te verrichten; het arrest ten onrechte beslist dat
de blijvende arbeidsongeschiktheid van
verweerder de verdere uitvoering van
het werk heeft toegelaten met een definitief wederkerende ongeschiktheid om de
bedongen arbeid uit te voeren om de
twee dagen en tijdens enkele uren; het
arrest daardoor ten onrechte enkel rekening houdt met een steeds onderbroken
taak in plaats van de overmacht te beoordelen in functie van de bedongen arbeid die de bestendige beschikbaarheid
van verweerder vereist (schending van
artikel 32, 5°, van de wet van 3 juli 1978);

Wat het tweede onderdeel betreft :
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Arbeidsovereenkomstenwet, de arbeidsovereenkomst een einde neemt
wanneer de onmogelijkheid voor de
werknemer om « zijn werk » te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval definitief is; dat onder « zijn
werk » moet worden verstaan de bij
de overeenkomst bedongen taak,
met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerders ziekte het
hem onmogelijk maakte om, wegens
een definitief steeds weerkerende
tijdelijke << werkonbekwaamheid »,
om de twee dagen tijdens enkele
uren de bedongen arbeid uit te voeren;
Overwegende dat het arrest aldus
vaststelt dat verweerders ziekte
meebracht dat hij zijn arbeid definitief aileen maar gedurende een verminderde arbeidstijd kon presteren;
dat dit inhoudt dat hij definitief de
bedongen taak niet meer kon uitvoeren; dat het arrest, door niettemin
te beslissen dat artikel 32, 5°, van de
Arbeidsovereenkomstenwet niet van
toepassing is, die bepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep van verweerder
ontvankelijk verklaart; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

13 februari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorz1tter Verslaggever : de h. Caenepeel - GelijkOverwegende dat, ingevolge arti- luidende conclusie van. de h. Lenaerts,
kel 32, aanhef en 5°, gelezen in ver- advocaat-generaal- Advocaten: n:rs.
band met artikel 31, § 1, van de Houtekier en Butzler
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Nr. 338
(U... )

Nr. 338
3'

KAMER -

(A.R. nr. M 691 N)

13 februari 1989

13 februari 1989 - 3e kamer - VoorREDENEN VAN DE VONNISSEN EN zitter en verslaggever: de h. Soetaert, afARRESTEN - OP CONCLUSIE - BURGER- delingsvoorzitter - Gelijkluidende conLIJKE ZAKEN - IN HOGER BEROEP HERNO- clusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.
MEN CONCLUSIE.

Wanneer een partij in haar appelconclusie verklaart haar voor de eerste rechter genomen conclusie opnieuw te nemen en zij voor de appelrechter verschijnt, is deze verplicht die conclusie
Nr. 340
te beantwoorden (1). (Art. 97 Gw.)
(MINNE
T. RIJKfDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

(A.R. nr. 6440)

2'

KAMER -

15 februari 1989

VERZEKERING-

W.A.M.-VERZEKERINGVOERTUIG MET BUITENLANDSE NUMMERPLAAT - VOERTUIG TOEGELATEN TOT HET
VERKEER IN BELGii<; - VOERTUIG GEWOONLIJK GESTALD IN HET BUITENLAND - TIJDELIJKE INVOER IN BELGIE - BEGRIPPEN.

13 februari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert. afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
De rechter die erop wijst dat de beklaagBiitzler en De Bruyn.
de al vele jaren in Belgie woonachtig
is en verklaard heeft dat zijn wagen
gestolen was, dat hij hem in Frankrijlr
had teruggevonden en, niet gedekt
door een verzekering, naar Belgie
Nr. 339
heeft teruggebracht, oordeelt aldus dat
dit voertuig niet tijdelijk in Belgie is
ingevoerd en leidt daaruit wettig af
3' KAMER - 13 februari 1989
dat het voertuig, ofschoon l1et was
voorzien van een Franse nummerplaat,
TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET
nlet
onder art. 2, § 2, W:A.M-wet Jwn
15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - DIENSTvallen, op grand waarvan bepaalde
PLICHTZAKEN - BESLISSING VAN EEN HERvoertuigen, die gewoonlijk in het buiKEURINGSRAAD.
tenland gestald zijn, tot het verkeer in
Belgie worden toegelaten.
Niet ontvankelijk is de in het Frans gestelde voorziening tegen een in het Nederlands gewezen beslissing van de
(CHIARADIA)
herkeuringsraad (1). (Artt. 27 en 40
Taalwet Gerechtszaken.)
ARREST ( vertaling)
(A.R. nr. 7215)
Nota arrest nr. 338 :
(1) Cass., 4 okt. 1985, A.R. nr. 4710
(A.C., 1985-86, nr. 67). Zie Cass., 26 nov. 1986,
A.R. nr. 5152 (A.C., 1986-87, nr. 187), 28 jan.
1988, A.R. nr. F 900 F (A. C., 1987-88, nr. 326).
Nota arrest nr 339 :
(1) Cass., 24 mer 1972 (A.C., 1972, 896). Zie
Cass., 13 april 1987, A.R. nr
M 622 N
(A.C., 1987-87, nr 486).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 18, § 1, 4bis, § 2, 3°, van de wet
van 1 juli 1956, 1 en 4, tweede Ed, van
het koninklijk besluit van 24 juni 1973,

Nr. 340
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doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser op grond
van artikel 18, § 1, van de wet van 1 juli
1956 veroordeelt wegens het feit dat hij
op 13 oktober 1985 te Namen, als eigenaar van een motorrijtuig, dat rijtuig in
het verkeer heeft gebracht of toegelaten
heeft dat het op de openbare weg in het
verkeer werd gebracht, zonder dat
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe het aanleiding kon geven,gedekt
was door een verzekering die voldeed
aan de bepalingen van de artikelen 1, 2,
§ 1, 18, §§ 1 en 3, van de wet van 1 juli
1956,
terwijl het voertuig regelmatig was ingeschreven in Frankrijk, zodat het uit
dien hoofde geacht werd gewoonlijk in
het buitenland gestald te zijn (schending
van artikel 1 van het koninklijk besluit
van 24 juni 1973) en dus toegelaten was
tot het verkeer in Belgie (schending van
de artikelen 4bis, § 2, 3°, van de wet van
1 juli 1956, en 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 juni 1973) zonder
dat de eigenaar ervan zich blootstelt aan
veroordeling wegens niet-naleving van
de voorschriften van artikel 2, § 1, van
de wet van 1 juli 1956 (schending van artikel 18, § 1, van de wet van 1 juli 1956) :
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dere dan rijwielen met hulpmotor,
die niet zijn voorzien van een in
Belgie afgegeven kenmerkplaat;
Overwegende dat artikel 4bis, § 2,
3°, van de wet van 1 juli 1956 bepaalt dat de bestuurder, als het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland gestald is, aan de hand van
door de Koning bepaalde bewijsmiddelen moet kunnen aantonen dat
het motorrijtuig op grond van voormeld artikel 2 of van een internationaal verdrag tot het verkeer in
Belgie is toegelaten;
Dat krachtens artikel 4 van voormeld koninklijk besluit van 24 juni
1973 voor de motorrijtuigen die gewoonlijk in Frankrijk gestald zijn,
de (kenmerkplaat) geldt als bewijsmiddel;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser al vele jaren in Belgie
woont en verklaard heeft dat zijn
voertuig gestolen was, dat hij het in
Frankrijk had teruggevonden en
niet gedekt door een verzekering
naar Belgie heeft teruggebracht; dat
het arrest, dat aldus impliciet doch
zeker beslist dat het voertuig niet
tijdelijk in Belgie was ingevoerd,
daaruit wettig afleidt dat eisers
voertuig, ofschoon het was voorzien
van een Franse (kenmerkplaat), niet
gewoonlijk in Frankrijk gestald was
en dus niet onder de toepassing kon
vallen van artikel 2, § 2, van de wet
van 1 juli 1956;

Overwegende dat, luidens artikel
2, § 2, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de motorrijtuigen die gewoonlijk in het buitenland gestald
zijn tot het verkeer in Belgie worden toegelaten mits het bureau, tot
dat doel erkend door de Koning, zelf
tegenover de benadeelden de verplichting op zich neemt de schade,
die door motorrijtuigen in Belgie
toegebracht, overeenkomstig de bepalingen van die wet te vergoeden;
Dat het middel niet kan worden
dat de Koning bepaalt welke voer- aangenomen;
tuigen voor de uitvoering van deze
wet geacht worden gewoonlijk in
het buitenland te zijn gestald, en
vaststelt op welke wijze die voertuiOm die redenen, verwerpt de
gen in Belgie worden toegelaten;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat luidens artikel 1 kosten.
van het koninklijk besluit van 24 ju1989 - 2• kamer - Voorzitni 1973 tot uitvoering van sommige ter15: februari
de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
bepalingen van de wet van 1 juli - Verslaggever : de h. Lahousse - Ge1956, geacht worden gewoonlljk in lijkluidende conclusie van de h Piret, adhet buitenland te zijn gestald de tij- vocaat-generaal- Advocaat mr J.P
delijk ingevoerde motorrijtuigen, an- Goffinon, Namen.
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Nr. 341

1'

KAMER -

17 februari 1989

NIEUWE VORDERING -

BL'RGERLIJKE
ZAKE;Il- VORDERDIG BIJ DAGVAARDING BEPERKT TOT ACHTERSTALLIGE HUURGELDEN
E:'>l Ol\ROERENDE VOORHEFFDJG - L'ITBREIDI:\'G YA:'>i DE VORDERI:IJG !;\/ HOGER BEROEP
TOT AA:\'STELLI:\'G VA:'>/ EEN DESKL'NDIGE OM
DE EYE:\'TCELE HCCRSCHADE VAST TE STELLE:'>/.

Wanneer de bij dagvaarding ingestelde
vordering enkel strekte tot betaling
van achterstallige huurgelden en onroerende voorheffing, is de in hager
beroep bij conclusie ingestelde vordering tot aanstelling van een deskundige om de eventuele huurschade vast te
stellen, een nieuwe vordering die niet
steunt op het feit of de akte in de inJeidende dagvaarding is ingeroepen, en
is derhalve niet ontvankelijk (1).
(Ger.W., artt. 807 en 1042.)
(YA:\' GI:\'DER & C0 N.V. T. BORGHS, DCMONT)
ARREST

(A.R. nr. 6124)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1987 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door de
verweerders opgeworpen en hieruit
afgeleid dat ze gericht is tegen een
beslissing alvorens recht te doen :
Overwegende dat de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij een deskundigenonderzoek werd
bevolen ten einde eventuele huurschade vast te stellen;
Overwegende dat eiseres desaangaande in haar op 8 april 1987 ter
griffie neergelegde appelconclusie
stelde dat << het verzoek tot de aanstelllng van een gerechtsdeskundige

Nr. 341

( ...) pas in graad van beroep (wordt)
gevorderd. ( ... ) noch in het gedinginleidende dagvaardingsexploot noch
tijdens de procedure in eerste aanleg (werd) de aanstelling van een
gerechtdeskundige gevraagd, alleszins werd desbetreffend geen voorbehoud geformuleerd »;
Dat eiseres hieruit besloot dat
<< dit punt van het hoger beroep ( ... )
dan ook onontvankelijk (is) »;
Overwegende dat het vonnis, na
te hebben overwogen dat << dient ingegaan op het verzoek tot deskundig
onderzoek voor vaststelling van
eventuele huurschade », het hoger
beroep ontvankelijk verklaart en
een deskundige aanstelt;
Dat derhalve de rechter op dit
punt zijn rechtsmacht geheel heeft
uitgeoefend, zodat de bedoelde beslissing een eindbeslissing is;
Dat de voorziening, nu zij tegen
die beslissing is gericht, ontvankelijk is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Dat er derhalve geen aanleiding
toe bestaat akte te verlenen van de
afstand van de voorziening;

Over het middel zelf: schending van
de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het rechtbank van eerste aanleg oordeelt « dat eveneens dient ingegaan op het verzoek tot deskundig onderzoek voor vaststelling van eventuele
huurschade >> en bijgevolg een deskundige aanstelt, met als opdracht de plaatsen
van het pand te Antwerpen, Lombardenstraat 42, te beschrijven, eventuele huurschade vast te stellen en te ramen, alsmede het mingenot te bepalen, de duurtijd en de kostprijs van de herstellingen
te ramen, en hierover een technisch advies tl"! geven na beantwoording van alle
nuttige vragen van partijen,
terw1jl, luidens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, een vordering die
voor de rechter aanhangig is slechts kan
uitgebreid of gewijzigd worden, indien
de nieuwe, op tegenspraak genomen con~-----------------1 clusies berusten op een feit of een akte
in de dagvaarding aangevoerd, en krach(1) Z1e Cass, 5 me1 1988, A.R. nr 5695, met tens arhkel 1042, de uitbreiding of de
conc! 0 l\I (A('., 1987-88, nr 548)
wijziging van een vordering zoals be-
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paald bij artikel 807 weliswaar ook in hoger beroep wordt aangenomen, doch
zulks evenwel veronderstelt dat de in hoger beroep uitgebreide of gewijzigde vordering reeds bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt; verweerders in hun
dagvaarding geenszins aanvoerden dat
huurschade was ontstaan en uit geen enkel gedingstuk blijkt dat zij voor de eerste rechter desaangaande enige eis hebben ingesteld, zodat de rechtbank van
eerste aanleg, door in te gaan op verweerders verzoek tot deskundigenonderzoek « voor vaststelling van eventuele
huurschade » en dienvolgens een deskundige aan te stellen met overeenkomstige opdracht, haar beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de in
het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wethoek, een vordering die voor de
rechter aanhangig is, uitgebreid of
gewijzigd kan worden, indien de
nieuwe, op tegenspraak genomen
conclusies berusten op een feit of
handeling in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische
omschrijving verschillend is; dat
krachtens artikel 1042 van hetzelfde
wetboek die bepaling toepasselijk is
in hager beroep;
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res in verband met de betaling van
huurgelden en onroerende voorheffing, en dat de verweerders in hager
beroep een nieuwe vorderin.g instelden die niet berustte op een in de
dagvaarding aangevoerd feit of handeling;
Dat het bestreden vonnis derhalve, door een deskundige aan te stellen om de eventuele huurschade
vast te stellen en aldus impliciet te
beslissen dat de nieuwe vordering
van de verweerders ontvankelijk
was, de artikelen 307 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het een
deskundige aanstelt om de eventuele huurschade vast te stellen; 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 beOverwegende dat de verweerders perkte zaak naar de Rechtbank van
in hun dagvaarding aanvoerden dat Eerste Aanleg te Turnhout, zitting
tussen hen en eiseres een huurover- houdende in hager beroep.
eenkomst van onbepaalde duur tot
17 februari 1989 - 1' kamer - Voorzitstand kwam en dat eiseres in gebre- ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
ke bleef de verschuldigde huurgel- - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
den en onroerende voorheffing te - Gelljkluidende conclusie van de h.
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocabetalen;
Overwegende dat het bestreden ten: mrs. Biitzler en Nelissen Grade.
vonnis enerzijds vaststelt dat de
oorspronkelijke vordering van de
verweerders ertoe strekte eiseres te
horen veroordelen tot betaling van
achterstallige huurgelden en onroerende voorheffing; dat het anderzijds oordeelt « dat eveneens dient Nr. 342
ingegaan op het verzoek tot deskundig onderzoek voor vaststelling van
1• KAMER - 17 februari 1989
eventuele huurschade »;
Overwegende dat uit het hierboven aangehaalde blijkt dat het aan 1° HUUR VAN DIENSTEN - TIE"<JARIGE
de oorspronkelljke vordering van de
AA'\SPRAKELIJKHEID YA'Ii ARCHITCCTI:'\ E'\
verweerders ten grondslag liggende
AA'\i'\EMERS - \ERYAl.TER}IIJl\
GI:\ OLu
feit was de wanprestaties van eiseARTT 1792 E'\; 2270 B W
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2° HUUR vAN DIENSTEN -

TIENJARIGE
AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN
AANI.\'EMERS - INSTELLEN VAN DE VORDERING BINNEN DE TERMIJN - VORDERING IN
KORT CEDING TOT DESKUNDIGENONDERZOEK.

3° KORT GEDING -

TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN
AANNEMERS - INSTELLEN VAN DE VORDERI:-./G BINNEN DE TERMIJN - VORDERING IN
KORT GEDING TOT DESKUNDIGENONDERZOEK.

lo De bij artt. 1792 en 2270 B. W: bepaal-

de tienjarige termijn van aansprakelijkheid van de aannemer en de architect is een vervaltermijn die niet kan
worden geschorst of gestuit (1).
2o en 3° Het instellen van een vordering
in kart geding tot het verkrijgen van
een deskundigenonderzoek, zelfs onder
vermelding van de tienjarige aansprakelijkheid van de c.annemer en de architect, staat niet gelijk met het instelIen van de vordering tot beslissing op
het bodemgeschil betreffende die aansprakelijkheid en strekkende tot schadevergoeding of tot herstel in natura
(2).

Nr. 342

doordat het arrest aanneemt: dat
niet wordt betwist dat de vordering,
steunend op de aansprakelijkheid, op
straf van onontvankelijkheid, moet ingesteld worden binnen de tien jaar >>, dat
« de tienjarige termijn inderdaad een
vervaltermijn is, zodat de vordering,
steunend op de aansprakelijkheid van de
aannemer, moet worden gesteld v66r het
verstrijken van die termijn », en dat
« het voorwerp van de vordering in kort
geding niet was en niet kon zijn, een bedrag tot herstelling en/of mingenot >>,
doch de oorspronkelijke vordering van
verweerders, waarvan het arrest impliciet maar zeker vaststelt dat ze niet binnen de 10 jaar werd ingesteld, toelaatbaar verklaart op grond dat « ten deze,
de dagvaarding in kort geding moet beschouwd worden als inhoudend een vordering, gesteund op de aansprakelijkheid
van de aannemer, zelfs indien het voorwerp van die vordering niet rechtstreeks
een schadeloosstelling beoogt >>,
«

terwijl, eerste onderdeel, uit die overwegingen van het arrest, dat niet betwist
dat de vordering in kort geding tot aanstelling van een deskundige en niet
strekkende tot herstel in natura of tot
schadevergoeding, en gesteund op de
aansprakelijkheid van de aannemer, de
(BYI\'E:\IS-JACOBS E.A.
tienjarige verjaringstermijn stuit, enkel
T VAli/SPAL'WEN-STEEGMANS)
kan worden afgeleid dat de vordering in
kort geding tijdig, dit is binnen de tien
jaar, was ingesteld; zij echter niet toelaten te besluiten dat de vordering tot
ARREST
schadevergoeding zelf, ingesteld na het
(A.R. nr. 6125)
verloop van de verjaringstermijn, toelaatbaar is; dergelijk besluit slechts naar
recht verantwoord zou zijn indien op
HET HOF; - Gelet op het bestre- wettige
wijze zou vastgesteld zijn dat beden arrest, op 30 juni 1987 door het doelde vordering in kort geding de tienHof van Beroep te Antwerpen gewe- jarige verjaringstermijn had gestuit; bij
zen;
afwezigheid van dergelijke vaststelling,
voor zover zij wettig zou zijn, de in artiOver het eerste middel: schending van kelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, Wetboek bepaalde beperking van de aan1320, 1322, 1792 en 2270 van het Burger- sprakelijkheidsduur toepasselijk was en
lijk Wetboek, en 584 van het Gerechte- zich verzette tegen het toelaatbaar verlijk Wetboek,
klaren van de vordering, zodat het ar-----------------~ rest, dat beslist dat de vordering tot
(1) Cass., 18 nov 1983 (A.C., 1983-84, nr schadevergoeding « toelaatbaar >> is op
152); 9 dec 1988, A.R. nr 5630 (ibid., 1988-89, grond van het loutere feit dat de tijdig
nr 215) met cone! 0 M, en noot G Baert in ingestelde vordering in kort geding geR W, 1988 1989, 1232
steund was op de aansprakelijkheid, zon(2) G BRIC'Y!Ol\'T, La responsabilite des archi der op wettige wijze vast te stellen dat
tecte et entrepreneur, Larcrer, 1971, nr 134, die vordering, die niet strekte tot de veroordeling tot herstel in natura of schadelVl A FLAM:WE, PH FLAM:WE, Le droit des con
;,tructeurs, L'entreprrse
et. Je drort 1984 nr vergoeding, de verjaringstermijn stuitte,
niet naar recht verantwoord is en schen
~38
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ding inhoudt van de artikelen 1792 en
Overwegende dat de tienjarige
2270 van het Burgerlijk Wetboek;
termijn van aansprakelijkheid gesteld in artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek een vervaltermijn is
vierde onderdeel, de vordering maar is die niet kan worden geschorst of ge<< gesteund op de aansprakelijkheid van
de aannemer » en op artikel 1792 van het stuit;
Burgerlijk Wetboek indien zij strekt tot
Dat, anders dan het arrest beslist,
de veroordeling in natura of tot schade- het instellen van een vordering in
vergoeding; de vordering in kort geding kort geding tot verkrijging van een
in de zin van artikel 584 van het Gerech- deskundigenonderzoek, zelfs onder
telijk Wetboek tot aanstelling van een
deskundige er daarentegen in voorlig- vermelding van de tienjarige aangend geval enkel kon toe strekken een sprakelijkheid, niet gelijkstaat met
voorlopige maatregel te bekomen ten het instellen van de vordering tot
einde te verhinderen dat relevant bewijs- beslissing op het bodemgeschil bemateriaal verloren zou gaan of niet meer treffende
die
aansprakelijkheid,
voorhanden zou zijn op de dag dat het strekkende tot veroordeling tot schageschil zou ontstaan of worden beslist, devergoeding of tot herstel in natuen geenszins strekte tot de erkenning ra;
van een recht, zelfs indien men zich op
Dat de onderdelen gegrond zijn in
dit recht beriep, de verjaring zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van zoverre zij schending aanvoeren van
het Burgerlijk Wetboek derhalve niet de artikelen 1792 en 2270 van het
kon stuiten, zodat het arrest, door de Burgerlijk Wetboek en 584 van het
vordering in kort geding strekkende tot Gerechtelijk Wetboek;
de aanstelling van een deskundige te beoordelen als zijnde een vordering << gesteund op de aansprakelijkheid van de
aannemer », in de zin van de artikelen
Om die redenen, vernietigt het be1792 en 2270 van het Burgerlijk Wethoek, de aard van de vordering in kort streden arrest, behalve in zoverre
geding tot aanstelling van een deskundi- dit het hoger beroep ontvankelijk
ge, derhalve artikel 584 van het Gerech- verklaart; beveelt dat van dit arrest
telijk Wetboek schendt, alsook misken- melding zal worden gemaakt op de
ning inhoudt van de bewijskracht toeko- kant van het gedeeltelijk vernietigmend aan de akte van dagvaarding in de arrest; houdt de kosten aan en
kort geding van 12 augustus 1980 (schen- laat de beslissing daaromtrent aan
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 de feitenrechter over; verwijst de alvan het Burgerlijk Wetboek) en ten slotte eveneens schending inhoudt van de dus beperkte zaak naar het Hof van
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Beroep te Brussel.
Wetboek:
17 februari 1989 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
Wat het eerste en het vierde on- - Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
derdeel betreft :
- Gelijkluidende conclusie van de h.
Overwegende dat luidens artikel D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca1792 van het Burgerlijk Wetboek de ten: mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe
aannemer en de architect gedurende
tien jaren aansprakelijk zijn indien
een gebouw dat tegen vaste prijs is
opgericht, geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de Nr. 343
bouw; dat krachtens artikel 2270 van
hetzelfde wetboek de aannemer en
1• KAMER - 17 februari 1989
de architect na verloop van tien jaren ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de INKOMSTENBELASTINGEN - PERSOgrote werken die zij hebben uitgeNENBELASTING - DIVERSE INKOMSTEN voerd of geleid;
WINSTEN OF EATEN VERKREGEN UIT EEN OC-
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CASIONELE VERBINTENIS 01\!l RECHTEN DIE
VERBAND HOt::DEN MET ll\lll\IIATERIELE VERMOGENSGOEDEREN NIET UIT TE OEFENEN OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF
EATEN - BEGR!P.

De omschrijving van diverse inkomsten
in art. 67 W.I.B. sluit oak de winsten of
baten in die, buiten een beroepswerkzaamheid, worden verkregen uit een
occasionele verbintenis die erin best:wt met immateriele vermogensgoederen verband houdende rechten niet
uit te oefenen, zoals de verbintenis om
zich te onthouden van een bepaalde
handelsactiviteit (1).
VAN SCHIL, ROTTIERS
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1546 N}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1987
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 67, in het bijzonder eerste
lid, 1', van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 7 van de Franse wet
van 2 en 17 maart 1791 en 2, in het bijzonder tweede lid, van de Handelsvennootschappenwet (boek I, titel IX, van
het Wetboek van Koophandel),
doordat de eisers zich, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid,
verbonden hebben geen concurrentie te
voeren ten aanzien van een bepaalde firma en in ruil voor deze verbintenis een
bedrag van 2.500.000 Belgische frank
hebben ontvangen, en het arrest oordeelt
dat dit bedrag belastbaar is krachtens
artikel 67, 1', van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
terwijl, eerste onderdeel, een bedrag
ontvangen buiten de uitoefening van een
beroepswerkzaamheid, om bepaalde activiteiten niet uit te oefenen, geen voordee! uit een prestatie of een verrichting
of speculatie vertegenwoordigt in de zin
van artikel 67, 1', van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, doch enkel de

Nr. 343

tegenprestatie belastbaar, van de verzaking aan een niet-patrimoniaal priverecht, te weten de vrijheid van handel,
de vrijheid van doen en Iaten binnen de
wettelijke perken, het voeren van concurrentie ten aanzien van derden; waaruit volgt dat het arrest, door het tegenovergestelde te beslissen, die principiiHe
vrijheid miskent (schending in het bijzonder van artikel 7 van de Franse wet
van 2 en 17 maart 1791, alsook van artikel 67 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens artikel
67 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen diverse inkomsten
uitmaken, onder meer : « De winsten of baten, hoe ook genaamd, die
voortvloeien uit enigerlei prestatie,
verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, zelfs occasioneel of toevallig, buiten de uitoefening van een in artikel 20 bedoelde beroepswerkzaamheid, met uitzondering van de normale verrichtingen van beheer van een privaat
vermogen bestaande uit onroerende
goederen, waarden in portefeuille en
roerende voorwerpen, onverminderd
nochtans de toepassing van het 7o en
80 »;
Dat die omschrijving insluit de
winsten of baten, verkregen buiten
een beroepswerkzaamheid, uit een
occasionele verbintenis erin bestaande de rechten die verband houden met immateriele vermogensgoederen niet uit te oefenen, zoals
bijvoorbeeld de verbintenis om een
bepaalde handelsactiviteit niet uit te

oefenen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, gedelegeerd bestuurder van de N.V. Seasafe Transport, ter gelegenheid van de verkoop
en de overdracht van de activa van
die vennootschap, zich persoonlijk
jegens de koper ertoe verbond zich
~-----------------1 van elke concurrerende activiteit te
zullen onthouden; dat eiseres voor
(1) Cfr. Cass., 17 mei 1973 (A.C:, 1973, 908), die verbintenis een vergoeding van
24 okt. 1975 (A.C., 1976, 244) met cone!. O.M. 2.500.000 frank ontving;
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(BARON LEVEQCE 1'\TER'\ATIO'\AL '\.Y.
Dat het arrest, dat aanneemt dat
T. BRAY, BORDET, BER~IILS}
de litigieuze vergoeding geen bedrijfsinkomen in de zin van artikel
20 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
uitmaakt,
naar
ARREST ( vertaJing)
recht beslist, op grond van voormel(A.R. nr. 8481)
de vaststellingen, dat de bedoelde
vergoeding beantwoordt aan de defiHET HOF; - Gelet op het bestrenitie van « diverse inkomsten >> die
in artikel 67.1° van hetzelfde wet- den arrest, op 17 maart 1988 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
boek is gegeven;
Dat het onderdeel faalt naar
Over het tweede middel: schending
recht;
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van

het Burgerlijk Wetboek,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
17 februari 1989- 1• kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal
Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en D. Herbosch, Antwerpen.

Nr. 344
3•

KAMER -

20 februari 1989

VOORZIENING IN CASSATIE -

BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - TE VOEGEN
STUKKEN BIJ EEN VERSTUKKEN
ZOEKSCHRIFT - GEEN NUMMERING EN PARAFERING VAN DE STUKKEN DOOR DE ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - GEVOLGEN.

De bij het verzoekschrift gevoegde stukken die niet genummerd noch geparafeerd zijn door de advocaat bij het Hof
van Cassatie die dat verzoekschrift
heeft ondertekend, mogen niet in het
proces worden aangewend. (Artt. 1098
en 1100 Ger.W.)

doordat het bestreden arrest, na erop
te hebben gewezen dat " (verweerder) op
23 juli 1978 precies die schorsing betwist
en vraagt om naar een ander werk in
het buitenland te worden gestuurd, waarbij hij terzelfder tijd erop wijst dat hij,
bij ontstentenis van een antwoord v66r
31 juli 1978, zou beschouwen dat de
werkgever de overeenkomst heeft bei:iindigd "• zegt dat " die werkgever op 25 juli 1978 enkel een getuigschrift naar (verweerder) stuurt met de vermelding dat
hij van 16 augustus 1976 tot 3 december
1976 door de onderneming in haar zetel
te Ivoz Ramet was tewerkgesteld en van
4 februari 1976 tot 12 mei 1978 in Shaba " en beslist dat het sturen van dat getuigschrift « impliciet doch duidelijk betekende dat zij de contractuele verhoudingen wilde beeindigen, Het is derhalve
de werkgever die (verweerder) heeft belet de overeengekomen arbeid te verrichten ... "; dat het (arbeids)hof aldus de wil
van eiseres " om de contractuele verhoudingen als beeindigd te beschouwen >> enkel heeft afgeleid uit het feit dat zij, in
antwoord op verweerders brief van 23 juli 1978 hem aileen het getuigschrift van
bewezen diensten heeft toegestuurd,
waarvan de bewoordingen in het bestreden arrest gedeeltelijk worden weergegeven,
terwijl het getuigschrift waarnaar het
bestreden arrest verwijst, dateert van 20
juli 1978 en niet van 25 juli; dat getuigschrift bovendien vermeldde " onderhavig getuigschrift wordt aan de betrokkene op diens verzoek afgeleverd "• wat
verweerder voor de feitenrechter helemaal niet heeft betwist; dat getuigschrift
bijgevolg het antwoord van eiseres op
verweerders brief van 23 juli 1978 kon
uitmaken; en het volgens de bewoordingen ervan enkel antwoordt op een verzoek van verweerder zelf en helemaal
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Nr. 345

niet betekende dat eiseres een andere Nr. 345
bedoeling had dan aan dit verzoek te voldoen; daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat eiseres door
2' KAMER - 21 februari 1989
het versturen van dit getuigschrift heeft
te kennen gegeven « dat zij de contractuele verhoudingen als beeindigd be- RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAFschouwde », daaraan een draagwijdte
VORDERING- VEROORDELING VAN EEN BEgeeft die onverenigbaar is met zijn beKLAAGDE WEGENS EEN ANDER MISDRIJF
woordingen en derhalve de bewijskracht
DAN DAT WAARVOOR HIJ WAS VERVOLGD ervan schendt (schending van de in het
VEREISTEN.
middel aangewezen bepalingen) :
rechter mag de beklaagde niet verOver de door de verweerders Bor- Deoordelen
wegens een misdrijf waardet en Bermils opgeworpen grond
voor deze niet was vervolgd noch vrijvan niet-ontvankelijkheid, hieruit afwillig verschenen is, tenzij hij vaststelt
geleid dat de stukken waarop eisedat het in aanmerking genomen feit
hetzelfde is als datgene waarop de verres haar middel laat steunen, nu zij
volging was gegrond, of daarin begrenoch genummerd noch geparafeerd
pen is (1).
zijn door de advocaat bij het Hof
van Cassatie, moeten worden afgewezen:
(TEUCH!E T. DE WULF)

Overwegende dat naar luid van
artikel 1098 van het Gerechtelijk
Wetboek, de bij het verzoekschrift
en de memorie gevoegde stukken
die ter griffie van het Hof van Cassatie zijn neergelegd, door de advocaat bij het Hof moeten worden genummerd en geparafeerd;
Dat te dezen, de stukken die bij
het verzoekschrift van eiseres zijn
gevoegd, tot staving van haar op de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek gegrond middel
noch genummerd, noch geparafeerd
zijn door de advocaat die dat verzoekschrift heeft ondertekend; dat
zij, luidens artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek, niet in het proces mogen worden aangewend;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

ARREST

(A.R. nr. 2703)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1988 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikelen 145, 147 en

176 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat eiser voor de politierechtbank was gedagvaard wegens een overtreding van artikel
10.2, eerste lid, van het algemeen
verkeersreglement;
Dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 4 november 1987
van deze rechtbank vermeldt dat eiser << in vertoef » gesteld werd voor
een « aanvullende betichting », naOm die redenen, verwerpt de melijk een overtreding van artikel
voorziening; veroordeelt eiseres in 8.3 van hetzelfde reglement, op
de kosten.
grond waarvan hij door vonnis van
20 februari 1989 - 3' kamer - Voorzit- 2 december 1987 veroordeeld werd;
ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Duchatelet,
(1) Zie Cass., 6 mei 1987, A.R. nr. 5665
eerste advocaat-generaal.
(A.C., 1986-87, nr. 520).

1-----------------
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Dat het bestreden vonnis deze uit- Nr. 346
spraak bevestigt;
Overwegende dat eiser veroorz• KAMER - 21 februari 1989
deelt werd wegens een misdrijf
waarvoor hij niet gedagvaard was
en waarvoor hij niet vrijwillig ver- 1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
scheen, zonder dat de rechtbank
ARRESTEN - AFWEZIGHEID VAN CONvaststelt dat het in aanmerking geCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - REDENnomen feit hetzelfde is als dat waarGEV!NG - ART. 195, TWEEDE LID, SV.
op de vervolging was gegrond of
daarin begrepen was;
2° STRAF - ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
LID, SV. -

REDENGEVING.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke 3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN
- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER vordering:
BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN VAN BEPAALOverwegende dat de cassatie van
DE FElTEN EN VEROORDEELD WEGENS ANDEde beslissing op de tegen eiser ingeRE.
stelde strafvordering de vernietiging
meebrengt van de eindbeslissing op lo en 2° Aan de bijzondere motiveringsde door verweerster tegen eiser inverplichting van art. 195, tweede lid,
gestelde Civielrechtelijke vordering,
Sv. wordt voldaan door het veroordedie het gevolg is van de eerste en
lend arrest dat beslist dat de keuze
van de straf en de strafmaat, zoals die
waartegen eiser zich regelmatig
door de eerste rechter werden bepaald,
voorzag;
gerechtvaardigd zijn door de persoon-

lijkheid van de beklaagde en door de
III. In zoverre de voorziening genoodzaak om de volksgezondheid te
richt is tegen de beslissing op de civrijwaren (1). (Art. 2 wet 27 aprill987.)
vielrechtelijke vordering van eiser
tegen verweerster :
3° Wanneer de beklaagde van bepaalde
Overwegende dat uit de stukken
feifen vrijgesproken en wegens andere
waarop het Hof vermag acht te
veroordeeld wordt, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze in
slaan, niet blijkt dat de voorziening
hoeverre de kosten van de vervolging
aan verweerster werd betekend;
zijn veroorzaakt door de bewezen verDat de voorziening niet ontvankeklaarde feiten (2).
lijk is;
(CALLENS)
ARREST
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser
(A.R. nr. 2742)
veroordeelt; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
HET HOF; - Gelet op bet bestrearrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk ver- den arrest, op 14 juni 1988 door het
nietigde vonnis; veroordeelt ver- Hof van Beroep te Gent gewezen;
weerster tot de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de C o r r e c - 1 - - - - - - - - - - - - - - - tionele Rechtbank te Hasselt, zitting
houdende in hoger beroep.
(1) Zie Cass., 22 nov. 1988, A.R. nr. 2163, en

21 februari 1989 - 2• kamer - Voorzit- 14 dec. 1988, A.R. nr. 6912 (A.C., 1988-89, supra,
ter en verslaggever : de h. Screvens, nrs. 173 en 227).
voorzitter - Gelijkluidende conclusie Cass., 13 nov. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I,
van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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Over het tweede middel: schending
van artikel 195 van het Wetboek van
Strafvordering, zoals vervangen door artikel 2 van de wet van 27 april 1987, alsmede van artikel 211 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser voor de
samengevoegde feiten B en E (gebruik
bij dieren van hormonale stoffen en onwettig uitoefenen van de dierengeneeskunde) veroordeelt tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand,
een geldboete van 2.000 frank plus 590
opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van drie maand, en voor de
samengevoegde feiten C en D (niet tuberculineren binnen de 48 uur van aangekochte dieren en niet bijhouden van
het zogenaamde handelaarsboek) tot een
geldboete van 100 frank plus 590 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf
van een maand, op grond van de volgende beschouwing : « de strafmaat wordt
bepaald rekening houdende met het
blanco strafregister van beklaagde en
anderzijds met het feit dat zijn gedrag
de volksgezondheid in gevaar brengt »,

Nr. 347

heid van de beklaagde als de vrijwaring van de volksgezondheid de
aard en de hoegrootheid van de opgelegde straffen rechtvaardigen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de rechter, wanneer een beklaagde van bepaalde
tenlasteleggingen vrijgesproken en
wegens andere veroordeeld wordt,
op onaantastbare wijze beoordeelt
in hoeverre de kosten werden veroorzaakt door de bewezen verklaarde tenlasteleggingen;
Dat het middel, dat tegen deze beoordeling opkomt, 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;

terwijl artikel 195 van het Wetboek
van Strafvordering, ingevolge artikel 211
Om die redenen, verwerpt de
van het Wetboek van Strafvordering toe- voorziening; veroordeelt eiser in de
passelijk op de procedure voor het hof kosten.
van beroep, voorschrijft dat het arrest
nauwkeurig, maar op een wijze die be21 februari 1989 - 2" kamer - Voorzitknopt mag zijn, de redenen moet vermel- ter : de h. Screvens, voorzitter - Verden waarom de rechter, wanneer de wet slaggever : de h. De Baets - Gelijkluihem daartoe vrije beoordeling overlaat, dende conclusie van de h. Declercq,
dergelijke straf of dergelijke maatregel advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
uitspreekt, alsook bovendien de recht- Lust, Brugge.
vaardiging van de strafmaat voor elke
uitgesproken straf of maatregel; het arrest in de aangehaalde considerans uitsluitend de rechtvaardiging inhoudt van
de toegepaste strafmaat, doch geen redenen vermeldt waarom zowel een gevangenisstraf als een geldboete (feiten B en Nr. 347
E) als enkel een geldboete (feiten C en
D) werden uitgesproken, hoewel de strafbepalingen waarvan het arrest toepas2" KAMER - 21 februari 1989
sing heeft gemaakt het aan de vrije beoordeling van de rechters overlieten
zowel enkel een gevangenisstraf, als en- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEkel een geldboete, als de beide straffen
KERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - ART.
samen op te leggen :
70, § 2, Z.I.V.-WET - FORFAITAIRE PRESTATIES

- INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKEOverwegende dat het arrest door
RINGSINSTELLING - CRITERIA.
het beroepen vonnis te bevestigen
en aan te vullen met de in het mid- Om te beslissen dat de verzekeringsindel weergegeven considerans te kenstelling die aan de getroffene zekere
prestaties heeft verleend, al dan niet
nen geeft dat zowel de persoonlijk-
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in diens plaats treedt, is op zichzelf ter
zake niet bepalend dat de prestaties
na de consolidatie zijn verleend, nu de
vraag te dezen alleen is of de prestaties, die ten gevolge van het ongeval
verleend werden, krachtens het gemeen recht verschuldigd waren (1}.
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIST!SCHE
MUTUALITEITEN T. VANHEEL)
ARREST

(A.R. nr. 2768)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1988 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 70, § 2, leden 1, 4 en 5, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij het koninklijk besluit nummer 19 van 4 december 1978,
doordat het bestreden vonnis de verweerder Vanheel Rudi slechts veroordeelt om aan eiser 66.560 frank te betalen en het meergevorderde verwerpt op
volgende gronden : De uitkeringen, door
eiser verricht na consolidatie (3 oktober
1986) vallen, zoals de eerste rechter terecht zei, niet ten laste van de verweerder Vanheel. Deze kan immers enkel
aangesproken worden voor betaling van
de vergoeding in gemeen recht. Het
slachtoffer wordt immers door het toekennen van een vergoeding moreel/blijvende werkonbekwaamheid materieel!
blijvende werkonbekwaamheid volledig
vergoed. Eiser kan deze vergoeding geen
tweede maal vorderen. De mutualiteit is
gesubrogeerd in de rechten van het
slachtoffer en kan ook niet meer vorderen dan dit slachtoffer. Gezien het
slachtoffer volledig vergoed is na consolidatie door het toekennen van een vergoeding materieel en moreel voor blijvende werkonbekwaamheid heeft eiser
ook geen vorderingen meer,
terwijl, eerste onderdeel, eiser als gesubrogeerde in de rechten van het
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slachtoffer Van Welkenhuyzen Georges
gerechtigd is de vergoedingen, die zij
aan deze heeft uitbetaald voor herstel
van de gevolgen van het ongeval, waarvoor verweerder verantwoordelijk is, in
de mate van diens verantwoordelijkheid
terug te vorderen, wanneer de vergoedingen die eiser terugvordert dezelfde schade dekken als degene die door verweerder dient vergoed te worden; dat het feit
dat verweerder reeds het slachtoffer Van
Welkenhuyzen voor blijvende werkonbekwaamheid na consolidatie in gemeen
recht volledig vergoed heeft, en dat verweerder alleen kan aangesproken worden voor het betalen van vergoeding in
gemeen recht, niet inhoudt dat eiser een
andere schadevergoeding zou vorderen
dan deze te vergoeden in gemeen recht,
zodat het bestreden vonnis door de aard
van de door eiser teruggevorderde vergoedingen niet te onderzoeken, zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt
(schending w.n de artikelen 70, § 2, leden
1 en 4, van de wet van 9 augustus 1963,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); dat het feit dat verweerder het
slachtoffer reeds zou betaald hebben,
aan eiser niet tegenstelbaar is (schending van artikel 70, § 2, lid 5, van de wet
van 9 augustus 1963);

tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie (stuk lOa tot 10e, blz. 3, leden 3
tot 5) uitdrukkelijk staande hield dat er
mee rekening dient gehouden dat de geneesheer-deskundige aangeduid in gemeen recht het percentage blijvende
werkonbekwaamheid vaststelt op grond
van louter fysieke invaliditeit terwijl de
medische adviseur, die de blijvende onbekwaamheid dient te beoordelen in het
kader van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de invaliditeit dient
vast te stellen in het kader van de beroepsituatie van de betrokkene op de algemene arbeidsmarkt, zodat het perfect
mogelijk is dat een invaliditeit van 25%
in gemeen recht overeenstemt met een
invaliditeit van meer dan 66 % in het kader van de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zodat eiser gerechtigd is deze uitbetaalde vergoedingen terug te vorderen; dat het bestreden
vonnis de vordering van eiser verwerpt
zonder op dit verweer te antwoorden
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

----------~------------~
(1) Zie Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 6476
(A.C., 1987-88, nr. 547).

derde onderdeel, het niet mogelijk is
uit te maken of het bestreden vonnis de
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vordering van eiser verwerpt omdat geoordeeld wordt dat de vergoedingen,
waarvan eiser de teruggave vorderde,
-een andere schade tot voorwerp hadden
dan deze die door het gemeen recht vergoed werd, ofwel omdat het feit dat, alhoewel zij dezelfde schade tot voorwerp
hadden, eiser er toch geen recht op had,
nu ze reeds aan het slachtoffer uitbetaald werden; dat deze motieven tegenstrijdig, dubbelzinnig en duister zijn
(schending van artikel 97 van de Grandwet); dat in de tweede veronderstelling
deze beslissing tevens het recht op terugvordering van eiser miskent (schending
van de artikelen 70, § 2, leden 1 en 5,
van de wet van 9 augustus 1963, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek), zodat
het bestreden vonnis de in het middel
aangewezen bepalingen schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 70, § 2, vierde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering de verzekeringsinstelling
die onder de door de Koning bepaalde voorwaarden de bij de wet voorgeschreven prestaties heeft verleend
aan een rechthebbende op de ziekteen invaliditeitsverzekering rechtens
in de plaats treedt van die rechthebbende en zulks tot beloop van het
bedrag van de verleende prestaties,
voor het geheel van de sommen die
krachtens onder meer het gemeen
recht verschuldigd zijn en die de
schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;

Overwegende dat ter zake niet bepalend is dat de kwestieuze prestaties zijn geleverd na de consolidering van de invaliditeit vermits deze
geneeskundige appreciatie op zichzelf niet bepalend is voor een termijn waarna ieder nadeel en derhalve ook iedere verplichting tot schadeloosstelling een einde zou nemen;
dat aileen in vraag is of de prestaties waarvan de kostprijs wordt gevorderd, werkelijk een gevolg zijn
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geweest van het ongeval en of ze
nodig waren ten aanzien van het gemene recht inzake schadeloosstelling;
Overwegende dat de volledige vergoeding van de schade van het
slachtoffer van een ongeval niet uitsluit dat een gesubrogeerde ziekteverzekeraar vergoeding van eigen
schade vordert van de voor de schadelijke gevolgen van het ongeval
aansprakelijke partij;
Overwegende dat aldus de appelrechters, door hun vaststellingen dat
de door eiser aangevoerde uitkeringen werden verricht na consolidatie
en dat het slachtoffer door het toekennen van een « vergoeding moreel/blijvende werkonbekwaamheid
en materieel/blijvende werkonbekwaamheid » volledig werd vergoed,
hun beslissing dat eiser geen vorderingen meer heeft, niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het tweede en het derde onderdeel van het middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden
vonnis in zoverre de vordering van
eiser wordt afgewezen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
21 februari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 348
2'
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Nr. 348

KAMER -

21 februari 1989

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORM - MEMORIE TOT STAVING
VAN DE VOORZIENING - ONLEESBARE HANDTEKENING.

Het Hof slaat geen acht op een tot staving van de voorziening ingediende
memorie, als deze vermeldt da { ze in
opdracht van een advocaat is opgesteld
doch ondertekend is met een onleesbare handtekening, zonder vermelding
van de naam en de hoedanigheid van
de ondertekenaar (1).

(VAN LANDUYT)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de voor eiser ingediende
memorie, die in opdracht van de advocaat Marc De Boel is ondertekend
met een onleesbare handtekening,
zonder vermelding van de naam en
de hoedanigheid van de ondertekenaar; verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters
Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advcicaat-generaal.

Nr. 349

ARREST

(A.R. nr. 2770}
2'

KAMER -

21 februari 1989

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, Op 27 juni 1988 door het 1° STRAF - VERVANGENDE
Hof van Beroep te Gent gewezen;
STRAF - GEEN VERVANGENDE

GEVANGENISSTRAF UITGE-

SPROKEN DOOR DE RECHTER.

I. In zoverre de voorziening ge-

richt is tegen de beslissing waarbij 2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - GEEN VERVANGENDE GEeiser wordt vrijgesproken van de teVANGENISSTRAF UITGESPROKEN DOOR DE
lastlegging onopzettelijke slagen of
RECHTER.
verwondingen te hebben toegebracht aan Albert De Prins :
1° Onwettig is de beslissing waarbij een
Overwegende dat de voorzienmg
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;

geldboete wordt opgelegd voor het gecontraventionaliseerd wanbedrijf « onopzettelijke slagen en verwondingen »
en voor een overtreding van het Wegverkeersreglement, zonder dat terzelfder tijd een vervangende gevangenisstraf wordt uitgesproken (1}. (Artt. 40
en 100 Sw.)

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser wordt veroordeeld :
2o Wanneer een beslissing wordt vernieOverwegende dat de substantiele
tigd omdat de rechter onwettig heeft
of op straffe van nietigheid voorgeverzuimd een vervangende gevangenisschreven rechtsvormen in acht zijn
straf uit te spreken, zijn de vernietiging en de verwijzing hiertoe bepErkt
genomen en de beslissing overeen(2).
komstig de wet is gewezen;
Nota arrest nr 348
(1) Zie Cass., 22 dec. 1987, A.R. nr
(A.C., 1987-88, nr 252).

Nota's arrest nr. 349
1537

(1) en (2) Zie Cass., 9 met 1977 (A.C., 1977,
919) en 1 feb. 1978 (ib1d., 1978, 654).
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(PROCUREUR DES KONINGS TE HASSELT
T. VANDEPUT)
ARREST

(A.R. nr. 2899)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 september 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over het middelluidende als volgt : op
27 mei 1988 sprak de Politierechtbank te
Hasselt, afdeling Hasselt, een vonnis uit
waarbij opzichtens Leo Vandeput, beticht zijnde van : te Hasselt, op 24 september 1987, A. onopzettelijk, door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
maar zonder het oogmerk om de persoon
van een ander aan te randen, slagen of
verwondingen te hebben toegebracht aan
Swennen Inge, C. bestuurder zijnde van
een voertuig op de openbare weg die een
ander voertuig kruist, verzuimd te hebben naar rechts uit te wijken zodat er
voldoende zijdelingse afstand blijft tussen zijn voertuig en degene dat hij gaat
kruisen, en nagelaten te hebben, zo hij
dit niet kan doen, ingevolge een hindernis of de aanwezigheid van andere weggebruikers, te vertragen, en, zo nodig, te
stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen, een vonnis werd uitgesproken dat Leo Vandeput
veroordeelt tot een geldboete van 50
fank gebracht op 3.000 frank, hem verplicht tot een bijdrage van 5 frank gebracht op 300 frank en hem veroordeelt
tot de helft van de kosten. Op beroep
vanwege Leo Vandeput, ingesteld bij akte van 7 juni 1988, heeft de Correctionele
Rechtbank te Hasselt bij vonnis van 29
september 1988 dit beroep ontvankelijk
doch ongegrond verklaard en het eerste
vonnis in al zijn beschikkingen bevestigd. De eerste rechter, hierin bevestigd
door de correctionele rechtbank, heeft
verzuimd voor de opgelegde geldboete
een vervangende gevangenisstraf uit te
spreken. Het middel is gesteund op de
artikelen 40 en 100 van het Strafwetboek:
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straf uit te spreken - wegens onopzettelijke slagen of verwondingen,
wanbedrijf dat gecontraventionaliseerd was, en wegens overtreding
van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, op het hoger beroep van verweerder en van het openbaar ministerie, het beroepen vonnis bevestigt;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 100 van het Strafwetboek, bij
gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het
eerste boek van dit wetboek toegepast worden op de misdrijven die bij
die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering
van hoofdstuk VII en artikel 85;
Overwegende dat hieruit volgt
dat, naast de geldboete uitgesproken
met toepassing van artikel 29 van
de Wegverkeerswet, ook de bij artikel 40 van het Strafwetboek bepaalde vervangende gevangenisstraf
diende te worden uitgesproken;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat voor het overige de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen
en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het nalaat
ten laste van verweerder een vervangende gevangenisstraf uit te
spreken; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
Overwegende dat het beroepen beperkte zaak naar de Correctionele
vonnis, met toepassin.g van artikel Rechtbank te Tongeren, zitting hou29 van de Wegverkeerswet, verweer- dende in hoger beroep.
der veroordeelde tot een enkele
1989 - 2' kamer - Voorzit·
geldboete van vijftig frank verhoogd ter21: februari
de h. Screvens, voorzitter - Vermet opdeciemen - doch zonder de slaggever : de h. D'Haenens - GelJj'kluibij artikel 40 van het Strafwetboek dende conclusie van de h. Declercq,
bepaa.lde vervangende gevangeni:s- advocaat-generaal.
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4o en 5o Gelet op de veiligheid, die valgens de wet een doe] is van de bepaJingen van het Wegverkeersreglement,
is naar recht verantwoord de beslis2' KAMER - 22 februari 1989
sing dat de door dit reglement opgelegde verplichtingen, inzonderheid die uit
1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
art. 10.1.1° en :1' van dat reglement, welbepaalde verbintenissen of resultaatsOVEREENKOMST - HERSTELPLICHT verbintenissen zijn.
DADER (VOOR EIGEN DAAD) - ARBEIDSOVER-
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EENKOMST -

SCHADE DOOR DE WERKNE-

OVEREENKOMST ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET, ART. 18 - VERPLICHTING VAN DE
WERKNEMER- VOORWAARDE.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

VERPLICHTINGEN - SCHADE DOOR DE WERKNEMER AAN DE WERKGEVER OF DERDEN BEROKKEND BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN
OVEREENKOMST ARBE!DSOVEREENKOMSTENWET, ART. 18 - HERSTELPLICHT - VERPLICHTING VAN DE WERKNEMER - VOORWAARDEN.

3° WEGVERKEER WETSBEPALINGEN -

WEGVERKEERSWET ART. 1 - DOEL.

4° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT REGLEMENTSBEPALINGEN ART. 10.1.1° EN 3° - VERPLICHTINGEN OPGELEGD DOOR DIE BEPALINGEN - AARD.

5° VERBINTENIS -

WEGVERKEERSREGLEMENT - ART. 10.1.1° EN 3°- VERPLICHTINGEN
OPGELEGD DOOR DIE BEPALINGEN - AARD.

1o en 2° Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst de
werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor
zijn bedrog en zijn zware schuld; voor
lichte schuld is hij enkel aansprakelijk
als die bij hem eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomt (1). (Art. 18, eerste
en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
3" Art. 1 Wegverkeerswet, op grand waar-

van de Koning bevoegd is om de algemene reglementen betreffende de politie over het wegverkeer vast te stellen,
heeft onder meer tot doe] de veiligheid
van het wegverkeer te verzekeren (2).
(1) Cass.,

19

ap~il

(A.C., 1982-83, nr 4J2).

1983,

A.R.

nr

7739

(2) Zie Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80,

nr 32).

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7008)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen
van de verweerders tegen de eisers
Romain Orgaer, beklaagde, en de
burgerrechtelijk aansprakelijke personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Dierick en Kinders:
Over het eerste middel : schending van
artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het bestreden vonnis Orgaer
veroordeelt tot betaling van vergoedingen aan Mantel en aan de maatschappij
Luikse Verzekering zonder vooraf te
hebben vastgesteld dat zijn schuld gewoonlijk voorkwam en/of zwaar was,
terwijl deze wet die van openbare orde
is ten gunste van de bezoldigde werknemer, die, bij de uitvoering van zijn overeenkomst, door zijn schuld aan een derde schade berokkent een « burgerlijke
vrijstelling » invoert behalve in het geval
dat het bewijs van een gewoonlijk voorkomende of zware schuld geleverd is :

Overwegende dat luidens artikel
18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de
werknemer, ingeval hij bij de uitvoering van zijn overeenkomst de
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werkgever of derden schade berokkent, enkel aansprakelijk is voor
zijn bedrog of zijn zware schuld en
hij voor lichte schuld enkel aansprakelijk is als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt;
Overwegende dat het bestreden
vonnis eiser, chauffeur van eiseres,
veroordeelt tot betaling van vergoedingen aan de verweerders, zonder
daarbij vast te stellen dat eiser ofwei een zware fout ofwel een Iichte
fout die bij hem gewoonlijk voorkomt, heeft begaan; dat het derhalve niet naar recht verantwoord is;
Dat het middel gegrond is;
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rechtbank derhalve die wettelijke bepalingen die aileen middelenverbintenissen
scheppen, heeft geschonden;
tweede onderdeel, het bestreden vonis
met die redengeving, waaruit niet kan
worden opgemaakt waarin de fout van
Orgaer nu precies heeft bestaan, in het
ongewisse laat of er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze niet nader bepaalde fout en de schade zoals ze zich
heeft voorgedaan, waardoor het Hof
geen toezicht kan uitoefenen op het oorzakelijk verband in de zin van de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek:

Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat eiser werd vervolgd wegens overtreding van de artikelen 10.1.1° en 3°, 9.3, 15.2 van het
Wegverkeersreglement, 418 en 420
van het Strafwetboek; dat uit het bestreden vonnis waarbij de beroepen
beslissing wordt bevestigd, blijkt dat
het beslist dat die overtredingen bewezen zijn en dat die feiten de oorzaak zijn van de schade waarvoor
de verweerders vergoeding vorderen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, in de in het middel bekritiseerde gronden, het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg waaraan
eiser zich schuldig heeft gemaakt,
nader omschrijft; dat het middel de
beslissing van het bestreden vonnis
betreffende de overtredingen van artikel 10.1.1° en 3° van het Wegverkeersreglement enkel bekritiseert in
zoverre de correctionele rechtbank
de voorschriften van die wettelijke
bepalingen opgevat heeft als resultaatsverbintenissen;
Overwegende dat, enerzijds, artikel 1 van de Wegverkeerswet, dat
aan de Koning de bevoegdheid geeft
om de algemene reglementen betreffende de politie over het verkeer op
de wegen vast te stellen, meer bepaald de veiligheid van het wegverkeer tot doel heeft;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 10.1.1" en 3", 9.3, 15.2 van
het Wegverkeersreglement, 418, 420 van
het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat de correctionele rechtbank, ofschoon ze beslist dat Orgaer in feite niet
beter rechts had kunnen houden, hem
niettemin aansprakelijk verklaart op
grand dat " die onvermijdelijke verkeerssituatie voor hem precies de verplichting
meebracht om alle nodige voorzorgen te
nemen ten einde de door hem ontstane
verkeersmoeilijkheden op te lassen en
aldus de overige weggebruikers niet te
hinderen (...) (en dat) hij niets had ondernomen om een einde te maken aan
het gevaar dat zijn voertuig, zelfs door
rechts te rijden, vormde, hoewel hij op
de hoogte was van de moeilijke plaatsgesteldheid aldaar en gewezen had op de
kromming van de weg en het beperkte
gezichtsveld >>,
terwijl, eerste onderdeel, de eisers bij
conclusie hadden betoogd dat de verplichtingen van het Wegverkeersreglement, alsook die welke voortvloeien uit
de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek aileen middelen- en geen resultaatsverbintenissen waren en Orgaer in .
feite niet beter rechts had kunnen houden bij het kruisen; de correctionele
rechtbank, nu ze beslist dat de eisers
" alle voorzorgen hadden moeten nemen
(... ) ten einde (... ) de overige weggebruikers niet te hinderen >>, de eisers geen
resultaatsverbintenis heeft opgelegd die
noch in de artikelen 10.1.1" en 3", 9.3, 15.2
Overwegende dat, gelet op dit
van het Wegverkeersreglement, noch in
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet- doel, het vonnis geen van de in het
boek noch in de artikelen 1382 en 1383 middel aangewezen wettelljke bepavan het Burgerlljk Wetboek vervat is; de I.ingen schendt door te besllssen dat
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de door het Wegverkeersreglement,
meer bepaald de door artikel 10.1.1°
en 3° van dat reglement, voorgeschreven verplichtingen specifieke
of resultaatsverbintenissen zijn;
Dat het middel in dat opzicht faalt
naar recht;
Overwegende dat, anderzijds, het
bestreden vonnis, nu het beslist dat
de overtredingen van de artikelen
10 van het Wegverkeersreglement,
418 en 420 van het Strafwetboek bewezen zijn en dat zij de oorzaak
zij n van de schade waarvoor de verweerders vergoeding vorderen, de
beslissing waarbij eiser aansprakelijk wordt verklaard voor het ongeval regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige
uit de hierboven vermelde consideransen valt af te leiden dat het middel, in zoverre het betrekking heeft
op de overtredingen van de artikelen 9.3 en 15.2 van het Wegverkeersreglement, niet tot cassatie kan leiden en dus niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;

Rechtbank te Hoei, zitting houdende
in hoger beroep.
22 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelljkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Del-

fosse, Luik.

Nr. 351
2'

KAMER -

22 februari 1989

RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT - KWALIFICATIE - VERWIJZING VAN EEN BEKLAAGDE ALS DADER VAN
EEN MISDRIJF - VEROORDELING WEGENS
DEELNEM!NG - WETIIGHEID.

Wanneer een beklaagde naar de correctionele rechtbank is verwezen als dader van een welbepaald misdrijf, is de
feitenrechter bevoegd om die beklaagde aan dat misdrijf schuldig te verklaren hetzij als dader hetzij als medeplichtige (1).
(GREGOIRE T. BAUCANT)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7207)
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het RoHET HOF; - Gelet op het bestremain Orgaer veroordeelt om de bedragen van 41.331 frank en 242.860 den arrest, op 19 oktober 1988 door
frank, verhoogd met de interesten het Hof van Beroep te Luik geween de kosten, te betalen aan de ver- zen;
weerders; verwerpt voor het overige
I. In zoverre de voorziening gede voorziening van Romain Orgaer;
verwerpt de voorziening van de per- richt is tegen de beslissing op de
sonenvennootschap met beperkte strafvordering :
aansprakelijkheid Dierick en Kinders; beveelt dat van dit arrest mel.
1
d
kt
d k t
Over het tweede middel: schending
d mg
za wor en gemaa op e an van de artikelen 97 van de Grondwet en
van het gedeeltelijk vernietigde von- 67 van het Strafwetboek,
nis; verwijst Romain Orgaer in de
doordat het arrest het aan eiser ten
helft van de kosten van zijn voorzie- laste gelegde feite bewezen verklaart
ning en veroordeelt iedere verweer- met de toevoeging dat hij als medeplichder in een vierde van die kosten; tige heeft gehandeld,
verwijst eiseres in de kosten van l----------------haar voorziening; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele (1) Cass., 28 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 607).
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Nr. 352

terwijl het hof van beroep ten on- 2° VERJARING - STRAFZAKEN - SCHORrechte verklaart dat eiser aangezocht is
SING - STRAFVORDERING - VERSCHILLENom verweer te voeren over die medeDE BEKLAAGDEN - WETTELIJKE BELETSEplichtigheid, aangezien daarvan nergens
sprake is in het bevel tot dagvaarden en
LEN DIE DE BEHAKDELING VAN DE STRAFeiser dus niet formeel aangezocht kon
VORDERING TEN AANZIEN VAN EEN ONDER
zijn om te verschijnen en met een verHE:.i IN DE WEG STAAN - SCHORSING VAN
schijning uit dien hoofde niet heeft kunDE VERJARE\G TEN AANZIEN VAN DE ANDEnen instemmen :
REN- VOORWAARDEN.

Overwegende dat, wanneer de beklaagde naar de correctionele rechtbank is verwezen als dader van een 1' Wanneer een verstekvonnis is betekend, doch niet aan de persoon, wordt,
welbepaald misdrijf, de feitenrechbij het verstrijken van de gewone verter de beklaagde hetzij als dader
zettermijn, de verjaringstermijn van
hetzij als medeplichtige aan dat
de stratvordering geschorst en vervanmisdrijf schuldig vermag te verklaren;
gen door de verjaringstermijn van de
straf; die geschorste termijn begint pas
Dat het middel faalt naar recht;
opnieuw te lopen vanaf de dag waarop
En overwegende dat de substantegen het verstekvonnis een later onttiele of op straffe van nietigheid
vankelijk verklaard verzet is gedaan
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
(1). (Art. 24 wet 27 april 1878; artt. 151
overeenkomstig de wet is gewezen;
en 187 Sv.)
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
2' De wettelijke beletselen die de behanburgerlijke rechtsvordering;
deling van de strafvordering ten aanOverwegende dat eiser geen bijzien van een van de beklaagden in de
zonder middel aanvoert;

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

weg staan, schorsen de verjaring ten
aanzien van de overigen, wanneer het
gaat om hetzelf'de feit of om feiten die
door het bestaan van intrinsieke samenhang onafscheidelijk met elkaar
verbonden zijn (2). (Art. 24 wet 17 april
1!l78.)

22 februari 1989 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
(1) Cass., 21 feb. en 16 juni 1972 (A.C., 1972,
Michel, Aarlen.
578 en 969), en de voetnoten, 26 maart 1973
(ibid., 1973, 743) en 7 maart 1978 (ibid., 1978,
784).
(2) Cass., 27 maart 1899 (Bull. en Pas., 1899,
I, 153), 16 juni 1947 (A.C., 1947, 210) en 19 dec.
1949 (ibid., 1950, 243), zie Casss., 3 mei 1977,
903); 2 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 501), 7
Nr. 352
april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 451); 23 nov. 1982,
A.R. nr. 7475 (ibid., 1982-83, nr. 182), en 18 mei
1983, A.R. nr. 2931 (ibid., 1982-83, nr. 518); zie
BRAAS, Procedure penale, I; Brussei-Luik,
2' KA:v!ER - 22 februari 1989
1950, nr. 149, biz. 120; R. HAYOIT DE TERMICOCRT, " Parlementaire immuniteit », rede uitgesproken op de pleehtige openingszitting van
1° VERJARING - STRAFZAKE!'<
SCHOR- het Hof van 15 sept. 1955, R. W., 1955-56, 74,
.SI\G
STRAFVORDERI'\G - VERSTEKVON noot 173; VAC'IDEPLAS A., De ve(jan"n;; van de
strafvervoJ;;jn;;, Brussel, 1980, blz. 9U, vgl. R.
\I.S
BETEKEKI'\G
SCHORSl"-G VA"i DE DECLERCQ, Strafvordenng, I, Be UJtg., Leuven,
VERJA!\!'!G
!3l:;GRIP
1987' blt: 79-80
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Nr. 352
(HOUDY)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7259)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 19 maart 1986 en
21 november 1988 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel;
Over de drie middelen samen,
het eerte : schending van de artikelen
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gevolg kunnen hebben, ook niet voor de
verjaringstermijn; daaruit valt af te leiden dat de verschijning van eiser voor
de Correctionele Rechtbank te Nijvel op
22 november 1985, die het gevolg is van
die onregelmatige betekening en van het
verzet binnen de gewone termijn waartoe het openbaar ministerie eiser aldus
gedwongen heeft, niet de stuiting van de
verjaringstermijn van de strafvordering
tot gevolg kan hebben; de laatste verjaringstuitende daad die regelmatig is gebeurd binnen de termijn van drie jaar
na 9 december 1982 de uitspraak van het
verstekvonnis van 1 juni 1984 is; de verjaring dus, bij ontstentenis van schorsing, verkregen is op 1 juni 1987; het arrest dus, nu het eiser veroordeelt wegens
verjaarde feiten, de bepalingen en het
beginsel die in het middel worden vermeld, schendt;

21 en 22 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en van het
beginsel van de specialiteit van de uitlevering, dat onder meer is vastgelegd in
artikel 10 van het tussen Belgie en
Frankrijk op 15 augustus 1874 gesloten
Uitleveringsverdrag, gewijzigd door de
het tweede: schending van de artikeAanvullende Verklaring van 18 juli 1900, len 21, 22 en 24 van de wet van 17 april
doordat het arrest, na te hebben vast- 1878 houdende de voorafgaande titel van
gesteld dat het laatste misdrijf is ge- het Wetboek van Strafvordering en van
pleegd op 9 december 1982, eiser tot een het beginsel van de specialiteit van de
enkele straf, bestaande uit een gevange- uitlevering, dat onder meer is vastgelegd
nisstraf en een geldboete, veroordeelt in artikel 10 van het op 15 augustus 1874
wegens de telastleggingen VII tot IX, tussen Belgie en Frankrijk gesloten UitXII, XV, XIX A, XX en XXII op grand leveringsverdrag, gewijzigd door de Aandat de verjaringstermijn van de strafvor- vullende Verklaring van 18 juli 1900,
dering regelmatig is gestuit door het zitdoordat het arrest, na te hebben vasttingsblad van de terechtzitting van 22
gesteld : - dat het laatste misdrijf dagtenovember 1985,
kent van 24 september 1982 en dat de
terwijl uit de processtukken waarop verjaringstermijn van de strafvordering
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat regelmatig is gestuit door het vonnis van
het verstekvonnis van 1 juni 1984 niet 1 juni 1984; - dat het hof van beroep,
aan het parket of aan de woonplaats bij het arrest van 19 maart 1986, dat is
maar uitsluitend aan de persoon is bete- uitgesproken op het hoger beroep van eikend op 18 april 1985, nadat eiser aan de ser tegen het vonnis dat op het verzet teBelgische gerechtelijke overheid was uit- gen het vonnis is gewezen, de tegen eigeleverd op grand van een Frans decreet ser ingestelde vervolgingen, op grand
van 16 januari 1985 tot tenuitvoerlegging van het beginsel van de specialiteit van
van een bevel tot aanhouding dat voor de uitlevering, in de huidige stand van
andere feiten was verleend dan voor die de zaak niet ontvankelijk heeft verwelke aan deze vervolgingen ten grand- klaard; - dat de Franse regering, bij deslag liggen; het beginsel van de speciali- creet van 27 mei 1987, de Belgische regeteit van de uitlevering, dat onder meer is ring heeft toegestaan de uitlevering van
vastgelegd in het in het middel vermelde eiser uit te breiden tot de bij het hof van
artikel 10 van het Uitleveringsverdrag, beroep aanhangige feiten, eiser tot een
verbiedt dat in het verzoekende land da- enkele gevangenisstraf veroordeelt weden van vervolging zouden verricht wor- gens de telastleggingen I tot VI en XVI
den voor andere feiten dan die waarvoor (de telastleggingen II P en VI C uitgede uitlevering is toegestaan, zo die da- zonderd), op grand dat de verjaringsterden de lichamelijke a.anwezigheid van de mijn van de strafvordering van 19 maart
uitgeleverde vereisen; de aan de persoon 1986 tot 27 mei 1987 geschorst was door
gedane betekening van een verstekvon- een wettelijk beletsel « dat voortvloeide
nis als een zodanige daad moet worden uit de betwisting over het recht van de
aangemerkt; de betekening van 18 april Belgische gerechten om (eiser) te berech1985 dus nietig is en alle proceshandelin- ten voor de feiten waarvoor hij thans tegen die daaruit voortvloeien geen enkel rechtstaat »,
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terwijl, eerste onderdeel, het beginsel
van de specialiteit van de uitlevering, dat
onder meer is vastgelegd in het in het
middel vermelde artikel 10 van het Uitleveringsverdrag, verbiedt dat er in het
verzoekende land nog daden van vervolging zouden worden verricht voor andere
feiten dan die waarvoor de uitlevering is
toegestaan, zo die daden de lichamelijke
aanwezigheid van de uitgeleverde verei·
sen; de aan de persoon gedane beteke·
ning van een verstekvonnis als een zoda·
nige daad moet worden aangemerkt; de
betekening van 18 april 1985 derhalve
nietig is en aile daaruit voortvloeiende
proceshandelingen geen enkel gevolg
kunnen hebben, oak niet voor de verjaring; daaruit valt af te leiden dat het arrest van 19 maart 1986, dat het gevolg is
van die onregelmatige betekening en van
het verzet en het daaropvolgende hoger
beroep dat eiser aldus genoodzaakt was
in te stellen, geen enkel gevolg kan heb·
ben en meer bepaald de verjaringster·
mijn van de strafvordering niet vermag
te schorsen;

Nr. 352

verjaringstermijn van de strafvordering
regelmatig is gestuit door het vonnis van
1 juni 1984; - dat eiser op 30 juli 1987
een klacht met burgerlijke·partijstelling
tegen onbekenden heeft ingediend wegens valsheid in geschriften waarop de
raadkamer op 27 oktober 1987 een beschikking tot « nadere informatie » heeft
gewezen; - dat die rechtspleging beeindigd werd door een op 20 oktober 1988
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep gewezen arrest van buitenvervolgingstelling, eiser
tot een enkele gevangenisstraf veroordeelt wegens de telastleggingen I tot VI
en XVI (de telastleggingen II Pen VI C
uitgezonderd) op grand dat de verjaring
van de strafvordering gedurende de pe·
riode van 27 oktober 1987 tot 20 oktober
1988 wettelijk was geschorst,
terwijl de bes!issing waarbij de raadkamer van de correctionele rechtbank,
na te hebben vastgesteld dat geen enkele
daad van onderzoek was verricht, de
zaak na een klacht met burgerlijke-partijstelling naar de procureur de Konings
verwijst opdat deze zou handelen als
naar recht, op zich geen wettelijk beletsel vormt om de klager wegens andere
feiten te vervolgen; immers, alleen een
beslissing die v66r de verjaring gewezen
wordt door de met de kennisneming van
die andere feiten belaste magistraten, en
waarbij de verdaging wordt bevolen wegens het indienen van een klacht, een
wettelijk beletsel het normale verloop
van de verjaringstermijn van de straf·
vordering doet ontstaan; het beroepen
vonnis van 28 oktober 1987 te dezen het
verzoek om uitstel heeft afgewezen op
grand dat << ook al zou een strafrechteIijke veroordeling uitgesproken worden
op grond van de burgerlijke-partijstelling
van de beklaagde, deze dan nog niet zou
kunnen leiden tot de uitbreiding van de
gevolgen van de uitlevering »; de verja·
ringstermijn van de strafvordering aldus,
gesteld a! dat de verjaring op die dag
niet verkregen was, is verder blijven !open; het arrest evenmin de uitspraak
heeft verdaagd tot de eindbeslissing op
de kle.cht van eiser; het arrest derhalve,
door te beslissen dat de verjaring geschorst was gedurende de periode van 27
oktober 1987 tot 20 oktober 1988 en door
eiser te veroordelen op grand dat de
strafvordering niet verjaard was, de in
het middel aangewezen wettelijke bepa·
lingen heeft geschonden :

tweede onderdeel, oak al zou het ar·
rest van 19 maart 1986, ondanks het aan·
vankelijk gebrek van de procedure, in
aanmerldng kunnen genomen worden,
het dan nog niet de verjaringstermijn
zou kunnen schorsen; het beginsel van
de specialiteit van de uitlevering inhoudt
dat de uitgeleverde geacht wordt niet op
het grondgebied aanwezig te zijn voor de
vervolgingen die voor andere feiten zijn
ingesteld dan voor die welke tot de uitle·
vering aanleiding gegeven hebben; hij
voor die andere feiten in dezelfde rechtstoestand verkeert als de beklaagde die
zich in het buitenland bevindt; de omstandigheid dat de beklaagde in het bui·
tenland verblijft de verjaring van de
strafvordering niet schorst; het arrest
van 19 maart 1986, nu het precies op
grand van de specialiteit van de uitleve·
ring de vervolgingen in de huidige stand
van de zaak niet ontvankelijk acht, dus
geen wettelijke grond tot schorsing van
de verjaringstermijn van de strafvorde·
ring kon zijn; het arrest dus, nu het eiser veroordeelt wegens verjaarde feiten,
de bepalingen en het middel die in het
middel zijn aangewezen, schendt;
het derde : schending van de artikelen
21, 22 en 24 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, na te hebben vastOverwegende dat het arrest van
gesteld : - dat het laatste misdrijf dagtekend van 24 september 1982 en dat de 21 november 1988 als dader of me-
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dedader : a) wegens een eerste reeks
van telastleggingen, onder meer wegens de telastleggingen I A, II A, B,
C, F, G, I, J, K, L, 0, III A, C, D, G,
H, IV 1-2-3, en VI A, B, E, tot een
enkele gevangenisstraf van tien
jaar, en b) wegens een tweede reeks
van telastleggingen, onder meer wegens de telastleggingen VIII E, IX
en XV, tot een enkele straf van vijf
jaar gevangenis en honderd frank
gelboete veroordeelt;
Dat hetzelfde arrest de medebeklaagde Paul wegens een eerste
reeks van telastleggingen, onder
meer wegens dezelfde, hierboven
sub a genoemde, veroordeelt tot een
enkele gevangenisstraf van tien jaar
en hem wegens een tweede reeks
van telastleggingen, waaronder de
hierboven sub b genoemde, veroordeelt tot een enkele straf van twee
jaar gevangenis en honderd frank
geldboete;
Dat het arrest vaststelt dat het
laatste van de sub a ten laste gelegde feit dagtekent van 24 september
1982 en dat het laatste van de sub b
ten laste gelegde feiten dagtekent
van 9 december 1982;

709

Dat de wettelijke beletsels, die de
behandeling van de strafvordering
ten aanzien van een van de beklaagden verhinderen, de verjaring ten
aanzien van de overigen schorsen,
wanneer het gaat om hetzelfde feit
of om feiten die onderling nauw verbonden zijn door het bestaan van intrinsieke samenhang;
Overwegende dat te dezen uit de
gedingstukken alsook uit de vaststellingen van het arrest van 21 november 1988 blijkt dat het wettelijk
beletsel dat de behandeling van de
strafvordering ten aanzien van de
medebeklaagde Paul in de weg
stond heeft bestaan van 11 mei 1985
(dat is vijftien dagen na de betekening van het verstekvonnis van 1 juni 1984} tot 19 januari 1988 (dag
waarop het verzet ontvankelijk is
verklaard); dat dit wettelijk beletsel
de schorsing van de verjaring ten
aanzien van eiser gedurende dezelfde periode tot gevolg heeft gehad;
Dat de middelen, ook al waren ze
gegrond, niet tot cassatie zouden
kunnen leiden, nu de verjaring van
de strafvordering was gestuit op 1
juni 1984 en geschorst van 11 mei
1985 tot 19 januari 1988;

Overwegende dat de middelen
Dat, bij gebrek aan belang, de
niet betwisten dat het vonnis van 1 middelen niet ontvankelijk zijn;
juni 1984 waarbij eiser en de medebeklaagde Paul bij verstek zijn verEn overwegende dat de substanoordeeld, de verjaring heeft gestuit;
tiele of op straffe van nietigheid
Overwegende dat de betekening voorgeschreven rechtsvormen in
van dat vonnis aan de medebeklaag- acht zijn genomen en de beslissing
de Paul is geschied op 25 april 1985 overeenkomstig de wet is gewezen;
door betekening aan de politiecommissaris;
Overwegende dat, wanneer een
verstekvonnis is betekend, doch de
betekening niet aan de persoon is
geschied, de termijn van de verjaring van de strafvordering, bij het
verstrijken van de gewone verzettermijn, geschorst is en pas opnieuw
begint te lopen op het ogenblik dat
het verzet tegen het verstekvonnis
ontvankelijk wordt verklaard;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 februari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Draps.
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Nr. 353
1e

KAMER -

23 februari 1989

1° VERZEKERING VERZEKERAAR
DRAAGWIJDTE.

-

W.A.M.-VERZEKERING
TUSSENKOMST

2° TUSSENKOMST

W.A.M.-VERZEKERING - TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR _ DRAAGWIJDTE.

1" en 2" Wanneer, in een geschil tussen

het slachtoffer van een door een motorrijtuig veroorzaakt ongeval en de
bestuurder van dat rijtuig, de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van die bestuurder de rechter vraagt hem akte te verlenen van
zijn vrijwillige tussenkomst betekent
die enkel dat de verzekeraa~ voor een
van de ged_~ngv'?erende partijen optreedt om ZIJn e1gen belangen te vrijwaren die bij veroordeling van zijn
verzekerde in het gedrang zouden kunnen komen; de rechter kan alleen op
grand van die proceshandeling niet
wettig beslissen dat er tussen het
sl;;whtoffer en d_e ve:zekeraar een gedmg aanhang1g IS en evenmin
laatstgenoemde tot vergoeding van de
schade van het slachtoffer veroordelen
(1). (Artt. 15, 16 en 812 Ger.W.; artt. 6
en 9 wet 1 juli 1956.)

(« GROEP EAGLE STAR - C.B. 1821 , N.V. T. " WINTERTHUR ONGEVALLEN » ZW!TSERSE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, COLMONTS, LE BUSSY B.,
LE BUSSY V.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8020)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1986
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
-----------------~

(1) Zie Cass., 24 april 1961 (Bull en
Pas., 1961, I, 904); 11 feb. 1974 (A.C 1974 · 626)·
15 sept. 1977 (ibid., 1978, 70) en 26 okt.' 1987:
A.R. nrs. 7656, 7731 en 8036 (ibid. 1987-88
nr. 113).
'
'
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Over het middel: schending van de artikelen 12, 13, 15, 16, 807, 812, 813, 1042,
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek en
9 van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over
niet gevorderde zaken,
d

oordat het arrest erop wijst: dat de
strafrechter, op burgerlijk gebied had
beslist dat de getroffene le Bussy voor
twee derde aansprakelijk was voor het
ongeval en de beklaagde Schyns voor
een derde; dat het hof van beroep vervolgens in zijn arrest van 25 januari 1978
laatstgenoemde in solidum met de naamlo~e vennootschap Eagle Star, de verplrchte verzekeraar van zijn burgerlijke
aansprakelijkheid, had veroordeeld om
een derde van een frank provisioneel te
beta~~n aan Winterthur en de burgerlijke
parhJen Colmonts, die in hun verschillende ho~danigheden waren opgetreden,
en dat dre vervolgens de partij Schyns
voor de burgerlijke rechter hadden gedaagd om vergoeding van hun schade te
verkrijgen, terwijl de naamloze vennootschap Eagle Star - C.B. 1821 (thans eiseres) bij verzoekschrift van 7 december
1978 vrijwillig in de zaak was tussengekomen; het arrest, dat bij het vermelden
van de antecedenten van de zaak zegt
dat. de eerste rechter de veroordeling in
solidum van Schyns en zijn verzekeraar
tot betaling had uitgesproken, vervolgens
afwijz:end beschikt op het door Eagle
Star. m haar appelconclusie van 20 januarr 1986 aangevoerde middel dat de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
haar, op het incidenteel beroep, ten onrechte had veroordeeld jegens de oorspronkelijke eiseressen die tegen haar
niet de bij de wet van 1 juli 1956 bepaalde rechtstreekse vordering hadden ingesteld, en dat de voor het eerst in hoger
beroep ingestelde vordering tot veroordeling niet ontvankelijk was, op grond dat
Eagle Star vrijwillig is tussengekomen
vo?r de eerste rechter in haar hoedanigherd van verzekeraar van de burgerlijke
aansprakelijkheid van Schyns, en dat zij
v66r het instellen van de rechtstreeks~
vordering, « onmiddellijk is tussengekomen , om de aanspraken van de benadeelde l?artijen te beperken, om daaruit
af te lerden « dat er tussen die partijen
wei degelijk een rechtsvordering heeft
bestaan vanaf de vrijwillige tussenkomst
op 7 december 1978 "•
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terwijl, eerste onderdeel, de vrijwillige
tussenkomst van een derde in een zaak,
als hij daardoor partij in de zaak wordt,
wanneer zij geen agressief karakter
heeft, de vrijwaring van haar belangen
of van die van een van de partijen in de
zaak beoogt, en niet noodzakelijk impliceert dat tegen haar een rechtsvordering
is ingesteld door een van de partijen in
het hoofdgeding; het arrest, door te beslissen dat het vrijwillig tussenkomen in
het geschil tussen de benadeelde partijen en Schyns voor de eerste rechter, terwijl die tussenkomst bewarend was en
zij haar verzekerde wilde verdedigen om
zodoende ook haar belangen te vrijwaren met betrekking tot de gevorderde
veroordeling van die partij, het bewijs
vormt van het bestaan van een rechtsvordering tussen de eiseressen in de
hoofdvordering en de vrijwillig tussengekomen partij, zonder eerst vast te stellen
dat de oorspronkelijke eiseressen in eerste aanleg bij conclusie regelmatig een
tussenvordering tegen Eagle Star hadden ingesteld, wat werd betwist, de regels inzake de rechtsvordering, de wijze
waarop deze wordt ingesteld en de gevolgen die krachtens de wet aan de vrijwillige tussenkomst zijn verbonden, miskent (schending van de artikelen 12, 13,
15, 16, 807, 809, 813 van het Gerechtelijk
Wetboek en 9 van de wet van 1 juli
1956);
tweede onderdeel, zoals Eagle Star in
hoger beroep aanvoerde, nu noch Winterthur noch mevrouw Colmonts tegen
haar een geldige rechtsvordering hadden
ingesteld voor de eerste recher, die rechter over niet gevorderde zaken uitspraak
had gedaan door te haren laste een veroordeling uit te spreken, en de voor het
eerst in hager beroep door die partijen
geformuleerde incidentele vordering tot
veroordeling van de verzekeraar samen
met zijn verzekerde, niet ontvankelijk
was, aangezien de nieuwe vorderingen,
waarvan sprake in artikel 812, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat in
hoger beroep van toepassing is, onderstellen dat de in hoger beroep uitgebreide of gewijzigde vordering bij de eerste
rechter aanhangig was gemaakt en dat,
ingevolge artikel 812, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, een vordering tot
het verkrijgen van een veroordeling niet
voor de eerste maal kan worden ingesteld in hoger beroep (schending van de
artikelen 807, 812, 1042 en 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek en ook van het
algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uit-
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spraak te doen over niet gevorderde zaken):

Wat de twee onderdelen samen
betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat eiseres, bij verzoekschrift van 7 december 1978, als verzekeraar van de
burgerlijke aansprakelijkheid van
Raymond Schyns vrijwillig in de
zaak is tussengekomen; dat eiseres,
hoewel ze zegde << zeer nauw betrokken te zijn bij de te wijzen beslissing » in het geschil tussen de verweersters en haar verzekerde, bij
dit verzoekschrift aan de eerste
rechter enkel heeft gevraagd haar
akte te verlenen van haar vrijwillige
tussenkomst;
Overwegende dat eiseres aldus in
de bres sprang voor een van de gedingvoerende partijen, waarbij zij
haar vordering verantwoordde door
te wijzen op de vrijwaring van haar
eigen belangen, die door een veroordeling van verzekerde in het gedrang zouden kunnen komen;
Overwegende dat het arrest, door
enkel op die proceshandeling te
steunen, zonder vast te stellen dat
de verweersters tegen eiseres geconcludeerd hadden, niet heeft kunnen
beslissen dat er, vanaf de vrijwillige
tussenkomst op 7 december 1978,
tussen de verweersters en eiseres
een geding aanhangig was;
Dat het arrest bijgevolg, door
laatstgenoemde in solidum met
Schyns te veroordelen om de schade
aan de verweersters te vergoeden,
de regels inzake de vrijwillige tussenkomst miskent en, door uitspraak te doen over niet gevorderde
zaken, artikel 1138, zo, van het Gerechtelijk Wetboek en ook het in
het middel aangewezen algemeen
rechtsbeginsel schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres
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in solidum met Raymond Schyns, · aan de feitenrechter over; verwijst
veroordeelt tot vergoeding van de de aldus beperkte zaak naar het Hof
schade van de verweersters en uit- van Beroep te Brussel.
spraak doet over de kosten; verklaart dit arrest bindend voor Ray23 februari 1989 - 1' kamer- Voorzitmond Schyns; beveelt dat van dit ter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter arrest melding zal worden gemaakt Verslaggever : de h. Poupart - Andersop de kant van het gedeeltelijk ver- luidende conclusie (2) van mevr. Liekennietigde arrest; houdt de kosten aan dael, advocaat-generaal - Advocaten:
en laat de beslissing daaromtrent mrs. Dassesse en De Bruyn.
(2) Wat 's Hofs oplossing van de rechtsvraag
betreft, is het O.M. het volledig eens met de
beslissing van onderhavig arrest volgens welke
de rechter, waaraan wordt gevraagd akte te
verlenen van een vrijwillige tussenkomst, uit
die proceshandeling aileen niet wettig kan afleiden dat er tussen de tussenkomende partij
en een andere partij een geding aanhangig is.

Het verkeersongeval, dat het Ieven heeft gekost aan de rechtsvoorganger van de verweersters, heeft geleid tot de vervolging en veroordeling van de verzekerde van eiseres voor het
strafgerecht. De verweersters hadden bij hun
memorie van antwoord de beslissingen van
dat rechtscollege gevoegd, te weten een vonnis
van 17 februari 1976 van de Correctionele
Rechtbank te Luilc en een arrest van 25 januari 1978 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. Dat arrest veroordeelt de
verzekerde van eiseres op de strafvordering
wegens onopzettelijk doden tot drie maanden
gevangenisstraf met gedeeltelijk uitstel voor
vijf jaar en tot verval van het recht tot sturen;
die beslissing heeft kracht van gewijsde gekregen. Op de burgerlijke rechtsvorderingen veroordeelt datzelfde arrest de verzekerde van eiseres, waartegen de verweersters zich burgerlijke partij hadden gesteld, en eiseres zelf, als
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, nu de verweerders voor het strafgerecht, overeenkomstig
art. 9, wet 1 juli 1956, de rechtstreekse vordering hebben uitgeoefend die samenhangt met
het eigen recht tegen de verzekerde waarover
zij krachtens art. 6 van de genoemde wet beschikken.

De motivering van onderhavig arrest roept
evenwel twee bedenkingen op.
1. Het Hof beklemtoont dat het vernietigd
arrest niet vaststelt « dat de verweersters tegen eiseres geconcludeerd hadden ». In de veronderstelling echter dat het hof van beroep
erop had gewezen dat de slachtoffers, voor de
eerste rechter, tegen de verzekeraar conclusie
hadden genomen, zou het !outer vaststellen
van het bestaan van een conclusie niet volstaan hebben om de veroordeling van de verzekeraar naar recht te verantwoorden. Men
had daarenboven moeten vaststellen dat die
conclusie een vordering tot veroordeling van
de verzekeraar bevatte. Immers, het !outer feit
dat een partij tegen een andere concludeert,
doet tussen hen geen geding ontstaan (zie
Cass., 8 maart 1988, A.R. nr. 1600, A.C.,
1987-88, nr. 421).
2. Het Hof beslist dat het vernietigd arrest
Het correctioneel arrest van 25 jan. 1978 ver« door uitspraak te doen over niet gevorderde
oordeelt de huidige eiseres en haar verzekerde
zaken, artikel 1138, 2", Ger.W. schendt >>. Het « ieder voor het geheel » tot betaling van een
stand te dezen vast dat de verweersters het voorschot aan ieder van de burgerlljke partijhof van beroep hadden gevraagd eiseres te en (thans verweersters), op grand dat hun beveroordelen en dat laatstgenoemde, in haar zwaren « gedeeltelijk gegrond zijn; dat zij imappelconclusie, had betoogd dat die « vorde- mers, wat hun bedrag betreft, in de huidige
ring tot veroordeling, die voor het eerst in ha- stand van de zaak, respectievelijk beperkt
ger beroep was ingesteld, niet ontvankelijk moeten worden tot het bedrag van een frank
was ». Als de vordering inderdaad pas voor het provisioneel voor elk van hen ». Het strafgeeerst in hager beroep is ingesteld, heeft de recht « houdt verder de uitspraak aan over de
eerste rechter uitspraak gedaan over een punt overige bezwaren van de burgerlijke partijvan vordering dat niet bij hem aanhangig was. en », zodat de strafrechter zijn rechtsmacht
Kan men echter zeggen dat oak het hof van niet geheel had uitgeoefend en de « overige
beroep uitspraak heeft gedaan over niet gevor- bezwaren » van de verweersters tegen inzonderde zaken? Het Hof heeft mijns inziens inte- derheid eiseres bij hem aanhangig bleven.
gendeel, bij een bes!issing ten grande, uitspraak gedaan over gevorderde zaken, terwijl
Om een uitspraak over die « overige bezwahet enkel de vordering niet ontvankelijk had ren » te bekomen, hebben de verweersters
moeten verklaren omdat ze voor het eerst voor zich tot de burgerlijke rechtbank gewend en
het hof was ingesteld.
het bestreden arrest beslist, zonder op dat
punt te worden bekritiseerd, dat « het hof van
Het zijn evenwel andere bedenkingen welke beroep, dat uitspraak heeft gedaan op strafhebben geleid tot de andersluidende conclusie rechtelijk gebied, zijn rechtsmacht volledig
van het openbaar ministerie. Het had tot de had uitgeoefend en dat « de burgerlijke rechtverwerping van het cassatieberoep geconcludeerd op grand van de volgende omstandighe(Zie vervolg nota volgende biz.)
den.
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6° LASTGEVING KAMER -

23 februari ].989

SPOORWEGVERVOER VEVOERKOSTEN DOOR DE COMMISSIONAIREXPEDITEUR VOORGESCHOTEN - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER.

1° SPOORWEGEN -

VERVOER - C.l.M.VERDRAG, ART. 16 - AFLEVERING VAN GOEDEREN AAN DE GEADRESSEERDE - BEGRIP.

2° SPOORWEGEN -

VERVOER - C.l.M.VERDRAG, ART. 16 - OPSLAAN VAN DE GOEDEREN BIJ EEN COMMISSIONA!R-EXPEDITEUR - GEVOLGEN.

1° Volgens art. 16 C.I.M.-Verdrag is de

aflevering van het goed aan de geadresseerde de eindfase van de uitvoering van het vervoer en staat die aflevering, voor de spoorweg, gelijk met
de uitvoering van de overeenkomst.
2° en 3° Voor de toepassing van het

3° COMMISSIE -

C.l.M.-VERDRAG, ART. 16
- OPSLAAN VAN GOEDEREN BIJ EEN COMMISS!ONAIR-EXPEDITEUR - GEVOLGEN.

4° SPOORWEGEN -

VERVOER VERVOERKOSTEN DOOR EEN COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR VOORGESCHOTEN - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER.

5° COMMISSIE -

SPOORWEGVERVOER
VERVOERKOSTEN DOOR EEN COMMISS!ONAIR-EXPEDITEUR VOORGESCHOTEN - VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER.

(Vervolg nota van vorige biz.)
bank derhalve bevoegd was om kennis te nemen (van de) schadelijke gevolgen van het ongeval >>.
De onwettigheid staat buiten kijf, ma~r valt
niet onder de rechtsmacht van het Hof aangezien zij voor het Hof niet is aangevoerd. Die
omstandigheid be!nvloedt echter geenszins het
voorwerp van het geschil, te weten die « overige bezwaren >> die bij het strafgerecht aanhangig bleven.
Ret openbaar ministerie was van oordeel
dat er duidelijk onderscheid diende te worden
gemaakt tussen de wettelijke begrippen
rechtsvordering, vordering en geding. De verweersters, die ten gevolge van een misdrijf
schade hebben geleden, hebben recht op vergoeding. Aan dat recht is een rechtsvordering
verbonden, de burgerlijke rechtsvordering, een
enige rechtsvordering (zie inz. Cass., 28 nov.
1984, A.R. nr. 3862, A.C., 1984-85, nr. 202), die
kan worden uitgeoefend door diegenen die een
dergelijke schade hebben geleden en waardoor
zij de vergoeding ervan kunnen bekomen. De
verweersters, die als slachtoffers over die
rechtsvordering beschikken, oefenen ze uit
door vorderingen in te stellen die zij, naar eigen keuze, bij de strafrechter of de burgerlijke
rechter aanhangig maken. Te dezen hebben zij
voor de strafrechter gekozen, waarvoor een geding nog steeds hangende was. Aangezien de
verweersters geen afstand hebben gedaan van
dat geding, hebben zij ten onrechte een nieuw ,

C.LM-Verdrag wordt het opslaan bij
een commissionair-expediteur, verricht
overeenkomstig de geldende voorschriften, gelijkgesteld met de aflevering van het goed aan de geadresseerde. (Art. 16, § 2, C.I.M.-Verdrag.)
4°, 5° en 6° Wanneer een commissionair-

expediteur van zijn opdrachtgever een
last heeft gekregen om in bet " station
van bestemming » wagons met goederen in ontvangst te nemen en in te
klaren, het bedrag van de facturen
voor de vervoer- en inklaringskosten
geding aanhangig gemaakt bij het burgerlijk
gerecht (Cass., 16 jan. 1979, A.C., 1978-79, 559).
Aangezien er geen afstand van het geding is
gedaan, diende de zaak terug voor de strafrechter gebracht te worden, en de verweersters hadden zulks zonder enige vormvereiste
kunnen doen; zij hoefden enkel een nieuwe
dagbepaling aan het openbaar ministerie te
vragen, en het openbaar ministerie had trouwens zelf het initiatief daartoe kunnen nemen
aangezien het, wegens de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, vermag de maatregelen te nemen om de rechtspleging te voltooien, ook als er nog enkel over
de burgerlijke rechtsvordering uitspraak dient
gedaan (Cass., 21 jan. 1986, A.R. nrs. 9529 en
9951, A.C., 1985-86, nr. 322, en de verwijzingen
in de noot 1 op blz. 693).
Uit het geheel van die omstandigheden leidde
het openbaar ministerie af dat het door eiseres aangevoerde middel feitelijke grondslag
miste, aangezien het er ten onrechte van uitging dat de verweersters, door een nieuw geding aanhangig te maken voor het burgerlijk
gerecht, bij dat gerecht nieuwe vorderingen
aanhangig hadden gemaakt. Als men aanneemt - zoals het openbaar ministerie - dat
het voorwerp van de bij de eerste (burgerlijke)
rechter aanhangig gemaakte vordering enkel
« de overige bezwaren » was waarover de strafrechter uitspraak had moeten doen, is het onjuist, in feite, dat het hof van beroep, burgerlijke kamer, in zijn bestreden arrest uitspraak
had gedaan over zaken die voor het eerst voor
het hof werden gevraagd.
E.L.
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heeft betaald en nadien in geschriften
heeft verklaard dat, hoewel hij op de
vrachtbrieven als geadresseerde vermeld staat, hij geen aandeel heeft gehad in de eigenlijke vervoerverrichtingen - daar hij enkel heeft gezorgd
voor de inklaring van de goederen en hij naar best vermogen als tussenpersoon de belangen van zijn opdrachtgever heeft behartigd, is de opdrachtgever verplicht om aan de commissionair-expediteur de door deze in
de uitoefening van zijn lastgeving
voorgeschoten vervoerkosten terug te
betalen. (Artt. 6, § 5, 16, §§ 1, 4, 5 en 6,
17, §§ 1 en 4, C.I.M.-Verdrag; artt. 12 en
13 Kh. (titel VII, Kh.); art. 1999 B.W.)

(CLEMENT 1\'.V. T. CHIAPPARO)
ARREST ( vel'taling)

(A.R. nr. 8216)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1987 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

.

ren was en derhalve de aan appellant
toekomende vordering tot vergoeding
niet kon instellen », dat « gei'ntimeerde
klaar en duidelijk heeft gezegd dat zij
niet de geadresseerde van de goederen
was, niettegenstaande de vermelding op
de vrachtbrief », en dat het hof (van beroep) om dezelfde redenen geen rekening kan houden met de uitleg van gei'ntimeerde over de inhoud van haar brief
van 9 maart 1983; dat het immers moeilijk te begrijpen valt dat ge'intimeerde
zich als de geadresseerde van de goederen beschouwt in het kader van haar
contractuele betrekkingen met appellant,
maar die hoedanigheid ten opzichte van
de N.M.B.S. met klem ontkent »,

terwijl eiseres, volgens haar aanvullende conclusie tegen de B.V.P.A. Chiapparo
waarvan de inhoud jegens verweerder is
overgenomen, ter verduidelijking van de
draagwijdte van haar brieven d.d. 12 oktober 1982 en 9 maart 1983 aanvoert, dat
zij in haar brief d.d. 12 oktober 1982 de
N.M.B.S. erop wou wijzen dat, aangezien
zijzelf noch de koper noch de eigenaar
van de goederen was, « appellant de werkelijke ?egunstigd.~ van de vo:~e.ring tot
vergoedmg zou ZIJn », dat ZIJ m haar
brief van 9 maart 1983 appellant erop
wou wijzen dat, aangezien zij niet de
vervoerder was, zij niet instond voor de
beschadiging en in haar hoedanigheid
van commissionair-expediteur enkel verplicht was ervoor te zorgen dat hij tegen
de vervoerder beroep kon instellen en
« dat bijgevolg aan de hand van de aangevoerde brieven ... niet kon worden gezegd (dat zij) niet als de geadresseerde
kon worden beschouwd (...) ten opzichte
van de N.M.B.S. (... ) », zodat het arrest,
door te beslissen, enerzijds, in verband
met de uitlegging van eiseres van haar
brief d.d. 12 oktober 1982, dat eiseres tevergeefs betoogde dat zij de N.M.B.S.
erop wou wijzen dat zij, aangezien zij
noch de koper noch de eigenaar van de
goederen was, « derhalve de aan appellant toekomende vordering tot vergoeding kon instellen », en anderzijds, in
verband met de uitlegging van eiseres
over de brief van 9 maart 1983, dat het
moeilijk te begrijpen valt dat eiseres
« zich als de geadresseerde van de goederen beschouwt in het kader van haar
contractuele betrekkingen met appellant,
maar die hoedanigheid ten opzichte van
de N.M.B.S. met klem ontkent », aan eiseres een andere argumentatie toeschrijft dan die welke zij in haar voormelde aanvullende conclusie heeft uit-

. I

Ove: het eerste m1ddel: schendmg van
de arh~~len 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerl!Jk Wetboek,
doordat het arrest, recht doende op het
hoger beroep van verweerder tegen het
vonnis van 11 september 1986 van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel,
de rechtsvordering van eiseres tot terugbetaling van de litigieuze vervoerkosten
niet gegrond verklaart, en die beslissing
verantwoordt met de overweging dat de
tijdens het debat overgelegde stukken, te
dezen een brief van eiseres aan verweerder van 9 maart 1983 en een brief van eiseres aan de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen van 12 oktober
1982, waaruit met zekerheid blijkt « dat
ge'intimeerde (thans eiseres) op geen
enkel moment van appellant (thans verweerder) last heeft gekregen om voor
diens rekening aan de uitvoering van het
vervoer deel te nemen " en evenmin « ermee belast was het transport uit te voeren », dat « het hof (van beroep) het niet
eens kan zijn met de uitlegging die ge'intimeerde aan de inhoud van haar brief
d.d. 12 oktober 1982 poogt te geven, namelijk dat zij de aandacht van de
N.M.B.S. erop wilde vestigen dat zij noch
de koper noch de eigenaar van de goede-
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eengezet, en derhalve de bewijskracht
van die conclusie miskent:
Overwegende dat uit de stukken
waarop bet Hof vermag acbt te
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moment van appellant last heeft gekregen om voor diens rekening aan de uitvoering van het vervoer deel te nemen »;
dat eisers, die « klaar en duidelijk heeft
gezegd dat zij niet de geadresseerde van
slaan, blijkt dat eiseres in baar aan- de goederen was, niettegenstaande de
vullende conclusie de draagwijdte · vermelding op de vrachtbrief , en " dernader bepaalt die zij aan de brieven halve niet verplicht was de vervoerkosd.d. 12 oktober 1982 en 9 maart 1983 ten te betalen », maar « aangezien zij
wou toekennen in verband met baar niet de geadresseerde van de goederen
aandeel in de uitvoering van de ver- was, ... zij naar appellant moest verwijvoerovereenkomst;
zen en aan hem moest overlaten het geschil met de spoorweg zelf op te lossen >>,
Overwegende dat het middel bet dat « het enkele feit dat ge'intimeerde
arrest verwijt dat aan die brieven door de expediteur op de vrachtbrief als
een uitlegging wordt gegeven die geadresseerde werd vermeld, niet volstrijdig is met die van de conclusie; doende is om haar die hoedanigheid toe
dat bet ecbter niet zegt dat de te kennen, vermits onder meer door
appelrecbter aan die brieven iets (haar) schriftelijke bekentenis is aangetoond dat zij geen opdracht had gekreheeft toegevoegd dat zij niet inhou- gen om voor het vervoer te zorgen », dat,
den, of ontkend heeft hetgeen er om dezelfde redenen, de beslissing bewei in voorkomt;
treffende de levering van goederen
Overwegende dat zodanige grief « door appellant en niet door gei:ntimeerde moest worden genomen "• dat eruit
geen miskenning van de bewijs- volgt « dat gei:ntimeerde geen rekening
kracht van akten uitmaakt;
heeft gehouden met de instructies van
Dat het middel niet kan worden appellant en dat laatstvermelde de betaling van de litigieuze facturen mag weiaangenomen;
geren omdat hij aan gei:ntimeerde geen
Over het tweede middel: schending volmacht had gegeven om in zijn naam
van de artikelen 6, § 1, b, 6, § 11, 16, 17, te handelen », dat de omstandigheid dat
§§ 1 en 4, 27, § 1, 42, § 3, van het Interna- « de vordering van gei:ntimeerde tegen
tionaal Verdrag betreffende het goede- de N.M.B.S. ( ... ) op verzoek van appellant
renverkeer per spoorweg (C.I.M.) van 7 is ingesteld (... ), opnieuw aantoont dat gefebruari 1970, goedgekeurd bij de wet i:ntimeerde zich niet als geadresseerde
van 24 januari 1973, 7, 8 van de wet van van de goederen kon beschouwen en niet
25 augustus 1891, zijnde titel VII van in die hoedanigheid kon handelen », en
hetzelfde wetboek, 1999 van het Burger- ten slotte dat eiseres, << nu zij de vrachtlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
brief en de levering van de goederen in
het station van bestemming had aandoordat het arrest, met wijziging van vaard, hoewel zij daartoe geen volmacht
het vonnis van 11 september 1986 van de had gekregen, echter verplicht was de
Rechtbank van Koophandel te Brussel, vervoerkosten te betalen overeenkomstig
de vordering van eiseres tot terugbeta- artikel 16, tweede lid, van de C.I.M. , en
ling van de litigieuze vervoerkosten niet ,, met toepassing van artikel 42, § 3, b,
gegrond verklaart en, na erop te hebben van dat verdrag (... ) alleen bevoegd was
gewezen dat verweerder zich tegen de om tegen de spoorweg de vordering in te
terugbetaling van die kosten verzet << op stellen, behoudens afstand van haar
grond dat gei:ntimeerde (thans eiseres) rechten aan appellant, overeenkomstig
enkel ·ermee belast was geweest de goe- het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek,
deren in ontvangst te nemen en in te waarvan geen bewijs is geleverd »,
klaren en niet met het vervoer ervan »
en dat eiseres « die zich commissionairterwijl, eerste onderdeel, nu de inontexpediteur noemt » in haar conclusie toe- vangstneming van de aan de spoorweg
geeft « dat zij van appellant (thans ver- toevertrouwde goederen, volgens de artiweerder) opdracht had gekregen om vier kelen 16 en 27, § 1, van het Internatiowagons ... met elk 10.000 kilo druiven in naal Verdrag betreffende het goederenhet station Brussel-Schaarbeek in ont- vervoer per spoorweg (C.I.M.) van 7
vangst te nemen en in te klaren », zijn februari 1970 en de artikelen 7 en 8 van
beslissing, in wezen, hierop steunt dat de wet van 25 augustus 1891 die, dienuit de tijdens het debat overgelegde aangaande het gemene recht vormen,
stukken blijkt dat eiseres op geen enkel een handeling is die binnen bet juridisch
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raam van het vervoer valt, hij die als
commissionair-expediteur belast was met
de inontvangstneming en inklaring van
de goederen bij de aankomst ter bestemming, per definitie, ermee belast is voor
rekening van zijn committent aan de uitvoering van het vervoer deel te nemen,
zodat het arrest, dat enerzijds vaststelt
dat « gei'ntimeerde, die zich commissionnair-expediteur noemt, toegeeft dat zij
door appellant ermee belast was vier wagons ... met elk 10.000 kilo druiven in
ontvangst te nemen en in te klaren in
het station Brussel-Schaarbeek » en anderzijds beslist « dat gei:ntimeerde op
geen enkel ogenblik van appellant last
heeft gekregen om voor diens rekening
aan de uitvoering van het vervoer deel te
nemen >>, en evenmin « ermee belast was
het transport uit te voeren >>, op tegenstrijdige gronden berust (schending van
artilcel 97 van de Grondwet) en althans,
de beslissing dat verweerder het recht
heeft de terugbetaling van de vervoerkosten te weigeren « omdat hij aan gei:ntimeerde geen last had gegeven om in
zijn naam te handelen >>, laat steunen op
gronden die, wegens miskenning van de
juridische draagwijdte van de inontvangstneming ter bestemming van de te
vervoeren goederen, met elkaar strijdig
zijn en derhalve die beslissing niet naar
recht kunnen verantwoorden (schending
van de artikelen 16, 27, § 1, van het in
het middel vermelde verdrag, 7, 8 van de
wet van 25 augustus 1891, 12, 13 van de
wet van 5 mei 1872 en 1999 van het Burgerlijk Wetboek);
trveede onderdeel, nu de aanvaarding
door de geadresseerde, dat wil zeggen
door degene die in de vrachtbrief als
dusdanig is aangewezen (artikel 6, § 5, b,
van het in het middel bedoelde verdrag),
van de levering der aan de spoorweg toevertrouwde goederen, welke aanvaarding
eventueel geschiedt met het nodige voorbehoud of met een vaststelling van de
beschadiging, neerkomt op de inontvangstneming waardoor de geadresseerde verplicht is de in de vrachtbrief te zijnen laste gelegde bedragen van de
schuldvorderingen van de spoorweg te
betalen (artikelen 16, §§ 1, 4 en 5, en 17,
§§ 1 en 4, van voormeld verdrag), de
commissionair-expediteur, die belast is
met de inontvangstneming van de goederen en die tegelijkertijd in de vrachtbrief
als geadresseerde wordt aangewezen,
noodzakelijk en logischerwijze het recht
heeft om, in eigen naam en voor rekening van zijn committent, de spoorweg
te verzoeken hem de vrachtbrief te over-
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handigen en de goederen te leveren, de
vrachtbrief en de levering te aanvaarden
en de vervoerkosten te betalen, zodat de
appelrechters, door te zeggen dat eiseres
van verweerder geen last had gekregen
<< om voor diens rekening aan de uitvoering van het vervoer deel te nemen », en
evenmin << ermee belast was het transport uit te voeren », hebben willen beslissen dat eiseres van verweerder geen last
had gekregen om de vrachtbrief en de levering te aanvaarden, dat zij derhalve
noch recht noch hoedanigheid had, vermits zij niet de geadresseerde was, om
te beslissen de levering in ontvangst te
nemen en de vervoerkosten te betalen,
en dat uit die overwegingen diende te
worden afgeleid dat verweerder het
recht had terugbetaling van die kosten
te weigeren << aangezien hij (haar) geen
last had gegeven om in zijn naam te
handelen >>, het arrest, dat vaststelt dat
eiseres belast was met de inontvangstneming van de aan de spoorweg toevertrouwde goederen en dat zij de in de
vrachtbrief aangewezen geadresseerde
was, het begrip zelf van << inontvangstneming "• als bedoeld in de internationale
vervoerovereenkomst van goederenvervoer per spoorweg schendt {schending
van artikel 16, §§ 1, 4, 5 en 6, van het in
het middel aangewezen verdrag) en miskenning inhoudt van de rechten die enkel de als geadresseerde met de inontvangstneming belaste commissionair-expediteur tegen de spoorweg kan doen
gelden, alsmede de verplichtingen die hij
uit dien hoofde jegens de spoorweg
heeft, onverminderd het recht dat hij
ontleent aan artikel 1999 van het Burgerlijk Wetboek om van zijn committent terugbetaling te verkrijgen van zijn voorschotten (schending van de artikelen 6,
§ 5, b, 16, §§ 1, 4, 5 en 6, 17, §§ 1 en 4, van
voormeld verdrag, 12 en 13 van de wet
van 5 mei 1872, en 1999 van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, volgens artikel 6, § 5,
b, van het in het middel aangewezen verdrag en ter toepassing van dat verdrag,
de geadresseerde de natuurlijke persoon
of rechtspersoon is die als dusdanig in
de vrachtbrief is aangeduid, aan wie de
spoorweg de goederen in het station van
bestemming moet leveren, ook al is hij
niet werkelijk degene voor wie de goederen bedoeld zijn; derhalve de omstandigheid << dat onder meer door de schriftelijke bekentenis van ge!ntimeerde is
aangetoond dat zij niet ermee belast was
het transport uit te voeren » niet ter zake dienend is om te oordelen of eiseres
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al dan niet de hoedanigheid van geadresseerde had, zodat het arrest, dat enkel
daarop steunt om te beslissen « dat het
enkele feit dat gei:ntimeerde door de afzender in de vrachtbrief als geadresseerde was vermeld, niet voldoende is om
haar die hoedanigheid toe te kennen »,
die beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikclen 6,
§ 1, b, 6, § 11, en 16, §§ 1, 4, 5 en 6, van
het in het middel vermelde verdrag);
vierde onderdeel, vermits de aansprakelijkheidsvordering tegen de spoorweg,
in de gevallen waarvan sprake is in artikel 42, § 3, b, van het in het middel vermelde verdrag, enkel door de geadresseerde kan worden ingesteld, dat wil
zeggen door degene die als zodanig in de
vrachtbrief is aangewezen, en vermits de
met de inontvangstneming van de goederen belaste commissionnair-expediteur
ingevolge het commissiecontract, jegens
zijn committent het recht en de verplichting heeft om op eigen initiatief tegen de
spoorweg de aansprakelijkheidsvordering in te stellen, de omstandigheid dat
« de door ge1ntimeerde tegen de
N.M.B.S. ingestelde vordering (...) is ingesteld op verzoek van appellant, zoals
blijkt uit de bewoordingen van (zijn
brief) van 27 september 1982 aan gei:ntimeerde », ter zake niet dienend is om te
oordelen of eiseres al dan niet de geadresseerde was en al dan niet in die
hoedanigheid kon handelen, zodat het
arrest, door op grond van die omstandigheid te beslissen « dat ge1ntimeerde zich
niet als geadresseerde van de goederen
kon beschouwen en niet in die hoedanigheid kon handelen », die beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 6, § 1, b, 42, §§ 1 en 3, van
het in het middel vermelde verdrag en
12 van de wet van 5 mei 1872) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens artikel
16 van het Internationaal Verdrag
betreffende het goederenvervoer per
spoorweg (C.I.M.) van 7 febru<J.ri
1970, de aflevering van het goed aan
de geadresseerde de eindfase is van
de uitvoering van het vervoer en,
voor de spoorweg, met de uitvoering
van de overeenkomst gelijkstaat;
Dat, luidens § 2 van voormeld artikel 16, het opslaan bij een commissionair-expediteur, verricht overeenkomstig de geldende voorschriften,
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met de aflevering van het het goed
aan de geadresseerde wordt gelijkgesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, in haar hoedanigheid van commissionair-expediteur,
van verweerder last heeft gekregen
om vier wagons met elk 10.000 kilo
druiven in ontvangst te nemen en in
te klaren in het « station van bestemming >>; dat eiseres in die hoedanigheid het bedrag van de facturen voor de vervoer- en inklaringskosten heeft betaald;
Overwegende dat het arrest de
tekst overneemt van twee brieven
waarin eiseres zegt dat, hoewel zij
op de vrachtbrieven als geadresseerde vermeld staat, zij geen aandeel
heeft gehad in de eigenlijke vervoerverrichtingen - zij enkel heeft gezorgd voor de inklaring van de goederen -; dat zij echter verklaart dat
zij als tussenpersoon de belangen
van verweerder naar best vermogen
heeft behartigd bij de N.M.B.S. en
een derde;
Overwegende dat de appelrechter
uit de briefwisseling afleidt dat « (eiseres) klaar en duidelijk heeft gezegd dat zij niet de geadresseerde
van de goederen was niettegenstaande de vermelding op de vrachtbrief » en dat zij dus de vervoerkosten niet behoefde te betalen, aangezien zij door verweerder niet gemachtigd was om voor zijn rekening
op te treden;
Overwegende dat die overwegingen in strijd zijn met de rechten en
verplichtingen van de commissionair-expediteur die door zijn opdrachtgever ermee belast was de
goederen van bij hun aankomst in
het « station van bestemming , in
ontvangst te nemen en in te klaTen,
tegen kwijting en betaling aan de
spoorweg van de vervoerkosten;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat verweerder aan eiseres de bedragen niet behoeft terug
te betalen, die deze heeft voorgeschoten in de uitoefening v&.n ha.ar
lastgeving, de in cUt onderdeel o.an-
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verschuldigd is aan de Rijksdienst
gewezen bepalingen van het Intervoor 8ociale Zekerheid geldt niet voor
nationaal Verdrag C.I.M., de artikede bijdrageopslagen en de verwijlintelen 12 en 13 van de wet van 5 mei
z·est (1). (Art. 19, 4ter, Hypotheekwet,
1872, zijnde titel VII van het Wetgew. bij art. 41 wet van 27 juni 1969.)
hoek van Koophandel, alsmede artikel 1999 van het Burgerlijk Wetboek 2° Het algemeen voorrecht op de roerenschendt;
de goederen van degene die sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd is aan
Dat het onderdeel in zoverre gede Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
grond is;

Om die redenen, zonder dat er
aanleiding is tot onderzoek van de
andere onderdelen van het tweede
middel, die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiseres afwijst en over de
kosten uitspraak doet; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Bergen.

geldt voor de schuldvordering van deze
dienst op de opdrachtgever, die, nu hij
voor de uitvoering van zekere werken
een beroep heeft gedaan op een niet
geregistreerde aannemer, ten belope
van 50 pet. van het volledig bedrag van
de werken, met laatstgenoemde hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling
van de aan de Rijksdienst verschuldigde bijdragen. (Art. 19, 4ter, Hypotheekwet; art. 30bis, § 1, wet van 27 juni
1969, ingevoegd bij art. 61 Wet Economische Herorientering.)
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
T. BOURTEMBOURG)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8257)
23 februari 1989 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter RET HOF; - Gelet op het bestreVerslaggever: de h. Poupart - Gelijklui- den arrest, op 7 maart 1986 door het
dende conclusie van de Velu, advocaat- Hof van Beroep te Luik gewezen;
generaal - Advocaat: mr. Gerard.
Over het middel: schending van de artikelen 1200, 1203, 1204 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 4oter, van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 30bis,
§ 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet betreffende de
Nr. 355
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd in die wet bij artikel 61
van de wet tot economische heroriente1' KAMER - 23 februari 1989
ring van 4 augustus 1978,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eisers schuld1° SOCIALE ZEKERHEID - BIJDRAGEN vordering van 18.161 frank, betreffende
- ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE bijdragen voor sociale zekerheid, bijdraGOEDEREN VAN DE SCHULDENAAR - OM- geopslagen en verwijlinteresten verschulVANG.
digd door de niet geregistreerde aannemer, de vennootschap D. en S., niet in
2°VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN het bevoorrecht passief wil opnemen, op
- ALGEMEEN VOORRECHT OP DE ROEREN- grond: « ( ... ) da.t de schuld (van de door
DE GOEDEREN VAN
VOORRECHT VOOR
SCHULDIGD AAN DE
CIALE ZEKERHEID -

DE SCHULDENAAR DE BIJDMGEN VERRIJKSDIENST VOOR SOOIVIVANG.

1o Het algemeen voorrecht op de roerende goederen van degene die bijdragen

(1) Cass., 7 april 1986, A.R. nr. 7426
(A.C., 1985-86, nr. 479); zie Cass., 22 feb. 1988,
A.R. nr. 7867 (ibid., 1987-88, nr. 381) met cone!.
O.M. in Bull. en Pas., 1988, I, nr. 381; 31 old.
1988, A.R. nr 8145 (A.C., 1988-89, nr 125).
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verweerder vertegenwoordigde failliete
vennootschap, die een beroep heeft gedaan op een niet geregistreerde aannemer) geen (... ) schuld (... ) is van "sociale
bijdragen" in de enge zin, aangezien die
ter zake worden berekend op grond van
het loon van de werknemers in dienst
van de genoemde aannemer; dat het
door de medecontractant van de aannemer verschuldigd bedrag trouwens beperkt is tot 50 pet. van de totale prijs
van het voor de eerste door de tweede
uitgevoerde werk; dat aldus blijkt dat de
schuld van de (failliete vennootschap)
een schuld is tot waarborg van de
schuldvordering die (eiser) ten aanzien
van een niet geregistreerde aannemer
bezit; dat die schuld als dusdanig niet
wordt gewaarborgd door het voorrecht
van artikel 19, 4"ter, van de Hypotheekwet, vermits dat voorrecht verbonden is
aan de schuldvordering voor de bijdragen die (eiser) alleen ten aanzien van de
oorspronkelijke schuldenaar van de sociale bijdragen bezit »; dat het arrest
daaraan toevoegt: « (dat) bovendien de
aan de medecontractant van de niet geregistreerde aannemer opgelegde hoofdelijkheid helemaal niet impliceert dat de
schulden identiek zijn; dat het immers
bij hoofdelijke schulden best mogelijk is
dat slechts een van die schulden door
een zakelijke of persoonlijke zekerheid
is gewaarborgd; (... ) dat, nu de wetgever
de waarborgschuld niet heeft bevoorrecht, aan (eiser) in casu geen algemeen
voorrecht op roerende goederen op de
goederen van de garant dient te worden
verleend (...) ''•
terwijl artikel 30bis, § 1, van de wet
van 27 juni 1969 bepaalt dat « een ieder
die een beroep doet op iemand die niet
geregistreerd is als aannemer hoofdelijk
aansprakelijk is voor de betaling van de
bijdragen voor sociale zekerheid, de bijdrageopslagen en verwijlinteresten verschuldigd (aan eiser) door zijn medecontractant ••; de wetgever aldus ten laste
van de opdrachtgever een hoofdelijke
verplichting heeft doen ontstaan strekkende tot betaling van de genoemde bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten; de beperking van die verplichting
tot ten hoogste 50 pet. van de totale prijs
van het werk helemaal geen afbreuk
doet aan de aard en het voorwerp van de
verplichting; de wetgever overigens geen
enkel onderscheid maakt tussen de hoofdelijke schuldenaars, aannemer en opdrachtgever, met betrekking tot het bestaan en de uitoefening van het overeenkomstig artikel 19, 4"ter, van de Hypo-
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theekwet door de aard van zijn schuldvordering aan eiser toegekende voorrangsrecht; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat eisers schuld jegens de failliete vennootschap geen
schuld van sociale bijdragen is, zodanig
dat eisers schuldvordering niet het bij
artikel 19, 4"ter, van de Hypotheekwet
van 16 december 1851 ingestelde voorrecht geniet, de zin en de draagwijdte
van artikel 30 bis van de voornoemde wet
van 27 juni 1969 verkeerd beoordeelt en,
bijgevolg, de rechten miskent die voor eiser voortvloeien uit de hoofdelijke verplichting tot betaling van de bijdragen
voor sociale zekerheid die door die bepaling ten laste van de failliete vennootschap, de opdrachtgever, zijn gelegd en,
inzonderheid, eisers voorrangsrecht (artikel 19, 4"ter, van de Hypotheekwet) op
alle roerende goederen van de failliete
vennootschap (schending van alle in het
middel aangewezen wetsbepalingen, en
inzonderheid van de artikelen 30bis, § 1,
van de wet van 27 juni 1969 en 19, 4"ter,
van de Hypotheekwet) :

Overwegende dat zowel uit de
vaststellingen van het arrest als uit
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de naamloze
vennootschap Manuservice Exploitation verschillende werkzaamheden
door een onderaannemer, een niet
geregistreerde aannemer, heeft doen
uitvoeren, die zelf bij vonnis van 6
november 1980 failliet werd verklaard; dat de kostprijs van het aldus uitgevoerde werk 51.887 frank
bedroeg;
Overwegende dat de naamloze
vennootschap Manuservice Exploitation, overeenkomstig artikel 30 bis
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij artikel 61 van de
wet tot economische herorientering
van 4 augustus 1978, 15 pet. van de
kostprijs van de werkzaamheden,
zijnde 7.783 frank, heeft ingehouden
en aan eiser heeft betaald;
Overwegende dat verweerder, als
curator over de failliete vennootschap Manuservice Exploitation,
door eiser werd gedagvaard om een
schuldvordering van 18.161 frank,
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zijnde 50 pet. van de totale prijs, na
aftrek van het reeds betaalde voorschot, als een bevoorrechte schuldvordering in het passief op te nemen;
Overwegende dat eiser, ten aanzien van de naamloze vennootschap
Manuservice
Exploitation,
aanspraak maakt op het voordeel van
het bij artikel 19, 4oter, van de wet
van 16 december 1851 ingestelde
voorrecht, nu het vaststaat dat die
vennootschap de uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan een niet
geregistreerd aannemer heeft toevertrouwd en dat zij, naar luid van
artikel 30bis, § 1, van de wet van 27
juni 19()9, « hoofdelijk aansprakelijk
is voor de betaling van de bijdragen
voor sociale zekerheid, de bijdrageopslagen en verwijlinteresten verschuldigd door haar medecontractant aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid »;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eisers schuldvordering ten
aanzien van de failliete vennootschap niet als zodanig bevoorrecht
is, nu artikel 19, 4oter, van de Hypotheekwet enkel een voorrecht instelt
voor de bijdragen die de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid mag eisen
van de oorspronkelijke schuldenaar,
te weten de niet geregistreerde aannemer;
Overwegende dat artikel 30bis,
§ 1, van de wet van 27 juni 1969, in
tegenstelling tot het arrest, geen onderscheid maakt tussen de aannemer en de opdrachtgever; dat het
bepaalt dat diegene die voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een beroep doet op iemand die
niet geregistreerd is als aannemer,
niet garant is voor de verplichting
de door de aannemer verschuldigde
sociale bijdragen te betalen, maar,
tot 50 pet. van de prij s van het
werk, met laatstgenoemde hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de genoemde bijdragen en
derhalve, onder die beperking, tot
dezelfde schuld als de aannemer is
gehouden;

Nr. 355

Overwegende dat evenwel het algemeen voorrecht op de roerende
goederen van degene die aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
bijdragen voor sociale zekerheid is
verschuldigd, niet geldt voor bijdrageopslagen en verwijlinteresten;
Overwegende dat het feit dat artikel 30bis, § 1, van de wet van 27 juni 1969 niet is ingevoegd in de Hypotheekwet de aard van de schuldvordering niet be'invloedt; dat algemene of bijzondere voorrechten op
roerende goederen immers kunnen
worden ingesteld bij bijzondere wetten, zonder dat die teksten noodzakelijk in de Hypotheekwet moeten
worden opgenomen;
Overwegende dat het arrest voorts
nog oordeelt dat de schuldvordering
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet het voorwerp kan zijn
van een algemeen voorrecht op roerende goederen, aangezien een dergelijke uitbreiding zou betekenen
dat een voorrecht bij analogie wordt
toegepast, wat onverenigbaar is met
het begrip zelf van dat voorrecht,
dat in wezen uitzonderlijk is en dus
strikt dient te worden uitgelegd; dat
het arrest, voor het overige, zegt dat
dit voorrecht afbreuk zou doen aan
het in de artikelen 444 en volgende
van de Faillissementswet en 8 van
de Hypotheekwet geankerde algemeen rechtsbeginsel inzake de gelijkheid van de schuldeisers; dat het
arrest, door die beweringen, enerzijds, voorbijgaat aan artikel 19,
4oter, van de Hypotheekwet van 16
december 1851, dat ten voordele van
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een voorrecht instelt op aile
roerende goederen, voor de inning
van de aan deze dienst verschuldigde bijdragen, en, anderzijds, aan het
gevolg dat artike1 30 his, § 1, van de
wet van 27 juni 1969 uitdrukkelijk
toekent aan het hoofdelijk tussen de
opdrachtgeve:r en de niet geregistreerde aannemer; dat het aldus de
in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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plaats waar het zich bevindt, door zijn
Om die redenen, vernietigt het begedrag getuigt van zijn goede of slechstreden arrest; beveelt dat van dit
te opvoeding » (1).
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde ar- 2° Ingevolge art. 1384, vijfde lid, B. W.
rest; houdt de kosten aan en laat de
zijn de vader en de moeder aansprakebeslissing daaromtrent aan de feiJijk voor de schade veroorzaakt door
tenrechter over; verwijst de zaak
hun minderjarige kinderen « tenzij ze
bewijzen dat ze het feit niet hebben
naar het Hof van Beroep te Brussel.
23 februari 1989 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal
Advocaat: mr. De
Bruyn.

kunnen beletten dat tot die aansprakelijkheid leidt »; overmacht is niet de
enige oorzaak op grand waarvan de
vader en de moeder kunnen worden
vrijgesteld van aansprakelijkheid wegens de objectief onrechtmatige daad
van hun minderjarig kind. (Art. 1384,

vijfde lid, B.W.) (2)

(THYSMAN, DUQUESNE T. DUPONT E.A.)

Nr. 356

1'

ARREST ( vertaling)
KAMER -

(A.R. nr. 8308)

23 februad 1989

HET HOF; - Gelet op het bestre10 AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN den arrest, op 24 februari 1987 door
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - het Hof van Beroep te Brussel geOUDERS - BEWIJSLEVER!NG TOT WEERLEGGING VAN HET OP DE OUDERS RUSTENDE
VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID KIND ONDER TOEZICHT VAN EEN ONDERWIJZER.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTOUDERS - BEWIJSLEVERING TOT WEERLEGGING VAN HET OP DE OUDERS RUSTENDE
VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OVERMACHT, NIET DE ENIGE GROND TOT
VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

lo Art. 1384, tweede lid, B. W. stelt jegens

de vader en de moeder een vermoeden
van aansprakelijkheid in dat zij kunnen weerleggen door het bewijs te leveren dat het feit, dat tot die aansprakelijkheid Jeidt, niet het gevolg is van
een hun toerekenbaar gebrek aan toezicht of een tekortkoming in de opvoeding van hun minderjarig kind; die
wetsbepaling wordt niet geschonden
door de beslissing volgens welke « de
gevolgen van de opvoedingsverplichting verder reiken dan het samenwonen, zodat er geen reden is om de ouders van die uit de uitoefening van de
ouderlijke macht voortvloeiende verplichting te ontheffen, wanneer het
kind onder toezicht staat van een onderwijzer, daar het kind, ongeacht de

we zen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de derde en de vierde
verweerster :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door de derde en vierde verweerster opgeworpen en hierin bestaande dat er noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep tussen de
eisers en de verweersters sub 3 en 4
geding was aangespannen :
Overwegende dat het arrest enerzijds de aansprakelijkheid van de
verweersters sub 3 en 4 niet bewezen verklaart, op grond dat « het
kind Thysman een onverwachte en
onvoorziene beweging heeft gemaakt » en dat men moet oordelen
dat << zodanig gedrag aan de norma-

1----------------(1) en (2) Cass., 20 april 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 484), 30 mei 1984, A.R. nr. 3629
(ibid., 1983-84, nr. 561), 28 april 1987, A.R.
nr. 928 (ibid., 1986-87, nr. 503), en 23 juni 1988,
A.R. nrs. 7998 en 8078 (ibid., 1987-88, nr. 661 ).
Vgl. Cass., 9 juli 1934 (Bull. en Pas., 1934, I,
352) en 22 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 96) en J.T.,
1980, 508 met noot van l\II. lVIalengreau,
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le waakzaamheid van de onderwij- de eisers) menen dat zij niet aansprakezer, een aangestelde van de derde lijk zijn, omdat zij op het ogenblik waaren de vierde verweerster, (is) kun- op de litigieuze daad werd gepleegd,
geen toezicht uitoefenden over hun kind;
nen ontsnappen »;
Dat het anderzijds beslist dat de
eisers, in hun hoedanigheid van vader en moeder van het kind, aansprakelijk zijn, aangezien, ongeacht
de plaats waar het kind zich bevond, << de niet gemotiveerde gewelddaad » die de schade heeft veroorzaakt, te verklaren is door een
gebrek in zijn opvoeding;
Overwegende dat niet blijkt dat
de gezamenlijke tenuitvoerlegging
van de onderscheiden beslissingen
waartoe het arrest aanleiding geeft,
materieel onmogelijk is, daar het
twee dictums bevat die, elk, op een
eigen motivering berusten;
Overwegende dat de eisers niet
bevoegd zijn om een voorziening in
te stellen tegen de verweersters sub
3 en 4, aangezien enkel de verweerder en verweerster sub 2, wier vordering tegen die verweersters door
de appelrechter niet gegrond is verklaard, bevoegd zijn en belang erbij
hadden om zich tegen hen in cassatie te voorzien;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid derhalve dient te worden
aangenomen;
Overwegende dat, niettegenstaande het feit dat de voorziening tegen
de verweersters sub 3 en 4 niet ontvankelijk is, hun oproeping in de
zaak niettemin geldt als vordering
tot bindendverklaring van het arrest
waarover uitspraak moet worden gedaan;
B. In zoverre de voorziening tegen
de verweerder en verweerster sub 2
is gericht:
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1382, 1383, 1384, 1.weede en
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep uitsluitend
de eisers aansprakelijk verklaart op basis van artikel 1384, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, zulks op grond:
« dat de gei:ntimeenlen Thysman (thar.s

dat zij in dat verband een arrest van het
Hof van Cassatie van 22 september 1978
(A.C., 1978-79, 96) aanvoeren; dat dit arrest is gewezen toen de tekst van het bij
de wet van 6 juli 1977 gewijzigde artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek nog niet van toepassing was op het
geval dat aan het Hof was voorgelegd;
dat de grondslag van de vermoede aansprakelijkheid van de ouders te vinden
is zowel in de verplichting tot toezicht
als in de verplichting tot opvoeding, ongeacht of het kind al dan niet met hen
samenwoont; dat derhalve dient te worden aangenomen dat zo de gescheiden
echtgenoot, die het kind niet onder zijn
bewaring heeft, zich niet van zijn aansprakelijkheid kan bevrijden tenzij hij
onder meer aantoont dat hij aan zijn opvoedingsverplichting heeft voldaan, zeker wanneer het kind tijdelijk onder het
toezicht van een onderwijzer staat, de
ouders verplicht blijven het tegenbewijs
te leveren waardoor dat wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid kan worden ontzenuwd; dat men echter moet
aannemen dat, nu het kind onder het
toezicht van een onderwijzer stand, de
ouders van die verplichting voorlopig
vrijgesteld waren; daarentegen, nu de gevolgen van de opvoedingsverplichting
verder reiken dan het samenwonen, er
geen reden is om de ouders van die uit
de uitoefening van de ouderlijke macht
voortvloeiende verplichting te ontheffen
wanneer het kind onder het toezicht
staat van een onderwijzer, daar het kind
immers, ongeacht de plaats waar het
zich bevindt, door zijn gedrag getuigt
van zijn goede of slechte opvoeding >>,
terwijl, ingevolge de artikelen 1382,
1383 en 1384, tweede en vierde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, het slachtoffer
van een objectief onrechtmatige daad
van een kind zich niet kan beroepen op
de vermoede aansprakelijkheid van
diens ouders als het kind zich, toen de
schadu werd veroorzaakt, onder het toezicht bevond van een onderwijzer, die,
krachtens artikel 1384, vierde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, vermoed wordt
aansprakelijk te zijn voor de bewering
van het kind; daaruit volgt dat het hof
van beroep, dat heeft vastgesteld dat het
kind Etienne Thysman op het ogenblik
dat de schade aan de gelaedeerde is berokkend, onder het toezicht van een onderwijzer stand, de artikelen 1382, 1383
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en 1384, tweede en vierde lid, van het
Burgerlijk Wetboek schendt door te beslissen dat de vermoede aansprakelijkheid van zijn ouders bleef bestaan niettegenstaande het feit dat het kind onder
het toezicht van een onderwijzer stand,
op grand dat de opvoedingsverplichting
van de ouders verder strekt dan het samenwonen (schending van de artikelen
1382, 1383 en 1384, tweede en vierde lid,
van het Burgerlijk Wetboek):
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meerden Thysman (thans de eisers)
betogen, zich niet tijdens een spel heeft
voorgedaan maar wel toen de kinderen
in de rij gingen staan; dat men oorspronkelijk het feit dat het kind Thysman de
arm van het slachtoffer heeft omgewrongen, niet kan beschouwen als een banale
daad die dan erger is geworden omdat
het slachtoffer gepoogd heeft zich vrij te
maken; dat het te dezen om een niet gemotiveerde gewelddaad gaat die wellicht
door het best bewaakte kind kon worden
verricht en die kan worden uitgelegd
door de eigen aard van het kind; dat echter de persoonlijkheid van het kind, dat
door zijn erfelijkheid en zijn opvoeding
is gevormd, voor de ouders geen overmacht kan zijn, dit is de enige grand tot
vrijstelling van aansprakelijkheid waarin
artikel 1384, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek voorziet »,

Overwegende dat artikel 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek jegens de vader en de moeder
een vermoeden van aansprakelijkheid instelt dat zij kunnen weerleggen door het bewijs te leveren van
het feit dat tot die aansprakelijkheid leidt, niet het gevolg is van een
gebrek aan toezicht of een tekortkoterwijl, eerste onderdeel, niet kan worming in de opvoeding van hun minderjarig kind die hun kunnen wor- den nagegaan of het hof van beroep oordeelt dat het kind Etienne Thysman een
den verweten;
Overwegende dat het arrest, door
te zeggen dat « de gevolgen van de
opvoedingsverplichting verder reiken dan het samenwonen, zodat er
geen reden is om de ouders van die
uit de uitoefening van de ouderlijke
macht voortvloeiende verplichting te
ontheffen wanneer het kind onder
toezicht staat van een onderwijzer,
daar het kind, ongeacht de plaats
waar het zich bevindt, door zijn
gedrag getuigt van zijn goede of
slechte opvoeding >>, de in het middel aangewezen bepalingen niet
schendt;

objectief onrechtmatige daad had verricht, omdat hij niet het subjectieve
recht had om die daad te begaan dan
wel of het van mening is dat hij niet het
recht had een objectief onrechtmatige
daad te begaan; daaruit volgt dat, nu de
motivering van het arrest dubbelzinnig
is, althans onduidelijk is, het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van aile in het
middel aangewezen bepalingen), althans
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

tweede onderdeel, de eisers in hun regelmatige appelconclusie hebben aangevoerd dat het feit dat al spelend de arm
van een vriend wordt vastgepakt en omDat het middel faalt naar recht; gewrongen, geen « onrechtmatige daad >>
opleverde; daaruit volgt dat het hof (van
Over het tweede middel : schending beroep ), in zoverre het zou hebben bevan de artikelen 97 van de Grondwet, slist dat het kind Thysman niet het recht
1148, 1382, 1383 en 1384, tweede en vijfde had een objectief onrechtmatige daad te
verrichten, niet op het middel antwoordt
lid, van het Burgerlijk Wetboek,
en zijn beslissing derhalve niet met rededoordat het hof van beroep beslist dat nen omkleedt (schending van artikel 97
« het kind Thysman een objectief on- van de Grondwet);
rechtmatige daad heeft gepleegd, dat wil
zeggen een daad die hij niet had mogen
derde onderdeel, ingevolge artikel
verrichten en die aan een ander schade 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetheeft veroorzaakt "• en oordeelt dat de hoek, de objectief onrechtmatige daad te
eisers het tegenbewijs van hun vermoe- definieren is als de daad die een norde aansprakelijkheid niet hadden gele- raaal voorzichtig en bedachtzaam mens,
verd, op grand : « dat te dezen het onge- dle zich in dezelfde omstandigheden beval, in tegenstelling met wat de gei:nti- vindt, niet zou hebben verricht, en uit de
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loutere vaststelling dat een daad is verricht zonder dat men daartoe het recht
had, niet naar recht kan worden afgeleid
dat die daad een objectief onrechtmatige
daad is, daar een normaal voorzichtig en
bedachtzaam mens in bepaalde omstandigheden iets zonder recht kan doen, en
de daad echter kan zijn verricht omdat
men daartoe de vrijheid heeft of bevoegd
is; daaruit volgt dat het arrest, in zoverre
het hof van beroep beslist dat een objectief onrechtmatige daad verricht was,
op grond dat het kind Thysman zonder
recht had gehandeld, het wettig begrip
objectief « onrechtmatige » daad miskent, daar het niet nagaat of een normaal voorzichtig en bedachtzaam mens
die zich in dezelfde feitelijke omstandigheden bevindt, al dan niet anders zou
hebben gehandeld (schending van artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek), althans niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet);
vierde onderdeel, overeenkomstig artikel 1384, tweede en vijfde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, de ouders kunnen
worden vrijgesteld van de in artikel 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde vermoede aansprakelijkheid,
als zij bewijzen dat hun geen fout in de
opvoeding en het toezicht van hun kind
kan worden toegeschreven; daaruit volgt
dat het hof van beroep, door te beslissen
dat overmacht voor de ouders de enige
grand tot vrijstelling van aansprakelijkheid is waarin artikel 1384, vijfde lid,
van het Burgerlijk Wetboek voorziet, artikel 1384, tweede en vijfde lid, van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
vijfde lid, overeenkomstig de artikelen
1148, 1382 en 1384, tweede en vijfde lid,
van het Burgerlijk Wetboek, iedere omstandigheid, en onder meer de persoonlijkheid van het kind, voor de ouders een
geval van overmacht kan opleveren wanneer zij voor de ouders niet te voorzien
en onoverkomelijk is en onafhankelijk is
van hun wil; daaruit volgt dat het hof
van beroep, door in algemene bewoordingen te oordelen dat de persnonlijkheid
van het kind voor de ouders geen overmacht kon zijn, het begrip « overmacht ,,
miskent en de artikelen 1148, 1382 en
1383, tweede en vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt:
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aansprakelijk zijn voor de schade
veroorzaakt door hun minderjarige
kinderen « tenzij (zij) bewijzen dat
zij het feit niet hebben kunnen beletten dat tot die aansprakelijkheid
leidt »;
Overwegende dat in de zin van
die wetsbepaling het bewijs van de
overmacht niet de enkel omstandigheid is waardoor aansprakelijkheid
wegens het door het kind gepleegde
objectief onrechtmatige daad wordt
uitgesloten; dat immers, om aan het
op hen rustende vermoeden van
fout te ontsnappen, het noodzakelijk
doch voldoende is dat vader en moeder het bewijs leveren dat zij niet
tekort zijn geschoten in hun verplichting tot toezicht en dat hun
geen enkel verzuim in de opvoeding
kan worden verweten;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat voor de eisers overmacht de « enige in artikel 1384,
vijfde lid, van het Burgerlijk Wethoek bedoelde grond tot vrijstelling
is », die wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het tweede
middel die niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verdering van verweerder en verweerster
sub 2 tegen de eisers gegrond verklaart, laatstgenoemden veroordeelt
om aan verweerder en verweerster
sub 2 een provisioneel bedrag te betalen, de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt en over de kosten betreffende
die vordering uitspraak doet; verklaart het arrest bindend voor de
verweersters sub 3 en 4; verwerpt
de voorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding
Wat het vierde onderdeel betreft: zal worden gemaakt op de kant van
Overwegende dat, ingevolge arti- het gedeeltelijk vernietigde arrest;
kel 1384, vijfde lid, van het Burger- houdt de kosten aan en laat de belijk Wetboek, de V!'lder en de moeder slissing daaromtrent aan de feiten-
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rechter over; verwijst de aldus be- de bestendige deputatie van de Properkte zaak naar het Hof van Be- vincieraad van Luik gewezen;
roep te Bergen.
23 februari 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en DeBruyn.

Nr. 357
1'

KAMER -

23 iebruari 1989

1" GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN PROVINCIEBELASTINGEN - BELASTINGVERORDENING OP 18 JUNI 1981 AANGENOMEN
DOOR DE PROVINCIERAAD VAN LUIK - JAARLIJKSE BELASTING OP DE INDUSTRIELE ONROERENDE GOEDEREN - BEGRIP.

2° ONROEREND EN ROEREND GOED
ONROEREND GOED MET EEN
STRIELE BESTEMMING - BEGRIP.

INDU-

1• en 2" Overeenkomstig art. 1 van de op

18 juni 1981 door de Provincieraad van
Luik aangenomen belastingverordening houdende heffing van een jaarlijkse belasting op de gebouwde en ongebouwde industrifJle onroerende goederen moet als een onroerend goed
met een industriele bestemming worden aangemerkt, elk geheel van constructies of installaties met materiaal
of uitrusting dat kan worden beschouwd als « gereedschap dat nodig is
voor de exploitatie van smederijen, papierfabrieken en andere fabrieken »,
als bedoeld in art. 524 B. W., waarin
een industriele activiteit wordt uitgeoefend.
(MASSIN-MEYERS T. PROVINCIE LUIK)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 926 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 9 april 1987 door

Over het middel: schending van artikel 1 van de verordening inzake de provinciale compensatoire nijverheidsbelasting, aangenomen door de Provincieraad
van Luik op 18 juni 1981, en uitvoerbaar
geworden op 29 juli 1981, gewijzigd bij
het besluit van 20 november 1981 van de
provincieraad, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 december 1981 en bij
besluit van 17 december 1981 van de provincieraad, uitvoerbaar geworden op 27
januari 1982, en ook van de artikelen 97
van de Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wetboek en 524 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat de bestreden beslissing, zonder te betwisten dat het te dezen gaat
om een door de naamloze vennootschap
GB-Inno-BM als warenhuis geexploiteerd
onroerend goed, en zonder vast te stellen
dat dit gebouw voor industriele doeleinden wordt of zou kunnen worden geexploiteerd, en hoewel ze erop wijst dat de
voormelde fiscale verordening de term
« gebouwde of ongebouwde onroerende
goederen >> niet omschrijft, toch zegt
« dat de belastingoverheid, door het betrokken goed te belasten in het kader
van de compensatoire nijverheidsbelasting, bovenvermelde belastingverordening juist heeft toegepast », op grond
« dat de inhoud van die bewoordingen
(gebouwde of niet gebouwde onroerende
industriele goederen moet worden vasT:
gesteld gelet op de motieven die tot inveering van de compensatoire nijverheidsbelasting hebben geleid (...), uit het
onderzoek van die motieven blijkt dat de
belastingoverheid een fiscale recuperatie
wil uitvoeren ten laste van goederen die,
ten gevolge van het gecombineerd effect
van de toepassing op het kadastraal inkomen van een lagere perekwatiecoefficient en van de heffing van nieuwe opcentiemen op grond van een vermeerderingscoefficient van het gewoon kadastraal inkomen aileen, een belastingontheffing hebben genoten ten aanzien van
de gewone goederen, dat het begrip gebouwde of ongebouwde industriele onroerende goederen, vervat in het dispositief van de ter zake toepasselijke belastingverordening, derhalve moet worden
begrepen in die zin dat het de goederen
betreft waarop de bovenvermelde belastingontheffing van toepassing was ... (en)
dat uit de gegevens van de dossiers van
de zaak volgt dat het belaste goed een
van de goederen is waarop, bij de laatste
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kadastrale perekwatie, een lager perekwatiecoefficient dan op de gewone goederen is toegepast en die derhalve de
voornoemde belastingontheffing hebben
genoten "•
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van
de in het middel aangewezen belastingverordening in duidelijke en precieze bewoordingen is opgesteld, die geen uitlegging vergen, door middel van de « motieven " die tot invoering van die belasting
hebben geleid, van de vermeerde wil van
de belastingoverheid of van enige andere
overweging die van buiten de verordenende tekst zelf komt, en uitdrukkelijk
en uitsluitend « de gebouwde of niet gebouwde industriele onroerende goederen" betreft (schending van genoemd artikei 1 van de belastingverordening);
tweede onderdeel, aangezien de belastingverordening niet zegt wat onder « onroerende industriele goederen , dient te
worden verstaan, die bewoordingen in
hun gebruikelijke betekenis moeten worden gehanteerd, te weten onroerende
goederen waarin een industriele activiteit wordt uitgeoefend, waarvan de inrichting beantwoordt aan hun industrieel
gebruik en waarin zich machines bevinden die kunnen worden beschouwd als
gereedschap dat nodig is voor de exploitatie van smederijen, papierfabrieken en
andere fabrieken, bedoeld in artikel 524
van het Burgerlijk Wetboek (schending
zowel van dat artikel, als van artikel 1
van voormelde belastingverordening);
derde ondel'deel, de bestreden beslissing helemaal niet vaststelt dat in het litigieuze onroerend goed een industrie!e
activiteit wordt uitgeoefend, noch dat het
is ingericht of dat er machines staan bedoeld voor industrieel gebruik, en trouwens niet antwoordt op eisers argument
dat, zoals zij vaststelt, dit onroerend
goed als warenhuis wordt geexploiteerd
met !outer commerciele activiteiten, zodat de beslisisng niet kan worden beschouwd als een gemotiveerde beslissing
(schending zowel van de artikelen 97 van
de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek, als van artikel 1 van de voornoemde belastingverordening) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel samen betreft :
Overwegende dat artikel 1 van de
belastingverordening van 18 juni
1981 ten voordele van verweerster
een jaarlijkse belasting invoert die
gelijk is aan een percentage van de

Nr. 357

verkoopwaarde, op 1 januari 1975,
op de gebouwde en ongebouwde industriiHe onroerende goederen en
van de gebruikswaarde, op 1 januari
1975, van materiaal en uitrusting;
Overwegende dat eiser in zijn bezwaarschrift tegen de aanslagen
voor de dienstjaren 1981 en 1982, onder meer betoogde dat de compensatoire belasting niet op zijn goed kon
worden geheven, aangezien het een
handelsgebouw was dat als warenhuis werd gebruikt en als dusdanig
niet kon worden gelijkgesteld met
een industrieel onroerend goed als
bedoeld in de belastingverordening;
Overwegende dat moet worden
aangenomen dat artikel 1 van de
verordening, bij ontstentenis van
een specifieke omschrijving van het
begrip « gebouwde of ongebouwde
onroerende goederen » waarop de
betwiste belasting van toepassing is,
verwijst naar de betekenis van die
bewoordingen in de rechtstaal;
Overwegende dat een gebouw met
een industriiHe bestemming elk geheel van constructies of installaties
is, met materiaal of uitrusting, die
kunnen worden beschouwd « als gereedschap dat nodig is voor de exploitatie van smederijen, papierfabrieken en andere fabrieken, bedoeld in artikel 524 van het Burgerlijk Wetboek, waarin een industriiHe
activiteit wordt uitgeoefend;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door te beslissen dat het
begrip gebouwde en niet gebouwde
industriele onroerende goederen « gelet op de motieven die tot de invoering van de compensatoire nijverheidsbelasting hebben geleid » begrepen moeten worden in de zin
dat het betrekking heeft op de goederen die, << ten gevolge zowel van
de toepassing op het kadastraal inkomen van een lagere perekwatiecoefficient als van de vaststelling
van nieuwe opcentiemen op grond
van een vermeerderingscoefficient
van het gewoon kadastraal inkomen
aileen, een belastingontheffing hebben genoten in vergelijking met de
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Nr. 358

gewone goederen », artikel 1 van de
belastingverordening van 18 juni
1981 en artikel 524 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het eerste en het tweede onderdeel bijgevolg gegrond zijn;

(VERSTRAETE
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. nr. F 1533 N)

24 februari 1989 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
Advocaten: mrs.
Om die redenen, vernietigt de be- advocaat-generaal
streden beslissing; beveelt dat van Claeys Bouuaert en P. Delafontaine,
dit arrest melding zal worden ge- Kortrijk.

maakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Namen.

Op dezelfde dag is een arrest (F 1535 N) in
dezelfde zin gewezen op voorziening van Orner
Verstraete t. Belgische Staat - Min. v. Financien, tegen een arrest van deze!fde datum van
hetzelfde hof van beroep.

23 februari 1989 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Bosly, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. J. de
Longueville, Brussel, J.P. Bours, Luik.

Nr. 359
3•

KAMER -

27 februari 1989

Nr. 358
1° ARBEIDSVOORZIENING 1e

KAMER -

24 februari 1989

INKOMSTENBELASTINGEN -

INKOMSTEN UIT ROERENDE COEDEREN - ART. 11,
3°, B, W.I.B. - INKOMSTEN EN OPBRENGSTEN
VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN INKOMSTEN EN OPBRENGSTEN - BEGRIP.

SLT.~ITING

VAN ONDERNEMINGEN - SLUITINGSFONDS BETALING VAN VOORDELEN BEDOELD IN
ART. 2 SLUITINGSFONDSWET 30 JUNI 1967 INTEREST - AANVANG - AANMANING TOT
BETALING.

2° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST AANMANING TOT BETALING- SLUITING VAN
ONDERNEMINGEN - BETALING DOOR HET
SLUITINGSFONDS VAN VOORDELEN BEDOELD
IN ART. 2 SLUITINGSFONDSWET 30 JUNI 1967.

Art. 11, :J', b, W.LB. beschouwt als inkomsten en opbrengsten van roerende
goederen en kapitalen de inkomsten
van aile schuldvorderingen en leningen ten laste van natuurlijke personen 1" en 2" Het Sluitingsfonds is geen moratoire interesten verschuldigd op de
en van andere vennootschappen dan
voordelen bedoeld in art. 2 Sluitingsop aandelen, die hun verblijf op hun
fondswet 30 juni 1967, wanneer het
woonplaats in Belgie hebben, ongeacht
niet tot betaling is aangemaand (1).
de wijze waarop de voorwaarden ter
(Art. 1153 B.W.)
verkrijging van die opbrengst zijn bepa.ald (1).
Nota arrest nr. 359 :
Nota arrest nr. 358 :
(1) Zie Cass., 12 nov. 1975 (A.C., 1976, 330).

\1) Zie Cass., 24 okt. 1988, A.R. nr. 6290, en 5
dec. 1988, A.R. nr. 6324, supra, nrs. 110 en 196.
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(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T. VANDER HEYDEN)
ARREST

(A.R. nr. 6444)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1987 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;

Nr. 359

ratoire interesten beginnen te !open vana£ de datum waarop de beslissing werd
genomen " en dat, in casu, " dient vastgesteld te worden dat, alhoewel het beheerscomite van (eiser) op 13 januari
1977 een beslissing had genomen van gelijkstelling met sluiting, (verweerder)
slechts op 28 juli 1983 een aanvraag had
ingediend welke door het Fonds nog
moest nagezien worden; in die omstandigheden mag worden rekening gehouden met een redelijke termijn van onderzoek, zodat in casu en in feite mag
geacht worden dat de moratoire interesten beginnen te !open vanaf 1 januari
1984 ,,

Over het middel: schending van de artikelen 1139, 1153, van het Burgerlijk
Wetboek, 2, 4 en 6 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht
van het Fonds tot Vergoeding van de in
terwijl, eerste onderdeel, krachtens arGeval van Sluiting van Ondernemingen tikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek,
Ontslagen Werknemers, 1 tot 4 van het inzake verbintenissen die - zoals te dekoninklijk besluit van 6 juli 1967 ter uit- zen - aileen betrekking hebben op het
voering van artikel 6 van voormelde wet betalen van een bepaalde geldsom, de
van 30 juni 1967, en 97 van de Grondwet scha~ever~oeding. "':eg~ns vertraging ~n
' de mtvoermg nomt m 1ets anders dan 111
doordat het arrest beslist dat « de mo- I de wettelijke interest bestaat, behoudens
ratoire intresten (op de aan verweerder bij de wet gestelde en te dezen niet toetoegekende opzeggingsvergoeding) ver- passelijke uitzonderingen, en die schadeschuldigd zijn vanaf 1 januari 1984 "• op vergoeding verschuldigd is van de dag
de navolgende gronden : met betrekking van de aanmaning tot betaling, behalve
tot de moratoire interesten « dient uitge- ingeval de wet ze van rechtswege doet
gaan van de vaststelling dat zo (eiser) in !open (wat te dezen niet het geval is);
feite in de plaats komt van de gefailleer- krachtens artikel 1139 van het Burgerlijk
de werkgever, hij niet identiek in dezelf- Wetboek, de schuldenaar in gebreke
de positie verkeert dan laatstgenoemde; wordt gesteld, hetzij door een aanmavooreerst dient vastgesteld dat de reeds ning of door een andere daarmee gelijkgeciteerde wetten geen limiet voorzien staande akte, hetzij door de overeennoch over het tijdstip waarop de aan- komst zelf; de in het middel aangehaalde
vraag moet worden gedaan, noch over wetsbepalingen, die de tussenkomst van
het tijdstip waarop de beslissing moet eiser regelen; geen afwijkingen van de
genomen worden, noch over het tijdstip artikelen 1139 en 1153 van het Burgerlijk
waarop de beslissing dient uitgevoerd te Wetboek inhouden; het arrest derhalve,
worden; ook moet rekening gehouden door te beslissen zoals in het middel
worden met de geest van de wetten van aangeh~al~, en in het bijzonder door de
28 juni 1966 en 30 juni 1967 welke duide- moratmre 111teresten te Iaten !open vanaf
lijk de bescherming van de werknemers het v:~rstrijken v~n ~en redelijk geachte
beoogt die getroffen worden door een termiJn na het. md1enen van de aansluiting; (eiser) moet hier hun belangen vraa~, zon~er een ingebrekestelling te
behartigen door binnen een redelijke ter- vere1se~, met naar re_cht veran:twoord is
mijn elk geval te onderzoeken· in deze (schendmg van alle 111 het m1ddel veromstandigheden kan het mod~l BC 901 melde wetsbepalingen met uitzondering
niet als basis dienen om de moratoire in- van artikel 97 van de Grondwet) noch reteresten te Iaten !open; bijgevolg is het gel~atig gemotiveerd is (schending van
model BC 901 als aanmaning uit den bo- arbkel 97 van de Grondwet);
ze; ook kan aan de potentii:He rechtheb............. ..
benden op een sluitingspremie die een
aanvraag ter zake indienden geen verplichting meer worden opgelegd om een
a~nmaning te richten naar het Fonds; inWat het eerste onderdeel betreft:
dien het Fonds echter de zaken laat aanOverwegende dat, krachtens artislepen alvorens een beslissing te nemen,
rest de werknemer geen andere oplos- kel 1153 van het Burgerlijk Wetsing dan een aanmaning te sturen; hoek, zoals door eiser bij conclusie
meestal kan als regel gelden dat de mo- was aangevoerd, moratoire interes-
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ten pas na aanmaning tot betaling 2° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGEVAL - BEPALINGEN BETREFFENDE VORDEverschuldigd zijn, behalve ingeval
RINGEN TEGENOVER DE AANSPRAKELIJKE
de wet ze van rechtswege doet loDERDE.
pen; dat de wettelijke bepalingen
die eiser bij sluiting van onderne- 1' en 2" De bepalingen van de Arbeidsonmingen tot het betalen van geldsomgevallenwet betreffende de rechten die
men verplichten, geen dusdanige
de getroffene of zijn rechthebbenden
uitzondering bevatten;
en de gesubrogeerde arbeidsongevalJenverzekeraar kunnen doen gelden teOverwegende dat het arrest eiser
genover de voor bet ongeval aanspratot het betalen van moratoire intekelijke derde, zijn niet van openbare
resten veroordeelt, zonder na te
orde of van dwingend recht (1). (Artt.
gaan of hij tot betaling werd aange46 en 47 Arbeidsongevallenwet.)
maand;
Dat het arrest artikel 1153 van het
(F!DELITAS N.V.
Burgerlijk Wetboek schendt;
T. ROYALE BELGE N.V., VERHAERT)
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Advocaat-generaal Lenaerts heeft in

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser
veroordeelt tot het betalen van moratoire interesten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
27 februari 1989 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Nr. 360
3•

KAMER -

27 febmari 1989

1° ARBEIDSONGEVAL -

AARD VAN DE

substantie gezegd:
1. De man van tweede verweerster is
overleden als gevolg van een ongeval op
de weg van het werk, waarvoor de verzekerde van eiseres aansprakelijk is.
Het hof van beroep veroordeelt eiseres
tot terugbetaling aan eerste verweerster
van arbeidsongevallenvergoedingen die
deze als arbeidsongevallenverzekeraar
heeft betaald aan tweede verweerster, en
tot betaling van schadevergoeding naar
gemeen recht aan deze laatste.
2. In het eerste onderdeel van het middel komt eiseres op tegen haar veroordeling tot betaling aan eerste verweerster
van vergoedende en gerechtelijke interesten op het bedrag dat aan tweede verweerster werd toegekend wegens inkomstenverlies voor de periode vanaf de
veroordeling tot de datum waarop haar
man de pensioengerechtigde leeftijd zou
hebben bereikt.
Eiseres betoogt dat zodanige interesten naar gemeen recht niet mogen worden toegekend voor toekomstige schade
en dat de arbeidsongevallenverzekeraar
als gesubrogeerde niet meer kan vorderen dan hetgeen de getroffene of zijn
rechthebbenden krachtens het gemeen
recht van de aansprakelijke derde voor
dezelfde schade kunnen verkrijgen.
Zij voert schending aan van artikel 47
van de Arbeidsongevallenwet en van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek. Krachtens voormeld artikel 47
kan de arbeidsongevallenverzekeraar de
uitbetaalde vergoedingen en gevestigde

WET- BEPALINGEN BETREFFENDE VORDE-F-------------------------------~
RINGEN TEGENOVER DE AANSPRAKELIJKE
(1) Zie cone!. O.M.
DERDE.
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kapitalen terugvorderen van de aansprakelijke derde en wordt hij gesubrogeerd
in de rechten die de getroffene of zijn
rechthebbenden krachtens het gemeen
recht hadden kunnen uitoefenen, indien
zij geen recht op arbeidsongevallenvergoedingen hadden gehad.
3. Het tweede onderdeel verwijt het
hof van beroep dat het, om te beslissen
dat de door eerste verweerster betaalde
arbeidsongevallenvergoedingen en gevestigde kapitalen niet meer bedragen dan
de schadevergoeding waarop tweede verweerster aanspraak heeft, geen rekening
houdt met de vergoedende interesten,
hoewel deze integraal van de schadevergoeding deel uitmaken.
Dit onderdeel steunt op dezelfde artikelen als het eerste onderdeel alsmede
op artikel 46, § 2, van de Arbeidsongevallenwet. Het eerste lid van deze paragraaf bepaalt dat de arbeidsongevallenverzekeraar in elk geval de arbeidsongevallenvergoedingen moet betalen, ook al
hebben de getroffene of zijn rechthebbenden een burgerrechtelijke vordering
tegen de aansprakelijke derde. Volgens
het tweede lid mag aileen de gemeenrechtelijke vergoeding voor schade die
niet door de arbeidsongevallenwetgeving
wordt gedekt, met de arbeidsongevallenvergoedingen worden gecumuleerd. Cumulatie van arbeidsongevallenvergoedingen en gemeenrechtelijke vergoeding
voor dezelfde schade is dus verboden.

Nr. 360

merkt, beslist het Hof niet meer, zoals
het v66r 1955 deed, dat de ganse arbeidsongevallenwetgeving van openbare orde
is, maar houdt het nog wei vast aan de
- mijns inziens betwistbare - opvatting dat een aantal bepalingen van die
wetgeving de openbare orde raken; misschien ware het juister de meeste als
dwingend ten voordele van de getroffene
en zijn rechthebbenden aan te merken
5. Het arrest van 17 april 1958 (5) beslist dat van openbare orde zijn de bepalingen die cumulatie tussen arbeidsongevallenvergoedingen en gemeenrechtelijke schadevergoeding verbieden, en die
welke voorschrijven dat de getroffene en
zijn rechthebbenden in elk geval het bedrag van de arbeidsongevallenvergoedingen moeten ontvangen. Dat het cumulatieverbod de openbare orde raakt, wordt
herhaald door het arrest van 4 maart
1981 (6) en schijnt ook de nagenoeg unanieme mening van de rechtsleer te zijn
(7). De indieners van het wetsvoorstel
dat geleid heeft tot de wet van 7 juli
1978 waarbij o.m. artikel 46, § 2, tweede
lid, werd gewijzigd, stellen eveneens dat
de desbetreffende bepalingen van openbare orde zijn (8), wat natuurlijk niet wil
zeggen dat de wetgever als zodanig die
mening deelt.
6. Wanneer men met de rechtspraak
van het Hof aanneemt dat de bepalingen
die het recht op arbeidsongevallenvergoeding regelen, van openbare orde zijn
(9), geldt dat vanzelfsprekend ook voor
de in artikel 46, § 2, neergelegde regel
dat de getroffene en zijn rechthebbenden
in elk geval aanspraak op die vergoedingen hebben.
Maar daarmee is nog niet gezegd dat
ook het cumulatieverbod de openbare orde raakt. Dit verbod verhindert toch
maar dat de rechthebbenden meer krijgen dan waarop zij krachtens de arbeids-

4. De vraag rijst of beide onderdelen
ontvankelijk zijn, nu eiseres het erin
voorgedragen venveer niet heeft doen
gelden voor het hof van beroep. Het antwoord op deze vraag is ontkennend, indien de wetsbepalingen waarvan scherrding wordt aangevoerd, niet van openbare orde of van dwingend recht zijn.
Volgens de rechtspraak van het Hof
raken de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek de openbare orde 1--~---------------niet (2). Ook is het subrogatierecht dat
(5) A.C., 1958, 624.
artikel 22 van de Verzekeringswet aan
(6) A.C., 1980-81, 741.
de verzekeraar verleent, aanvullend
recht (3).
(7) S. DAVID : Responsabilite et risque proZoals ik in mijn conclusie bij het ar- fessionnel, nr. 253; VANDEURZEN: De burgerrest van 26 februari 1975 (4) heb opge- lijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen,
nrs. 39 en 40; HoRION: Traite des accidents du
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; t r a v a i l , nr. 847; Les Novelles, Droit civil, dee!
V, volume II, nrs. 3217 en 3222.
(2) Cass., 29 sept. 1972 (A.C., 1973, 121), 10
feb. 1981 (A.C., 1980-81, 643) en 29 mei 1984,
(8) Kamer, B.Z. 1974, Gedr. St., nr. 203/1,
A.R. nr. 7586 (A.C., 1983-84, nr. 549).
biz. 3.
(3) Cass., 19 mei 1981 (A.C., 1980-81, 1087).
(4) A.C., 1975, 729.

(9) Cass., 9 april 1975 (A.C., 1975, 861) met
cone!. O.M. Zie ook Cass., 3 okt. 1988, A.R.
nr. 8332 (A.C., 1988-89, nr. 65).
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ongevallenwetgeving recht hebben. En
dat « meer >> verkrijgen zij op grond van
het gemeen recht. Zoals reeds werd opgemerkt, is de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling niet van openbare orde en evenmin overigens het cumulatieverbod naar gemeen recht (10). Welk
vereiste van openbare orde kan zich dan
ertegen verzetten dat de getroffene of
zijn rechthebbenden, naast de arbeidsongevallenvergoeding die hun in elk geval
moet worden toegekend, nag een gemeenrechtelijke schadevergoeding ontvangen? Daardoor verkrijgen zij weliswaar meer dan de vergoeding van de
geleden schade, maar niet ten laste van
de arbeidsongevallenverzekeraar. Dat
raakt de arbeidsongevallenverzekering
helemaal niet en dus is er geen reden
om er de openbare orde bij te betrekken.
7. Indien de arbeidsongevallenwetgeving de openbare orde raakt, is dat tach
maar in zoverre deze de rechten van de
getroffene en zijn rechthebbenden op arbeidsongevallenvergoeding en de goede
werking van de openbare dienst waarborgt.
Dat geldt daarentegen niet voor de regelen van die wetgeving welke betrekking hebben op de aanspraken die de getroffene en zijn rechthebbenden uit de
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling kunnen putten, d.w.z. de vergoedingen die zij naar gemeen recht van de
aansprakelijke derde kunnen vorderen.
En hetzelfde kan worden gezegd van de
vordering die de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar tegen deze derde
kan richten.
Terecht beslist het arrest van 24 oktober 1972 (11) dat niet van openbare orde
zijn de bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving die de getroffene en zijn
rechthebbenden het recht verlenen van
de aansprakelijke derde schadevergoeding naar gemeen recht te vorderen, alsmede die welke de rechtsvordering van
de arbeidsongevallenverzekeraar krachtens indeplaatsstelling regelen.
8. Het in het eerste onderdeel aangevoerde middel betreft het recht van de
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar tegen de verzekeraar van de aansprakelijke derde.
Het tweede onde:rdeel voert a.m.
schending aan van artikel 46, § 2, van de
Arbeidsongevallenwet. Indien deze para-

graaf van openbare orde is, is dat tach
maar in zoverre hij het recht op arbeidsongevallenvergoeding waarborgt. In het
onderdeel gaat het echter niet daarover,
maar over het recht op schadevergoeding naar gemeen recht, dat de rechthebbenden van de getroffene tegenover de
aansprakelijke derde kunnen doen gelden.
Geen van beide onderdelen steunen
dus op wetsbepalingen van openbare orde en evenmin op bepalingen van dwingend recht. Zij zijn derhalve nieuw en
niet ontvankelijk.
Conclusie: gedeeltelijke vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 6454)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1987 (12) door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 13 januari 1989, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 46, § 2, 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de schade geleden door mevrouw Verhaert en haar minderjarige
kinderen uit hoofde van inkomstenverlies ingevolge het overlijden van wijlen
Fran~ois De Waal naar gemeen recht
9.775.333 frank bedraagt, te weten
2.723.520 frank voor de periode vanaf het
verlijden tot de beslissing en 7.051.813
frank voor de periode tot de pensionering, eiseres veroordeelt tot betaling
van: lo aan de Royale Belge, die als arbeidsongevallenverzekeraar het totaal
bedrag van 7.145.181 frank had uitgekeerd of gevestigd, een saldo van
2.206.924 frank, rekening houdend met
de door eiseres reeds terugbetaalde sammen, met de vergoedende interesten op
7.145.181 frank vanaf 30 mei 1982 en de

(10) Les Novelles: Joe. cit.
(11) A.C., 1973, 188.

(12) De voorziening werd ingediend op 29

juli 1988.
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gerechtelijke interesten sedert 27 september 1982 tot 11 januari 1984, de gerechtelijke interesten op 2.206.924 frank
vanaf 18 januari 1984, en 2o aan de weduwe in haar beide hoedanigheden een
bedrag van 2.630.152 frank vermeerderd
met 282.412 frank voor vergoedende interesten en de gerechtelijke interesten tot
de datum van betaling,
terwijl, eerste onderdeel, Iuidens artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet, de
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar de vordering uitoefent van de vergoede schuldeiser zelf of van diens rechthebbenden en derhalve niet meer kan
vorderen dan hetgeen laatstgenoemde
krachtens het gemene recht van de derde aansprakelijke kon eisen voor dezelfde schade, zodat het arrest, door vergoedende interesten toe te kennen op de
totale aan de Royale Belge verschuldigde
som ten bedrage van 7.145.181 frank vanaf 30 mei 1982 en gerechtelijke interesten voorafgaande aan de uitspraak, te
weten op het bedrag van 7.145.181 frank
vanaf 27 september 1982 tot 11 januari
1984 en op 2.206.924 frank vanaf 18 januari 1984, na de schade van de weduwe
te hebben geraamd op 2.723.520 frank
vanaf het overlijden tot de uitspraak en
op 7.051.813 frank vanaf de uitspraak tot
de pensioenleeftijd van het slachtoffer,
ten minste gedeeltelijk vergoedende en
gerechtelijke (vergoedende) interesten
toekent op een toekomstige schade waarvoor naar gemeen recht geen dergelijke
interesten mogen worden toegekend, en
derhalve de artikelen 47 van de Arbeidsongevallenwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, het arrest, dat, om
te beslissen dat de door de Royale Beige
uitgekeerde of gevestigde bedragen
(7.145.181 frank) de schadevergoeding
naar gemeen recht niet overschrijden,
zich beperkt tot een vergelijking van de
hoofdsommen zonder daarbij rekening te
houden met de interesten met vergoedend karakter, welke integraal deel uitmaken van de schadevergoeding, de artikelen 46, § 2, en 47 van de Arbeidsongevallenwet en voor zoveel nodig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;

Nr. 360

drag van 7.145.181 frank toekende,
met vergoedende interest vanaf de
datum van vestiging van het kapitaal en gerechtelijke interest vanaf
27 september 1982; dat, afgezien van
de bewering dat aan tweede verweerster slechts 5.841.606 frank toekwam, de enige kritiek die eiseres
op het vonnis uitbracht, was dat de
eerste rechter geen rekening had
gehouden met een betaling van
4.983.756 frank, die zij op 18 januari
1984 aan eerste verweerster had gedaan;
Overwegende dat eiseres in haar
akte van hoger beroep de aan tweede verweerster toekomende bedragen berekende, tot een totaal kwam
van 5.841.686 frank en erop wees dat
tweede verweerster reeds 7.145.181
frank van eerste verweerster had
ontvangen, waaruit zij afleidde dat
aan tweede verweerster voor inkomenschade niets meer toekwam; dat
zij, ten aanzien van de conclusie
waarin tweede verweerster haar
schade in hoofdsom berekende en
daarvan het uitgekeerde bedrag
eveneens in hoofdsom aftrok, in
haar conclusies haar standpunt betreffende de verrekening van de bedragen in hoofdsom niet wijzigde en
nergens opwierp dat rekening moest
worden gehouden met de interesten
met vergoedend karakter;
Overwegende dat eiseres derhalve
in de eerste twee onderdelen middelen aanvoert die zij niet aan de
appelrechters heeft voorgelegd; dat
die middelen betrekking hebben op
wetsbepalingen betreffende de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden en de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kunnen
doen gelden tegenover de voor het
ongeval aansprakelijke derde; dat,
nu deze wetsbepalingen niet van
openbare orde of van dwingend
recht zijn, de onderdelen nieuw en
derhalve niet ontvankelijk zijn;
Wat het derde onderdeel betreft:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eerste rechDat het onderdeel in zoverre geter aan eerste verweerster een be- grond is;

Nr. 361
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Wat het vierde onderdeel betreft:
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre : 1o eiseres
wordt veroordeeld tot betaling aan
tweede verweerster van vergoedende interesten ten belope van 282.452
frank; 2o bij de berekening van de
schadevergoeding wegens inkomstenverlies voor de periode tot de
pensionering een kapitalisatiecoefficient van 14,17598 in aanmerking
wordt genomen; 3° uitspraak over de
kosten wordt gedaan; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de helft van de
kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
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82, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet,
niet overeenstemt met de werkelijke
aanvangsdatum van de opzeggingstermijn, kan niet worden afgeleid dat de
opzegging niet voldoet aan bet vormvoorscbrift van art. 37 van dezelfde
wet, volgens hetwelk deze bet begin
van de opzeggingstermijn moet vermelden (1).

(PEETERS T. DE GENEFFE-NEESEN P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6473)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1987 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over bet eerste middel : schending van
de artikelen 37, 39 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (v66r de wijziging bij artikel 73 van
de wet van 7 november 1987) en 97 van
de Grondwet,

27 februari 1989 - 3' kamer - Voorzitdoordat het arrest vaststelt en beslist :
ter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk- « (De opzegging draagt als plaats en daluidende conclusie van de h. Lenaerts, tum van opstelling "Hasselt, 21 maart
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 1984 ". De ondertekening ervan door (eiseres) vond plaats in de winkel te SintTruiden. Uit de tijdens het strafonderzoek afgelegde verklaringen zou dit gebeurd zijn : - volgens zaakvoerder Degeneffe : binnen de eerstvolgende 8 dagen; - volgens (eiseres): meer dan een
maand later; - volgens de echtgenoot
van (eiseres): vijf of zes weken later dan
Nr. 361
de aangegeven datum. Partijen zijn derhalve akkoord dat de ondertekening door
(eiseres) niet gebeurde op 21 maart 1984,
3' KAMER - 27 februari 1989
datum van opstelling van de opzegging.
In deze omstandigheden behoort het aan
ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - (verweerster) die de opzegging gegeven
heeft, aan te tonen op welk tijdstip het
OPZEGGING - KENNISGEVING - VERMELdesbetreffende geschrift aan (eiseres)
DINGEN - AANVANGSDATUM - ONJUISTE
werd overhandigd. Nu (verweerster) in
DATUM.
deze bewij slast niet slaagt, moet, gelet
Uit de enkele omstandigheid dat de in de op de verklaringen van (eiseres) en de-

Dassesse en De Bruyn.

opzeggingsbrief vermelde aanvangsda- 1-----------------~
tum van de opzeggingstermijn voorafgaat aan de maand waarin de opzeg(1) Zie Cass., 12 feb. 1970 (A.C., 1970, 538), 17
ging ter kennis van de bediende is sept. 1975 (A.C., 1976, 80) en 17 dec. 1984, A.R.
gebracbt en derbalve, ingevolge art. nr. 4520 (A.C., 1984-85, nr. 243).
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zes echtgenoot, worden aanvaard dat de
opzegging een vijftal weken na 21 maart
1984 hetzij einde april 1984 aan (eiseres)
ter ondertekening is voorgelegd. Derhalve kon, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 82, § 1, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de opzeggingstermijn pas op 1 mei 1984 beginnen te !open in plaats van op 1 april 1984 »,
terwijl artikel 37 van de wet van 3 juli
1978, zoals het toepasselijk was ten tijde
van de feiten v66r de wijziging ingevoerd door artikel 73 van de wet van 7
november 1987, bepaalde in zijn tweede
en derde lid : « Op straffe van nietigheid
geschiedt de kennisgeving van de opzegging door afgifte aan de andere partij
van een geschrift waarin het begin en de
duur van de opzeggingstermijn zijn aangegeven. De handtekening van deze partij op het duplicaat van dit geschrift
geldt enkel als bericht van ontvangst van
de kennisgeving »; het arrest vaststelt
dat de opzegging van 21 maart 1984 vermeldt dat de werkgever zich genoodzaakt zag « de dienst op te zeggen ...
vanaf 01.04.84 », en dat de opzeggingstermijn negen maanden bedraagt; nu het
arrest beslist dat de opzeggingsbrief pas
einde april 1984 aan eiseres ter ondertekening werd voorgelegd, dus na de erin
vermelde ingangsdatllm van de opzeggingstermijn, namelijk 1 april 1984, hieruit volgt dat de in de opzeggingsbrief
vermelde aanvangsdatum, niet overeenstemde met de werkelijke aanvangsdatum, het vermelden van een andere aanvangsdatum dan de werkelijke aanvangsdatum, inzonderheid een aanvangsdatum gesitueerd v66r de overhandiging
van de opzeggingsbrief, gelijkstaat met
de afwezigheid van vermelding van de
aanvangsdatum en dergelijke opzeggingsbrief derhalve nietig is; eiseres bij
conclusie deed gelden dat de opzegging
nietig was aangezien « niet (kon) uitgemaakt worden wanneer de opzegging
zou zijn beginnen te lopen » en verder
dat << uit de antidatering volgt dat niet
vaststaat op welke datum de zgn. opzegging betekend werd, m.a.w. dat niet kan
nagegaan worden wanneer en of de opzegging uitwerking lean hebben »; het arrest geen antwoord geeft op deze bij conclusie ingeroepen middelen; het arrest
bijgevolg, enerzijds, wegens gebrek aan
antwoord op deze bij condusie ingeroepen middelen, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel !l7 van de
Grondwet), en, anderzijds, de opzeggingsbrief gedateerd op 21 maart 1984
niet wettig als geldige opzegging in aan-

Nr. 361

merking kon nemen, nu het vaststelt dat
de erin vermelde aanvangsdatum van de
opzegging niet de werkelijke aanvangsdatum is en inzonderheid gesitueerd is
v66r de overhandiging van de opzeggingsbrief (schending van de artikelen 37
en 39 van de wet van 3 juli 1978) :

Overwegende dat het arbeidshof
beslist dat de opzegging geldig was
nu deze vermeldde dat verweerster
eiseres opzegde met ingang van 1
april 1984 met een opzeggingstermijn van 9 maanden, maar dat de
termijn pas op 1 mei 1984 began te
lopen, daar de brief einde april 1984
aan eiseres ter ondertekening werd
voorgelegd;
Dat het arrest aldus de in het
middel aangehaalde conclusie beantwoordt;
Overwegende dat, krachtens artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de opzeggingsbrief het begin van de opzeggingstermijn dient
te vermelden;
Dat, luidens artikel 82, § 1, van dezelfde wet, de opzeggingstermijn,
wat de bedienden betreft, « begint te
lopen op de eerste dag van de
maand volgend op die waarin kennis van de opzegging is gegeven »;
Dat derhalve, wanneer de in de
opzeggingsbrief vermelde aanvangsdatum voorafgaat aan de maand
waarin de opzegging ter kennis is
gebracht, de vermelde datum niet
overeenstemt met de werkelijke
aanvangsdatum van de opzeggingstermijn; dat uit deze enkele omstandigheid evenwel niet kan worden afgeleid dat de opzegging niet voldoet
aan het genoemde vormvoorschrift
van artikel 37, volgens heiwelk deze
het begin van de opzeggingstermijn
moet vermelden;
Dat het middel niet kan worden
· aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de Burgerlijk Wetboek betreffende de voorvoorziening; veroordeelt eiseres in rechten en hypotheken, van het algemeen rechtsbeginsel - " beschikkingsde kosten.
beginsel » geheten - onder meer tot
27 februari 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - GelijkJuidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advoca ten : mrs.
De Gryse en Biitzler.

Nr. 362
3•

KAMER -

27 februari 1989

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMENE BEGRIPPEN TOEZICHT OP DE WETTIGHEID.

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die het niet mogelijk maakt te
weten of de rechters een buiten de algemene bekendheid vallende vaststelling laten steunen op persoonlijke kennis dan wei op regelmatig voor hen
aangevoerde gegevens (1). (Art. 97
Gw.)
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T. KUYPERS)
ARREST

(A.R. nr. 6479)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1987
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1253, 1254, 1255, 1256, 1984, 1988
van het Burgerlijk Wetboek, 19, eerste
lid, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 516, 517, 774,
1017, 1024, 1138, 3', van het Gerechtelijk
Wetboek en 19 van de wet van 16 december 1851 houdende titel XVIII van het

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

~

(1) Cass., 17 april 1986, A.R. nr. 7300
1985-86, nr. 505). Zie Cass., 28 maart 1968
A.C., 1968, 987) en 12 apnl 1984, A.R. nr. 7053
A.C., 1983-84, nr 469).
A. C.,

uiting gebracht in artikel 1138, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk de rechter niet ambtshalve het
voorwerp en de oorzaak van een verdering mag wijzigen, geen uitspraak mag
doen over niet gevorderde zaken en geen
met de openbare orde niet strijdige betwisting mag opwerpen waarvan de conclusies van partijen het bestaan uitsluiten, van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging, onder
meer tot uiting gebracht in artikel 774
van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens
hetwelk de rechter niet ambtshalve een
rechtsgrond om een vordering toe te wijzen of af te wijzen, mag opwerpen, zonder partijen de gelegenheid te geven desaangaande tegenspraak te voeren, van
het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter zijn beslissing alleen mag doen steunen op regelmatig aan hem voorgelegde
feiten en niet mag steunen op persoonlijke wetenschap die geen algemeen bekend feit betreft, van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het gezag van gewijsde, en van artikel 97 van de Grandwet,

doordat het arrest eiser, met gedeeltelijke bevestiging van het beroepen vonnis, veroordeelt om aan verweerder de
som van 3.145 frank te betalen, verhoogd
met de gerechtskosten, op de volgende
gronden : " Het hof bevindt dat het zich
bij de uitspraak van de eerste rechter
dient aan te sluiten (... ). De toerekening
van de interest is correct, gezien het bepaalde in artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek, luidens hetwelk de betaling,
die op het kapitaal en de interesten gedaan wordt, maar waarmee de schuld
niet is gekweten, in de eerste plaats op
de interesten wordt toegerekend. Wat de
proces- en uitvoeringskosten betreft, deze vallen buiten het toepassingsgebied
van artikel 1254 van het Burgerlijk Wethoek, vermits ze door de wer-kgever verschuldigd zijn aan een andere persoon
dan de werknemer, nl. de gerechtsdeurwaarder, die ze overigens zelf heeft ingehouden. (Eiser) kan moeilijk staande
houden dat hij een ontoelaatbare overheveling van lasten moet ondergaan : de interest is door de werkgever verschuldigd
uit de Loonbeschermingswet, en dat de
werlmemer zijn rechten tegenover de
werkgever heeft laten gelden, heeft mede tot outlasting van het Fonds gediend »; de eerste rechter, in zijn ver-
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stekvonnis van 10 maart 1982, de verdering aannam, op de volgende gronden :
« Artikel 19 van de wet van 16.12.1851
(... ) inzake de voorrechten en hypotheken bepaalt de rangorde van de algemene voorrechten op roerende goederen.
Hierin hebben de gerechtskosten, gemaakt in het gemeenschappelijk belang
van de schuldeisers, voorrang gekregen
op het voorrecht van de werlmemers bedoeld in artikel 1 van de wet van 12.4.65
betreffende de bescherming van het loon
der werknemers. In dit voorrecht zijn
volgens dezelfde tekst van artikel 19/3
ook begrepen de vergoedingen die aan
de werknemers toekomen wegens beeindiging van hun dienstbetrekking. Hieronder valt bijgevolg ook de opzeggingsvergoeding. Derhalve dienen van rechtswege met de opbrengst van de uitvoering
van het vonnis van de Arbeidsrechtbank
d.d. 7.9.78 vooreerst de gerechtskosten
voldaan te worden en vervolgens de opzeggingsvergoeding toekomende aan
(ve~eerder) »; de eerste rechter, in zijn
vonms op verzet van 4 oktober 1984,
voormeld verstekvonnis bevestigde, op
de volgende gronden : « De vraag is
thans of de van werkgever of faillissement ontvangen bedragen moeten worden aangerekend, ofwel op hoofdsom en
bij voorkeur, ofwel op de gemaakte gerechtskosten en uitvoeringskosten. Vooreerst moet de betaling aangerekend worden op de interesten, daar de schuldeiser
zijn akkoord met een andere aanrekening niet heeft betekend (art. 1254 Burgerlijk Wetboek). Ook is er in hoofde van
de schuldeiser geen bedrog of verschalking door de aanrekening van de betaling te doen op de gerechtskosten, en de
schuldeiser heeft, zonder protest van de
schuldenaar, de betaling aangerekend op
interesten en gerechtskosten. Zodoende
is de aanrekening gebeurd en dient alzo
te blijven tevens volgens de voorschriften van artikelen 1253 en 1255 van het
Burgerlijk Wetboek »; het tussenarrest
van het arbeidshof van 11 december
1986, onder meer vaststelt: dat bi.j vonnis van de Arbeidsrechtbank te Tongeren van 7 september 1986 aan verweerder een verbrekingsvergoeding werd toegerekend van 7.393 frank, verhoogd met
interesten vanaf 19 september 1975 en
525 frank gerechtskosten; dat de totale
uitvoeringskosten van het vonnis 6.459
frank bedroegen; dat de interesten tot 12
september 1977 1.182 frank bedroegen;
dat de werkgever 12.414 frank betaalde,
zodat er nog een saldo bleef te betalen
van 3.145 frank,

Nr. 362

terwijl, ...
zevende onderdeel, in de mate dat het
arrest steunt op de overweging van de
eerste rechter (in het vonnis op verzet)
dat « er in hoofde van de schuldeiser
geen bedrog of verschalking (is) door de
aanrekening van de betaling te doen op
de gerechtskosten en de schuldeiser zonder protest van de schuldenaar de betaling (heeft) aangerekend op interesten
en gerechtskosten >>, het dubbelzinnig gemotiveerd is, nu uit die overwegingen
niet kan worden opgemaakt of het arrest
die aanrekening door de schuldeiser en
het gebrek aan protest van de schuldenaar afleidt uit regelmatig aan de rechter voorgelegde gegevens, dan wei op eigen wetenschap, en derhalve, wegens die
dubbelzinnigheid, het Hof in de onmogelijkheid stelt de wettigheid van het arrest te toetsen, en dus niet naar recht
verantwoord is (schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter zijn
beslissing alleen mag doen steunen op
regelmatig aan hem voorgelegde feiten
en niet mag steunen op persoonlijke wetenschap die geen algemeen bekend feit
betreft) noch regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet), althans - nu geen van de partijen
de aanrekening door de schuldeiser en
het gebrek aan protest van de schuldenaar had ingeroepen - door die feiten
die geen algemeen bekend feit zijn, af t~
leiden uit persoonlijke wetenschap, niet
naar recht verantwoord is (schending
van het algemene rechtsbeginsel dat de
rechter zijn beslissing al!een mag steunen op regelmatig aan hem voorgelegde
feiten en niet mag steunen op persoonlijke wetenschap die geen algemeen bekend feit betreft);

Wat het zevende onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, met
aanhaling van het beroepen vonnis,
onder meer overweegt : « Vooreerst
moet de betaling aangerekend worden op de interesten, daar de
schuldeiser zijn akkoord met een
andere aanrekening niet heeft betekend (art. 1254 Burgerlijk Wetboek).
Ook
er in hoofde van de schuldel.ser geen bedrog of verschalking
door de aanrekening van de betaling
te doen op de gerechtskosten, en de
schuldeiser heeft, zonder protest

is
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van de schuldenaar, de betaling aangerekend op interesten en gerechtskosten. Zodoende is de aanrekening
gebeurd en dient alzo te blijven tevens volgens de voorschriften van
artikelen 1253 en 1255 van het Burgerlijk Wetboek »; dat het arrest aldus onder meer ervan uitgaat dat
aan de gewezen werkgever van verweerder, voor diens betalingen,
kwijtingen zijn gegeven waarop de
ontvangen sommen zijn toegerekend op de verschuldigde interesten
en de gerechtskosten; dat verweerder, schuldeiser, evenwel ter zake in
zijn laatste conclusie voor het arbeidshof had gesteld : « In casu was
een volledige betaling (...) onmogelijk zodat volgende oplossingen achtereenvolgens in aanmerking zouden komen: - partijen bepalen
conventioneel de aanrekening (hetgeen niet gebeurde}; - de schuldenaar mag de aanrekening bepalen
(hetgeen niet gebeurde}; de
schuldeiser mag de aanrekening bepalen ter gelegenheid van de afgifte
van een kwijtschrift (hetgeen blijkbaar evenmin gebeurde, tenzij dit
zou zijn gebeurd door de optredende
deurwaarder); - de wet rekent zelf
aan : art. 1256 >>;
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lingen van verweerders werkgever
werden toegerekend;
Dat het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
veroordeelt eiser in de kosten; verwij st de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
27 februari 1989 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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3"

KA:viER -

27 februari 1989

Dat verweerder aldus de mogelijk- VOORZIENING IN CASSATIE - mnsTPLICHTZAKEN - VOR:VIEN - HA::\DTEKE:\l'lG
heid van een toerekening als aange- GEMACHTIGDE.
nomen door het arrest - zij het
door de instrumenterende deurwaar- Niet ontvankelijk is de voorziening in
der - theoretisch niet uitsloot maar
dienstplichtzaken die ingediend is
verklaarde van de werkelijkheid van
krachtens volmacht, maar die niet
een dergelijke toerekening geen
door de gemachtigde is getekend (1).
kennis te hebben; dat eiser zijner(Art. 51, §§ 1 en 4, Dienstplichtwet.)
zijds evenmin het bestaan van de
door het arrest aangenomen toere(NAESSENS)
kening heeft aangevoerd of erkend;
dat het arrest zelf niet vermeldt op
(A.R. nr. M 692 N)
welke regelmatig aangevoerde gegevens het ter zake steunt;
27 februari 1989 - 3" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel, eerste
Overwegende dat uit het voor- voorzitter - Gelijkluidende conclusie
gaande volgt dat de motivering van van de h. Lenaerts, advocaat-generaal het arrest het Hof niet de mogelijk- Advocaat: mr. Cluyse, Gent.
heid biedt te weten of de rechters F---------------hun beslissing laten steunen op reZie Cass., 27 okt. 1986, A.R. nr M 608 N
gelmatig voor hen aangevoerde ge- (A.(1)
C., 1986-87, nr 124), 25 jan 1988, A.R
gevens dan wel op hun persoonlljke nr M 646 N, en 15 jum 1988, A.R nr M 655 C'IJ
kennis van de wijze waarop de beta- (A.C., 1987-88, nrs 318 en 633).
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Nr. 364
2'

Nr. 364

het dossier, de hoedanigheid en de omstandigheden preciseert waarin de dader die feiten heeft gepleegd (2).
KAMER -

28 februari 1989
(BORMANS T. DE CONINCK, CENTRALE LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
GROEP
JOSI
N.V.)

1o MISDRIJF -

RECHTVAARD!Gl;'I!G- WETTIGE VERDEDIGING - VOORWAARDE.

ARREST

2' SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN - OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN

(A.R. nr. 2525)

VERWOND!;'I!GEN EN OPZETTELIJK DODEN WETTIGE VERDEDIGING - VOORWAARDE.

3° VONNISSEN

EN

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 april 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELING OP GROND VAN EEN GEWIJZIGDE
OMSCHRIJVIN"G VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJF - PRECISERING VAN DE
HOEDANIGHEID VAN" DE DADER EN VAN DE
O:VISTA:'\DIGHEDE;\1 WAARI;\1 HET MISDRIJF
WERD GEPLEEGD - WETTIGHEID.

4° RECHTBANKEN

STRAFZAKE;\1
STRAFVORDERDiG VEROORDELING OP
GRO:'\D VA:'>i EE;\1 GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING
VA:'>/ HET BEWEZE;\1 VERKLAARDE MISDRIJF
- PRECISERDiG VA;\/ DE HOEDANIGHEID VAN
DE DADER E;\1 VA;\/ DE O:VISTANDIGHEDEN
WAARI;\1 HET MISDRIJF WERD GEPLEEGD
WETTIGHEID.

Over het middel: schending van de artikelen 5, § 3, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 7,
derde lid, 97 van de Grondwet, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
257, 266, 399, 416, 458 van het Strafwetboek, 91, 97, 145, 182, 204, 211 van het
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd
bij de wetten van 5 juli 1963 en 10 juli
1967, 22 en 23 van de wet van 2 december 1957 op de Rijkswacht, en miskenning van het recht van verdediging,
doordat het arrest eiser op strafgebied
veroordeelt tot een gevangenisstraf van
een maand, voorwaardelijk voor een termijn van 3 jaar, en tot een geldboete van
100 frank, en op burgerlijk gebied tot betaling van de som van 78.588 frank aan
verweerder en 92.476 frank aan verweerster op de volgende gronden : dat eiser
samen met een collega rijkswachter op
30 november 1983 rond 6 uur 50 en 7 uur
50 opgeroepen was omdat een onbekende met bloed in het aangezicht en op

1o en 2o Wanneer als rechtvaardiging
wettige verdediging wordt aangevoerd,
oordeelt de feitenrechten op onaantastbare wijze over de ernst en de actualiteit van de onrechtmatige aanranding
alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, zulks op
grand van de feitelijke omstandigheden en rekening houdende met de re(2) Raadpl. Cass., 12 jum 1979 (A.C., 1978-79,
acties die de aangerande persoon redesept.
1987,
A.R.
nr.
6005
1216);
23
lijk kon of moest hebben (1).

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

3' en 4' De feiten van de telastlegging

worden niet gewijzigd wanneer de
rechter, op grand van de gegevens van

-------------------1
(1) Raadpl Cass, 25 mel 1925, Pas., 1925, I,
259, 7 dec 1977, 1b1d. 1978, 417 Zie P E.
TROUSSE, '\ovelles, DroJt penal, t. I, (1), nr
2639

(ibid., 1987-88, nr. 51); 24 nov. 1982, A.R.
nr 2455 (ibid., 1982-83, nr. 189); 2 feb. 1988,
A.R. nr. 1747 (ibid., 1987-88, nr. 333) met voetnoot 1; Cass., 21 sept. 1988, A.R. nr. 6880
(A.C., 1988-89, nr. 43). De oorspronkelijke telastlegging van opzettelijke slagen werd aangevuld, bij toepassing van art. 257 Sw., met de
precisering van de hoedanigheid van de dader,
ten deze een rijkswachter, die 111 de uitoefenmg van z1jn bedienmg en zonder wettige reden geweld tegen een persoon heeft gebrmkt.
Zie desbetreffend Novelles, dr01t penal, t. III,
Les mfradwns, nr 4397 (4611 e v ); RIGAUX en
TROUSSE, Code penal, t IV, 32:') e v
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zijn herod, die zich verplaatste met een
Ford Sierra, in de omgeving van de Garenstraat te Heusden-Zolder inwoners
zou lastig vallen; dat er echter geen enkel misdrijf gemeld was; dat achteraf
zou blijken dat de genaamde Emiel Timmermans die inderdaad een bebloed aangezicht en hemd had, de auto van verweerder voor diens vertrek naar zi.in
werk wilde thuisbrengen, doch diende te
zoeken omdat hij de juiste plaats hiervan niet kende; dat, waar de versies van
partijen verschillen over hetgeen gevraagd en geantwoord werd, het vaststaat dat de rijkswachters Emiel Timmermans en R. De Coninck bij diens
wagen aangetroffen op de inrit van zijn
waning en ze geiHst hebben dat verweerder met hen zou meekomen toen hun gezegd werd dat de auto van verweerder
was; dat eiser voorhoudt dat verweerder
onwillig was, de kraag van zijn uniform
vastnam en, na weggeduwd te zijn geweest, hem een slag op de schouder toebracht; dat hij hierop zou gereplikeerd
hebben door verweerder een slag in het
aangezicht toe te brengen waardoor deze
op de grand viel; dat eiser en zijn collega
vervolgens verweerder onder de arm
zouden genomen hebben en in de combi
gezet; dat dit meenemen zou gebeurd
zijn omdat de betrokkenen niet zegden
wie met de auto gereden had; dat bij afwezigheid van betrapping op heterdaad,
ja zelfs van misdrijf, de verbalisanten
wederrechtelijk opgetreden zijn om zonder opleidingsbevel iemand op zijn eigen
erf te dwingen om hen naar hun kantoor
te vergezellen; dat ze dan ook niet het
recht hadden hem aan te raken, zelfs dat
hij zou geweigerd hebben op hun vragen
te antwoorden, wat door verweerder betwist wordt; dat er geen enkel teken was
van openbare dronkenschap en de bijgeroepen arts in dit verband geen attest
mocht afleveren daar hij het slachtoffer
zorgen had toegediend en hij derhalve
als behandelend geneesheer gebonden
was door het beroepsgeheim; dat er derhalve geen acht kan worden geslagen op
bewust attest van dr. Lijnen; dater geen
enkele aanwijzing is dat verweerder zou
verwond geweest zijn bij een aanrijding
die hij enkele weken voordien zou gehad
hebben met een boom, waarvan eiser gewag maakte; dat verweerder blijkbaar
arbeidsgeschikt was op de morgen van
de feiten en zelfs de geneesheer, die
hem hiervoor de eerste zorgen toedlende
op vraag van de rijkswacht, geen melding maakt van voorafgaande letsels (... )
dat zelfs als verweerder zich heeft willen
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afweren toen hij door de twee rijkswachters vastgenomen werd, zelfs in de
versie van eiser, er geen wettige zelfverdediging kan aangenomen worden; dat
een dergelijke zware vuistslag dat verweerder op de grand viel, geenszins uitgelokt of toegelaten was en de verwonding aan de knie blijkbaar veroorzaakt
werd door het geweld waarmee hij in de
combi gebracht werd, waardoor hij blijk·
baar tegen een metalen gedeelte van deze combi is terecht gekomen; dat eiser,
die verweerder niet kende, ook niet kon
weten dat deze aan judo deed en voorheen parakommando geweest is en deze
zijn vaardigheid hierin niet heeft aangewend; dat indien eiser het resultaat niet
gewild heeft, de slagen zelf wel opzettelijk gegeven werden en dus gewild waren; dat volgens het deskundigenverslag
er een blijvende invaliditeit is van 3 %
doch dit geen weerslag heeft op de mogelijkheid tot verrichten van persoonlijke arbeid; dat derhalve artikel 400 van
het Strafwetboek niet van toepassing is;
dat echter samen met artikel 399 van het
Strafwetboek ook de artikelen 257 en 266
van het Strafwetboek van toepassing
zijn en de tenlastelegging moet heromschreven worden als volgt : « aan (verweerder) opzettelijk slagen of verwondingen te hebben toegebracht die een ziekte
of ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben
gehad, de dader zijnde een openbaar officier of ambtenaar, agent of aangestelde
van de regering of van de politie, die in
de uitoefening van zijn bediening zonder
wettige reden geweld gebruikt heeft tegen (verweerder) "; dat de tenlastelegging in deze heromschrijving bewezen is
en zich vereenzelvigt met deze welke
hem oorspronkelijk ten laste werd gelegd; dat eiser zich hierop heeft verdedigd,

terwijl,
vierde onderdeel, de door eiser toegebrachte slag in het aangezicht van verweerder, in de door het arrest weerhouden versie van eiser, gegeven werd toen
verweerder hem bij de kraag van zijn
uniform had gegrepen en een slag op de
schouder van eiser had toegebracht; dat
het arrest echter de aard van de door eiser gegeven slag beoordeeld heeft als
toegebracht op het ogenblik dat verweerder door de twee rijkswachter werd weggebracht, alhoewel het arrest tevoren
heeft verklaard de versie van eiser te
aanvaarden; dat deze motieven tegen
strijdlg, duister en dub be lzinmg ziJn
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(schending van artikel 97 van de Grandwet) en de verwerping van het karakter
van wettige zelfverdediging van deze
door eiser gegeven slag niet wettelijk
rechtvaardigen, daar de omstandigheden
waarin deze slag werd toegebracht, niet
vaststaan (schending van de artikelen
257, 266, 399 en 416 van het Strafwetboek);
vijfde onderdeel, de door het arrest ten
laste van eiser weerhouden betichting :
in de uitoefening van zijn ambt, zonder
wettige reden tegen verweerder geweld
te hebben gebruikt, niet op dezelfde feiten gesteund is als de betichting, voor
dewelke eiser vervolgd werd, tot het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan verweerder; dat immers
de eerste betichting het onderzoek vereist van andere feiten, namelijk opdracht
en het ambt van eiser, die geen deel uitmaken van de tweede betichting (schending van de artikelen 257 en 399 van het
Strafwetboek), zodat het arrest de kwalificatie van de aan eiser ten laste gelegde
feiten onwettelijk uitbreidt (schending
van de artikelen 145, 182, 204 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering), en het
recht van verdediging miskent (miskenning van het recht van verdediging); zodat het arrest de in het middel aangewezen bepalingen schendt en algemeen
rechtsbeginsel miskent :

Nr. 364

door eiser aan verweerder toegebrachte « dergelijk zware vuistslag »
en « het geweld waarmee (verweerder) in de combi werd gebracht »
niet genoodzaakt waren door noch
in verhouding waren tot de feitelijkheden waarvan eiser die « zijn zelfbeheersing ten dele verloren heeft »
het slachtoffer was; dat de al dan
niet rechtmatigheid van het politioneel optreden en het al dan niet
dronken zijn van verweerder die
vaststellingen niet aantasten, zodat
de onderdelen, in zoverre zij tegen
de daarop betrekking hebbende beschouwingen zijn gericht, een overtollige redengeving aanvechten; dat
daarbij is vast te stellen dat de verwijzing naar het attest van « dr. Lijnen » duidelijk een materii:He vergissing is, nu het arrest geen twijfel
laat dat wordt gedoeld op het als
stuk 14d in het onderzoeksdossier
gerangschikte « attest van onderzoekende geneesheer naar de toestand
van (verweerder) betreffende zijn
dronkenschap », dat opgesteld is
door dr. De Pauw;

Dat de appelrechters door hun redengeving hun beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar
Wat ... het vierde onderdeel be- recht verantwoorden;
Dat de onderdelen niet kunnen
treft:
Overwegende dat de feitenrechter, worden aangenomen :
wanneer rechtvaardiging wegens
wettige verdediging wordt aangevoerd, op onaantastbare wijze oorWat het vijfde onderdeel betreft :
deelt over de ernst en de actualiteit
Overwegende dat de aan eiser ten
van de onrechtmatige aanranding laste gelegde gedraging die de wet
evenals over de noodzaak en de schendt en waarop een straf is geevenredigheid van het verweer, op steld, bestaat in het opzettelijk toegrond van de feitelijke omstandighe- brengen van slagen of verwondinden en rekening houdende met de gen aan verweerder; dat de appelreacties die de aangerande persoon rechters, door op grond van de
redelijk kon of moest heboen;
gegevens van het dossier de hoedaOverwegende dat de appelrechters nigheid te preciseren waarin eiser
de gedragingen van eiser en van de feiten pleegde en de door eiser
verweerder onderzoeken en door het aan verweerder toegebrachte slagen
geheel van hun redengeving zonder in het licht van die hoedanigheid
dubbelzinnigheid te kennen geven aan te wijzen als door eiser in de
dat in welke versie ook - ook deze uitoefening van zijn bediening zonvan eiser, die zij in de redengeving der wettige reden tegen verweerder
weergeven - van de hun overgeleg- gebruikt geweld, de feiten van de tede feitelljke gegevens blijkt dat de lastlegging niet wijzigen; dat de
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diens eigen inkomsten te worden afgeappelrechters de feit-identiteit vasttrokken, en niet van het gezamenlijk
stellen en eiser zich op de hergezinsinkomen (1).
omschreven telastlegging heeft verdedigd; dat zijn recht van verdediging niet werd miskend;
(VERTHRIEST T. VANDERPLANCKE)
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
ARREST
En overwegende, wat de beslis(A.R. nr. 2531)
sing op de tegen eiser ingestelde
strafvordering betreft, dat de subHET HOF; - Gelet op het bestrestantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in den arrest, op 14 april 1988 door het
acht zijn genomen en de beslissing Hof van Beroep te Gent gewezen;
overeenkomstig de wet is gewezen;
Over het eerste middel : schending van

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt · eiser in de
kosten.
28 februari 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
Houtekier.

Nr. 365
2•

KAMER -

28 februari 1989

BUITEN
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE SCHADE - KOSTEN VOOR HET EIGEN
ONDERHOUD VAN HET SLACHTOFFER - A~
TREK VAN DIE KOSTEN VAN DIENS EIGEN INKOMSTEN.

Bij de bepaling van de vergoeding voor
de weduwe van het dodelijk slachtoffer
van een verkeersongeval, en meer in
het bijzonder bij het vaststellen van
het bedrag dat aan die weduwe bij het
]even van haar man tot persoonlijk
voordeel strekte en dat zij dus door
diens overlijden verliest, dienen de
kosten van het eigen onderlwud van
die echtgenoot, berekend op basis van
het gezamenlijk gezinsinkomen, van

de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, ten einde de materiele schade door verweerster ten gevolge van het verlies van het inkomen van
haar echtgenoot te berekenen, na dit inkomen op 479.855 frank te hebben geschat, en de inkomsten van verweerster
op 275.241 frank, zodat het inkomen van
het gezin 755.096 bedraagt, en na te hebben verklaard dat daarvan 1/3 naar het
persoonlijk onderhoud van het slachtoffer ging, eiseres veroordeelt tot de betaling van een vergoeding berekend op
grond van een inkomstenverlies dat per
jaar 503.397 frank bedraagt, hetzij 2/3
van het gezinsinkomen,
terwijl, overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, wanneer het dee! van de inkomsten dat het slachtoffer, zij het dank zij
de gezinsinkomsten, aan zijn persoonlijk
onderhoud besteedt, berekend is, dit deel
client te worden afgetrokken van zijn eigen inkomen om de berekening te rnaken van dat dee! van zijn inkomsten
waaruit zijn rechthebbenden persoonlijk
voordeel trokken, nu het aangevochten
arrest de kosten van eigen onderhoud
van het slachtoffer bepaalt op 1/3 der in-

1----------------------------------(1) Cass., 31 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 253) en
voetnoot 1; 4 maart 1980, (ibid., 1979-80, nr.
418). Raadpl. Cass., 20 juni 1984, A.R. nr. 3533
(ibid., 1983-84, nr. 599); 26 nov. 1986, A.R.
nr. 5172 (ibid., 1986-87, nr. 189). Zie R.O.
DALCQ, « Examen de jurisprudence (1973-1979)
- La responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle », R.C.J.B., 1981, 142, nr. 134; SCHUERMANS, ScHRIJVERS, S!MOENS, VAN OoEVELEN en
SCHAMP, « Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling
(1977-1982) », T.P.R., 1984, 670; J.L. FAGNART,
« Chronique de jurisprudence. La responsabilite civile (1968-1975) "• J.T., 1976, 569 (629, Hr.
154).
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Nr. 366

komsten van het gezin, hetzij 251.699 Nr. 366
frank, de schade door de weduwe geleden ten gevolge van het verlies van de
inkomsten van haar echtgenoot gelijk is
2" KAMER - 28 februari 1989
aan het bedrag van deze inkomsten
(479.855 frank) verminderd met 251.699
frank, zodat het bestreden arrest, door RECHT VAN VERDEDIGING - STRAF·
dit laatste bedrag af te trekken, niet van
ZAKEN - VERZOEK TOT HEROPENING VAN
de inkomsten van het slachtoffer doch
DE DEBATTEN - STILZW!JGEN VAN DE RECHvan die van het gezin, aan verweerster
TER.
een hogere vergoeding toekent dan de
sch<. de die zij werkelijk heeft geleden en Wanneer een verzoek tot heropening van
waarvoor zij krachtens de artikelen 1382
de debatten, met bijgevoegde stukken,
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek vertot een strafgerecht wordt gericht,
goeding mag vorderen (schending van
staat het aan dit rechtscollege over het
deze wetsbepalingen) :
gevraagde te oordelen, en de beslissing
dienaangaande moet uit de gewezen
beslissing blijken (1).

Overwegende dat het arrest, na de
kosten voor eigen onderhoud van
wijlen J.M. Martens te hebben berekend op basis van het gezamenlijk
gezinsinkomen, deze kosten aftrekt
van dit gezinsinkomen en niet van
de eigen inkomsten van de overledene om vast te stellen welk het bedrag is dat tot persoonlijk voordeel
strekte van verweerster en dat zij
verliest ingevolge het overlijden van
haar echtgenoot; dat het zodoende
een vergoeding toekent voor niet geleden schade;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is om het tweede middel te
onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.

{DELAERE T. PEIRS)
ARREST

(A.R. nr. 2800)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over de eerste grief, door eiseres als
volgt geformuleerd : Eiseres legde v66r
het uitspreken van het arrest een verzoekschrift neer tot heropening van de
debatten; dit verzoekschrift, waarvan eiseres hierbij de kopie aanhecht, werd
door het hof van beroep niet in het
minst ontmoet, wat een schending uitmaakt van het recht der verdediging,
minstens een miskenning is van een ingediende akte; er is van deze procedurefeitelijkheid in het arrest nergens sprake:

Overwegende dat blijkens de inventaris der gedingstukken bij het
dossier werd gevoegd een verzoekschrift, gedagtekend 27 juni
1988, met in bijlage een brief van de
politiecommissaris te Ware gem van
14 juni 1988, en waarin eiseres verzocht de debatten te heropenen ten
einde inzage te kunnen nemen van
het in bedoelde bijlage vermelde
28 februari 1989 - 2" kamer - Voorzit- proces-verbaal;

ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr.
De Gryse.

1----------------(1) Cass., 24 jan. 1986, A.R. nr.
(A.C., 1985-86, nr. 669) met voetnoot 1.
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Overwegende dat het aan het hof
van beroep stond over het gevraagde te oordelen en de beslissing dienaangaande uit het gewezen arrest
moest blijken;
Overwegende dat het arrest ten
gronde beslist zonder het verzoek
van eiseres in overweging te nemen;
dat het recht van verdediging van
eiseres zodoende wordt miskend;
Dat de grief inzoverre gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van de twee-
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de grief die niet tot cassatie zonder
verwijzing zou kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van Beroep te
Antwerpen.
28 februari 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. De Baets - GeJijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, advocaat-generaal - Advocaat: mr
Verhaeghe, Kortrijk.

-1-

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Verbod op het aanbrengen en handhaven van
aanplakbiljetten op bepaalde door de Koning
aangewezen plaatsen - Art. 1, eerste lid, K .B.
14 dec. 1959 - Verbod- Wettigheid.
675

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aanplakbiljetten

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout in 't algemeen - Gebrek van de
zaak - Begrip.
525

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout in het algemeen - Tergende en
roekeloze rechtsvordering - Begrip.
661

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Aantasting van een wettig
belang - Begrip.
654

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) Arbeidsovereenkomst Schade door de .
werknemer aan de werkgever of derden
berokkend bij de uitvoering van zijn overeenkomst - Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18
- Verplichting van de werknemer - Voor703
waarde.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Verscheidene daders- Staat
- Indeplaatsstelling - Gevolgen.
391

Aanspraltelijltheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Ouders - Bewijslevering tot
weerlegging van het op de ouders rustende
vermoeden van aansprakelijkheid - Overmacht, niet de enige grand tot vrijstelling van
aansprakelijkheid.
721

Aansprakelijltheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Ouders - Bewijslevering tot
weerlegging van het op de ouders rustende
vermoeden van aansprakelijkheid - Kmd
onder toezicht van een onderwijzer.
721

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat - Aanduiding van de
verkeersbelemmeringen - Verplichting van
de overheid die het beheer over de openbare
weg heeft, mgevolge de artt. 14 Wegver·
keerswet en 78.2 Wegverkeersreglement Overheid die het beheer over de openbare
weg heeft - Be gnp ·
571

Herstelplicht
- Begrip.

~

Zaken - Gebrek van de zaak
496

Herstelplicht - Zaken - Aansprakelijkheid
voor de daad van een zaak die men onder zijn
bewaring heeft - Gebrek van de zaak Begrip.
680

\ansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Raming - Peildatum.

454

1\ansprakelijltheid buiten overeenkomst
Schade - MateriiHe schade - Kosten voor
het eigen onderhoud van het slachtoffer Aftrek van die kosten van diens eigen
inkomsten.
741

1\dministratieve geldboeten in sociale
zaken
Termijn.

491

\dvocaat
Vordering tot begroting van het honorarium
- Openbaarheid van de behandeling van de
zaak - Toepasselijke regels.
611

Alstand van recht
Huishuur - Verplichtingen van de partijen
- Huurder die de huurovereenkomst op een
te vroege datum beeindigt - Rechten van de
verhuurder - Verhuurder verhuurt het pand
aan anderen - Afstand van recht - Begrip.
655

1\rbeid
Arbeids- en rusttijden
Mo~-eel bestanddeel.

Misdrijven 648

Arheidsongeval
Aard van de wet - Bepalingen betreffende
vorderingen tegenover de aansprakelijke
derde.
729

lilbeidsongeval
Verzekering - Rechtspleging - Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling Rechtsvordering tot terugvordering - Verja
ring - Arbeidsongevallenwet, art. 69 Toepassingssfeer
431

Arbeidsongeval
Overhe!dspersoneel - BlijH•nde arbe1dson
geschikthei<;I- Vergoed.ng- Cntena
452
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Arbeidsovereenkomst

Belasting over de toegevoegde waarde

Vorm - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd- Schriftelijke vaststelling- Tijdstip.
402

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen- Schade door de werknemer
aan de werkgever of derden berokkend bij de
uitvoering van zijn overeenkomst - Arbeidsovereenkomstenwet, art. 18 - Herstelpiicht
- Verplichting van de werknemer - Voorwaarden.
703

Arbeidsovereenkomst
Einde Opzegging - Kennisgeving Vermeldingen - Aanvangsdatum - Onjuiste
datum.
733

Arbeidsovereenkomst
Einde Begrip.

Ontslag om dringende reden 489

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beeindiging Overmacht - Blijvende arbeidsongeschiktheid- Verminderde arbeidstijd.
686

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Betaiing van voordelen bedoeld in
art. 2 Sluitingsfondswet 30 juni 1967 Interest- Aanvang- Verzoek tot betaling.
401

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Betaling van voordelen bedoeld in
art. 2 Sluitingsfondswet 30 juni 1967 Interest - Aanvang
Aanmaning tot beta-

n1

~~

Arbitragehof
Voorziening in cassatie waarin een vraag
wordt opgeworpen, als bedoeld in art. 26, § 1,
Bijzondere Wet Arbitragehof 6 jan. 1989 Eerder arrest waarin het Arbitragehof zich
reeds bij wijze van prejudiciiHe beslissing
heeft uitgesproken op een vraag met
hetzelfde onderwerp - Verplichting voor het
Hof van Cassatie de vraag aan het Arbitragehof te stellen.
603

Aftrekregeling - K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969,
art. 14 - Aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal - Toepassing van het algemeen
verhoudingsgetal uitgesloten - Gevolg.
397

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing tot
wederopneming van een op proef in vrijheid
gestelde ge!nterneerde- Uitspraak.
503

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Commissie die
beshst over de wederopneming van een op
proef in vrijheid gestelde ge!nterneerde Advies van een geneesheer.
503

Bescherming van de maatschappij
' Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtspleging - Beslissing tot
wederopneming van een op proef in vrijheid
gestelde ge!nterneerde - Verantwoording.
503

Beslag
Beslag onder derden - Uitvoerend beslag
onder derden - Visum van de beslagrechter
- Begrip - Rechtspleging.
613

Be slag
Beslag onder derden - Uitvoerend beslag
onder derden - Visum van de beslagrechter
- Vereiste.
613

Betekening en kennisgeving
Algemene begrippen - Art. 38, § 1, Ger.W. Draagwijdte.
613

Beteltening en ltennisgeving
Algemene begrippen - Kennisgeving van een
vonnis aan een persoon in Frankrijk
Uitreiking overeenkomstig de wet van de
aangezochte Staat - Onregelmatigheid
Gevolgen t.a.v. de rechtsgeldigheid van de
akte van kennisgeving.
638

Betichting van valsheid

B

Burgerlijke zaken
Verzoekschrift tot
betichting van valsheid tot staving van een
niet ontvankelijk cassatiebf roep.
396

Betichting van valsheid
Belasting over de toegevoegde waarde
Handelingen waarover B.T.W. verschuldigd is'
- Verhuring van onroerende goederen Verhurmg door een brouwerij van een tot
herberg bestemd onroerend goed - Brouwerijcontract.
397

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de
rechter om over de betichting uitspraak te
doen.
474

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Valsheidsvordering
Verwijzing naar het
P.evoeede eerecht- Voorwaarde
474

-,
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Bevoegdheid en aanleg

Bewijs

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Faillissement - Voorkoopbeding betreffende een
onroerend goed - Beding voorkomend in een
handelshuurovereenkomst.
523

407

Bewijs

· Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid sement - Beheer van de curator
diaire vordering - Samenhang.

Strafzaken - Geschriften - Proces-verbaal
van vaststelling van een misdrijf - Vergissing in de datum- Wettelijke bewijswaarde.

Fail!isSubsi523

Bevoegdheid en aanleg
Bevoegdheid
Beoordeling
Tijdstip
waarop de bevoegdheid wordt beoordeeld. 549

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid
- Echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming over
te gaan~ stellen in hun overeenkomst desaangaande een lid van de Rechterlijke Macht in
hun plaats voor het vaststellen van ieders
bijdrage in het onderhoud en de opvoeding
van de gemeenschappelijke kinderen - Geen
aanhangig maken van de zaak bij een rechtscollege.
659

Bevoegdheid en aanleg

Strafzaken
Geschriften
Wettelijke
bewijswaarde - Douane en accijnzen Overtreding - Processen-verbaal opgemaakt
door douanebeambten - Grenzen.
462

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Schuldvordering tot
herstel van de schade geleden door het slachtoffer van een misdrijf - Overdracht van
schuldvordering - Burgerlijke-partijstelling
door de overnemer van de schuldvordering Vereiste tegenstelbaarheid van de overdracht
- Tijdstip.
671

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Schuldvordering tot
herstel van de schade geleden door het slachtoffer van een misdrij£ - Overdracht van
schuldvordering - Burgerlijke partijstelling
door de overnemer van de schuldvordering Wettigheid.
671

'Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten
Arbeidsongeval
Vrijwilligers van
gemeentelijke
vrijwilligersbrandweerdiensten. ·
468.

c

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionele
rechtbank waarbij verscheidene misctrijven
aanhangig werden gemaakt ten laste van een
beklaagde - E(m misdrijf, dat met de andere
samenhangt, gepleegd toen de beklaagde de
volle leeftijd van achttien jaar niet had
bereikt - Gevolg.
673

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Geschil inzake
de bevoegdheid van de raadkamer - Begrip.
628

Bewaargeving
Vrijwillige bewaargeving
Bewijs door
geschrift - Morele onmogelijkheid om zich
een schriftelijk bewijs te verschaffen - Feitelijke beoordeling.
410

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften - Art. 1348,
eerste lid, B.W. - Morele onmogelijkheid om
zich een schriftelijk bewijs te verschaffen Feitelijke beoordeling.
410

Bewijs
Burger!ijke zaken - Geschriften - Onderhandse akten met vaste dagtekenmg ten
aanz1en van den;len - Derden - Besnp 539

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering
Voorziening van de
beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakeJijke partij - Cassatie van de beslissing
houdende veroordeling van de beklaagde Vernietiging van de bes!issing betreffende de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
Voorwaarden.
569

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering
Veroordeling wegens
verschillende misdrijven - EE'm enkele straf
Straf naar recht verantwoord door
bepaalde misdrijven - Verbeurdverklaring
uitgesproken als straf voor een misdrij£ Middel dat op dit misdrijf betrekking heeft 621
Middel gegrond - Gevolg.

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Geen vervangende gevangemsstraf UJtgesproken door de l,'e<;htel,'
'i'Ol
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Cassatiemiddelen

Commissie

Aard - Strafzaken - Middel voorgedragen
tot staving van een cassatieberoep tegen een
beslissing waarbij een verzet wegens nietverschijning ongedaan wordt verklaard Middel b etreffende de verjaring van de strafvordering - Niet ontvankelijk middel.
421

Cassatiemiddelen
Ontvankelijkheid - Vereiste vermelding Burgerlijke zaken - Middel met vermelding
van een wettelijke bepaling zonder opgave
van de geschonden paragraaf ervan.
553

C.I.M.-Verdrag, art. 16
Opslaan van
goederen bij een commissionair-expediteur Gevolgen.
713

Commissie
Spoorwegvervoer - Vervoerkosten door een
commissionair-expediteur voorgeschoten Verplichtingen van de opdrachtgever.
713

Cassatiemiddelen
Gemis aan feitelijke grondslag - Strafzaken
- Middel afgeleid uit schending van artt. 6.1
en 6.3 E.V .R.M. - Bewering zonder steun in
de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan - Gemis aan feitelijke grondslag.
416

D

Cassatiemiddelen
Nieuw middel - Dienstplichtzaken
macht- Laattijdige aanvraag.

Over596

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Cassatieberoep, na de eindbeslissing ingesteld tegen de door de raadkamer gewezen
b eschikking van verwijzing - Ontvankelijkheid van de middelen - Begrip.
416

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Straf uitgesproken wegens verkrachting Middel ten betoge dat het ten laste gelegde
feit een aanranding van de eerbaarheid is Straf naar recht verantwoord, zelfs als het
middel gegrond was - Ontvankelijkheid. 600

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken Begrip - E€m enkele straf wegens verschillende misdrijven - Straf verzwaard wegens
een van die misdrijven - Middel betreffende
dat misdrijf - Ontvankelijkheid.
600

Cassatiemiddelen
Middelen niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang voor eiser - Strafzaken - Strafvordering - Een enkele straf voor verschillende
misdrijven - Straf naar recht verantwoord
door een ander misdrijf.
621

Cassatiemiddelen
Middelen niet ontvankelijk omdat ze geen
betrekking h ebben op de bestreden beslissing
Strafzaken - Voorziening tegen een
beslissing op verzet - Middel dat kritiek
oefent op de verstekbes lissing.
626

Collectieve arbeidsovereenkornst
Uitleggmg - Bevoegdheid van de rechter 546

Collectieve arbeidsovereenlmmst
Bed1enden - Aanvullend :\'atwnaal Pantan·
(.,om1te
:\Jeuwja<~rsprem!e
594

Dagvaarding
Strafzaken - Strafvordering - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking van een zaak door
een beschikking of arrest van verwijzing van
het onderzoeksgerecht - Gevolg van de
dagvaarding.
416

Dagvaarding
Strafzaken - Strafvordering - Geldigheid
van de dagvaarding - Toepasselijke bepalingen en regels .
416

Dagvaarding
Burgerlijke zaken - Geldigheid van de
dagvaarding - Termijn - Vervaldag van de
termijn - Art. 53, tweede lid, Ger.W. Verplaatsing van de vervaldag.
448

Dienstplicht
Militierechtscolleges
Rechtspleging
Herkeuringsraad
Dienstplichtige niet
verschenen - Verblijf in het buitenland Gevolg.
405

Dienstplicht
Militierechtscollege - Herkeuringsraad Inobservatiestelling bevolen - Deskundigenverslag niet ter kennis gebracht van de dienstplichtige - Wettigheid.
620

Dienstplicht
Militierechtscollege - H erkeuringsraad Inobservatiestelling bevolen na verschijning
- Beslissing na besluiten van de geneesheerdeskundige - Geen verzoek van de dienstplichtige om te verschijnen voor de herkeuringsraad - Nieuwe verschijning nodeloos Oproeping van de dienstplichtige.
620

Dienstplicht
M,Jitierechtscollege
Art. 6 E.V.R.M
Toepasselij kheid op de rechtsplegmg mzake
dienstplicht,
620
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-5Dienstplicht
Militierechtscolleges - Herkeuringsraad Overlegging van een medisch attest waaruit
blijkt dat de dienstplichtige aan twee aandoeningen lijdt - Beslissing van de herkeuringsraad dat de aandoening waaraan de dienstplichtige lijdt, met dienstplicht te verenigen
valt.
557

Douane en accijnzen
Overtreding - Proces-verbaal - Bekeurde
' niet aanwezig bij het opstellen - Toezending
aan de bekeurde van een afschrift van het
proces-verbaal - Verplichting- Draagwijdte
- Art. 271 Douane en accijnzenwet.
458

Douane en accijnzen
Overtreding - Processen-verbaal opgemaakt
door douanebeambten - Wettelijke bewijswaarde - Grenzen.
462

Douane en accijnzen
Geldboeten en straffen in het algemeen Verantwoordelijkheid voor de daden \'an
bedienden, arbeiders, knechten of andere
bezoldigde personen - Art. 265, § 1, Douane
en Accijnzenwet - Draagwijdte.
509

E

F

Fai!Hssement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement - Bevoegdheid - Beheer van
de curator - Subsidiaire vordering - Samenhang.
523

Faillissement, faillissementsaldword en
gerechtelijk altkoord
Faillissement - Bevoegdheid - Voorkoopbeding betreffende een onroerend goed Beding voorkomend in een handelshuurovereenkomst.
523

Faillissement, faillissementsaltkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissement - Gevolgen voor de verbintenissen - Ontbonden vennootschap - Betaling ter uitvoering van een derdenbeslag Geen verzet van de vereffenaar - Vordering
van de curator tot terugbetaling - Vereisten.
429

G

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Rechtspleging - Door onderlinge toestemming - Verplichting voor de echtgenoten hun
overeenkomst,
inzonderheid
betreffende
ieders bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen,
schriftelijk vast te stellen - Draagwijdte en
gevolgen van die verplichting.
659

Eigendom
Medeeigenaars - Verkrijging, door verjaring,
van de uitsluitende eigendom van een onroerend goed.
424

Europese Gemeenschappen
Prejudicieel geschil - Vraag om uitlegging
van een verordening van de Ministerraad Geval waarin geen vraag aan het Hof van
Justitie dient te worden gesteld.
616

Europese Gemeenschappen
Sociale zekerheid
Zelfstandigen
Bijdragen - Vrijstelling van de in Belgie
verschuldigde bijdrage, wegens een beroepsbezigheid als zelfstandige - Zelfstandige die
gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsbezigheid uitoefent in een andere Lid-Staat Toepasselijke regel.
616

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Rechtspleging voor de bestendige deputatie
- Valsheidsvordering- Bevoegdheid.
474

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Rechtspleging - Directe belastingen - Voorziening in cassatie - Termijn - Aanvang Kennisgeving van de bestreden beslissing Kennisgeving - Begrip.
635

Gemeente-, provincie- en plaatselijlte
belastingen
Rechtspleging - Directe belastingen - Voorziening in cassatie - Termijn.
635

Gemeente-, provincie- en plaatseiijke
belastingen
Directe gemeentebelasting - Bezwaar van de
belastingschuldige
Beslissing van de
bestendige deputatie gegrond op een advies
dat niet bij het dossier van de rechtspleging is
gevoegd - Verwerping van het bezwaar Miskenning van het recht van verdediging.
607

-6Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Jaarlijkse en directe gemeentebelasting op
bouwvallige nijverheidsgebouwen.
608

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Gemeentebelasting - Met het patent analoge
belasting - Begrip.
608

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Gemeentebelastingen - Onderscheid tussen
de categorieen van belastingplichtigen Voorwaarden.
635

Gemeente-, provincie- en plaatselijke
belastingen
Provinciebelastingen - Belastingverordening
op 18 juni 1981 aangenomen door de Provincieraad van Luik- Jaarlijkse belasting op de
industriele onroerende goederen - Begrip.
725

Geneeskunde
Orden - Raad van beroep van de Orde van
Geneesheren - Lid-magistraat belast met het
onderzoek van de zaak en het uitbrengen van
een verslag - Eerlijk proces.
389

Geneeskunde

Gerechtskosten
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter
Burgerlijke rechtsvordering - Rechtstreekse dagvaarding van de beklaagde door
de schadelijder - Afwijzing van de burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling in de
kosten van de burgerlijke rechtsvordering.
563

Gerechtskoste:ri
Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter
- Burgerlijke rechtsvordering - Rechtstreekse dagvaarding van de beklaagde door
de schadelijder - Kosten van het exploot. 563

Gerechtskosten
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter
- Beklaagde vrijgesproKen van bepaalde
feiten en veroordeeld wegens andere.
697

Grondwet
Art. 6- Gelijkheid van de Belgen voor de wet
- Begrip.
635

Grondwet
Artt. 11 en 12 - Eigendomsrecht - lnkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting Bijzondere aanvullende aanslag over de niet
bewezen lasten of bedragen opgenomen in de
belastbare grondslag.
682

Grondwet
Art. 112
Begrip.

Gelijkheid inzake belastingen 635

Orde n - Provinciale raad - Nietige beslissi ng - Appelbeslissing die voormelde beslissing niet bevestigt en op eigen gronden
steunt.
389

H

Geneeskunde
Orden - Rechtspleging voor de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren Behandeling met gesloten dem·en - Voorwaarden - Beoordeling door de raad van
beroep.
522

Geneeskunde
Orden - Rechtspleging voor de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren Behandeling met gesloten deuren - Voorwaarden.
522

Geneeslmnde
Orden - Orde van Geneesheren - Beslissingen van de provinciale raad - Vatbaar- ,
heid voor hager beroep.
535

Geneeskunde
Orde van Geneesheren - Raad van beroep Tuchtsanctie bij verstek uitgesproken met
een tweederdemeerderheid - Verzet ongegrond verklaard - Vereiste meerderheid. 573'

Hof van assisen
Allerlei - Vaststelling van de datum van de
opening der debatten - Vordering door de
procureur-generaal vereist.
677

Hoger beroep
Burgerlijke zaken- Beslissingen en partijen.
394

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen - Onteigening ten algemenen nutte - Spoedproc.e dure
- Bepaling van de voorlopige vergoedingen
- Herziening - Vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg - Vatbaarheid voor hager
beroep.
663

Hoger beroep
Burgerlijke zaken Vorm.

Principaal beroep 657
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Hoger beroep
Burgerlijke zaken Voorwaarden.

Huur van goederen
Incidenteel beroep 394

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gedwongen tussenkomst - Incidenteel beroep - Partij in het
geding - Begrip.
519

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Eenstemmigheid - Gevallen waarin zij is vereist. 416

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid Wet 1 augustus 1985 houdende fiscale en
andere bepalingen, art. 29
K.B. 18
december 1986, art. 58 - Verplichting om een
bedrag van vijf frank, vermeerderd met opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage tot
de financiering van het Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden,
vanaf 2 maart 1987 uit te spreken door de
rechter bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf - Verplichting voor het eerst opgelegd in hoger beroep
- Eenstemmigheid.
416

Pacht - Allerlei
Rechtsvordering Oproeping tot minnelijke schikking.
517

Huur van goederen
Pacht - Uit de hand verkoop van het
gepachte goed Kennisgeving aan de
446
pachter- Voorwaarde.

Huur van goederen
Pacht - Einde door onteigening te algemenen nutte - Vergoeding aan de afgaande
pachter - Art. 11 Gw.
642

Huwelijk
Onderscheiden rechten en verplichtingen van
de echtgenoten - Overspel - Vordering in
rechte gegrond op een ongeoorloofde toestand
- Gevolgen.
654

Huwelijl{svermogensstelsels
Algemene begrippen Werking in de tijd.

Hoger beroep

Wet 14 juli 1976 539

I

Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Beslissingen van de provinciale raad Vatbaarheid voor hoger beroep.
535

Huur van diensten
Tienjarige aansprakelijkheid van architecten
en aannemers - Herstellingen
Nieuwe
garantietermijn.
440

Huur van diensten
Tienjarige aansprakelijkheid van architecten
en aannemers - Vervaltermijn
Gevolg Artt. 1792 en 2270 B.W.
691

Huur van diensten
Tienjarige aansprakelijkheid van architecten
en aannemers - Instellen van de vordering
binnen de termijn- Vordering in kort geding
tot deskundigenonderzoek.
691

Huur van goederen
Huishuur - Ve rplichtingen van partijen Gelndexeerde huur - Wet van 30 dec. 1982,
435
art. 2, § 1 - Gevolgen.

Huur van goederen
Huishuur - Verplichtingen van partij en Huurder die de huurovereenkomst op een te
vroege datum beiHndigt - Rechten van de
verhuurder - Verhuurder verhuurt het pand
aan anderen - Gevolg.
655

Huur van goederen
Pacht - Verplichtingen van partijen Ontbinding- Voorwaarden.
517

Indeplaatsstelling
Fout van een orgaan van de Staat - Betaling
door de Staat - Eventuele fout van andere
organen van de Staat.
391

Indeplaatsstelling
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling - Toekenning van uitkeringen aan de getroffene bij een ongeval Vordering tot terugbetaling tegen de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval Verzekeringsinstelling in de plaats getreden
van de getroffene van het ongeval - Begrip.
579

Inkomstenbelastingen
Inkomsten uit roerende goederen - Art. 11,
3°, b, W.I.B. - Inkomsten en opbrengsten van
roerende goederen en kapitalen - Inkomsten
en opbrengsten - Begrip.
727

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Pensioenen - Vergoedingen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
een arbeidsongeval - Belastbaarstelling Art. 32bis juncto art. 20, 5' , W.I.B.
581

8Inkomstenbelastingen

Inkomstenbelastingen

Personenbelasting - Vrijgestelde bedrijfsin- ·
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege
komsten - Vergoeding ontvangen uit hoofde
- Willekeurige vaststelling van de belastbare
grondslag - Gevolg.
633
van onteigeningen - Wederbelegging in de
exploitatie van de onderneming van de belasInkomstenbelastingen
tingplichtige - Onderneming - Begrip. 438
Voorziening in cassatie - Vormen - OntvanInkomstenbelastingen
kelijkheid - Verzoekschrift in cassatie Neerlegging ter griffie van het hof van beroep
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
- Geen volmacht.
632
Bedrijfslasten - Aftrek van de huurlasten
van een woongelegenheid.
449

Inkomstenbelastingen

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Diverse inkomsten Winsten of baten verkregen uit een occasionele verbintenis om rechten die verband
houden met immateriele vermogensgoederen
niet uit te oefenen - Occasionele of toevallige
winsten of baten - Begrip.
693

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten Aftrek van de huurlasten van een woongelegenheid.
449

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Winsten - Wet
van 30 maart 1976, art. 43 - Solidariteitsbijdrage op het uitzonderlijk gedeelte van de
winsten - Begrip.
499

Inlmmstenbelastingen
Vennootschapsbelasting
Afzonderlijke
aanslagen - Bijzondere aanvullende aanslag
over de niet bewezen lasten of bedragen opgenomen in de belastbare grondslag - Berekeningswijze van de aanslag- Wettigheid. 682

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting
Afzonderlijke
aanslagen - Bijzondere aanvullende aanslag
over de niet bewezen lasten of bedragen opgenomen in de belastba,re grondslag - Berekening van de aanslag.
682 ·

Inkomstenbelastingen
Voorheffing en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vrijstelling - Art. 8
W.I.B. - Bestemming van een onroerend
goed voor de uitoefening van een publieke
eredienst- Begrip.
514

Voorziening in cassatie - Vormen - Ontvankelijkheid - Verzoekschrift in cassatie Neerlegging ter griffie van het hof van beroep
- Geen volmacht.
633

Inkomstenbelastingen
Voorrechten - Verplichte inhoudingen op de
betalingen gedaan aan een aannemer van wie
de registratie is geschrapt- Vereisten.
478

Inkomstenbelastingen
Vervolgingen
Derden-houders
van
bedragen die aan een belastingplichtige zijn
verschuldigd - Verplichtingen - K.B. van 4
maart 1965, art. 215.
I
492

Interest
Moratoire interest - Aanmaning tot betaling
- Begrip - Sluiting van ondernemingen Betaling door het Sluitingsfonds van voordelen bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet 30
juni 1967 - Verzoek tot betaling.
401

Interest
Moratoire interest - Aanmaning tot betaling
- Sluiting van ondernemingen - Betaling
door het Sluitingsfonds van voordelen
bedoeld in art. 2 Sluitingsfondswet 30 juni
1967.
727

Interest
Compensatoire interest - Begrip.

E.V.R.M. - Conflict tussen een verdragsregel
met rechtstreekse werking in het Belgisch
recht en een minder gunstige internrechtelijke regel - Voorrang.
611

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vrijstelling - Art. 8
W.I.B. - Bestemming van een onroerend
goed voor de uitoefening van een publieke
eredienst of voor het onderwijs - Begrip. 514

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering
- Nietigverklaring van de aanslag wegens
onwettige vaststelling van de aanslag Nieuwe aanslag op basis van art. 260 W.I.B. Wettigheid - Vereisten.
574

629

Internationale ve1·dragen

J
Jeugdbescherming
Jeugdrechtbank- Bevoegdheid- Vordering
tot wijziging na echtscheiding van de bewaring van een minderjarig kind- Minderjarig
kind dat meerderjarig is geworden op de dag
waarop de rechter uitspraak doet - Bevoegdheid.
549

-9-

K

M

Koop

Minder-validen

Overdracht van schuldvordering - Schuldvordering tot herstel van de schade geleden
door het slachtoffer van een misdrijf Burgerlijke-partijstelling door de overnemer
van de schuldvordering - Wettigheid.
671

Koop
Overdracht van schuldvordering - Tegenwerpelijkheid aan derden - Vereiste.
671

Koop

Tegemoetkomingen - Bestaansmiddelen Afgestane goederen - Aftrek van schulden
en abattementen.
403

Minder-validen
Tegemoetkomingen - Aanvullende tegemoetlmming - Bedrag - Beperkte aanrekening
van pensioenen - Rustpensioen van gehuwd
man - Begrip.
596

l.Yiisdrijf

Overdracht van schuldvordering - Schu!dvordering tot herstel van de schade geleden
door het slachtoffer van een misdrijf Burgerlijke-partijstelling door de overnemer
van de schuldvordering - Vereiste tegenstelbaarheid van de overdracht - Tijdstip.
671

Algemene begrippen - Moree! bestanddeel.
648

Misdrijf
Rechtvaardiging Voorwaarde.

Wettige verdediging 738

Kort geding
Geldigheid van de dagvaarding - Termijn Vervaldag van de termijn - Art. 53, tweede
lid, Ger.W. - Verplaatsing van de vervaldag.
448

N

Kort geding
Tienjarige aansprakelijkheid van architecten
en aannemers - Instellen van de vordering
binnen de termijn - Vordering in kart geding
tot deskundigenonderzoek.
691

Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Vordering bij dagvaarding beperkt tot achterstallige huurgelden en
onroerende voorheffing - Uitbreiding van de
vordering in hager beroep tot aanstelling van
een deskundige om de eventuele huurschade
vast te stellen.
690

L

0
Lastgeving
Spoorwegvervoer - Vervoerkosten door de
commissionair-expediteur voorgeschoten Verplichtingen van de opdrachtgever.
713

Levensonderhoud
Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Verplichting voor de echtgenoten hun overeenkomst, inzonderheid betreffende ieders·
bijdrage in bet onderhoud en de opvoeding
van de gemeenschappelijke kinderen schriftelijk vast te stellen - Draagwijdte en gevolgen
van die verplichting.
659

Loon
Bescherming- Begrip - Vakantiegeld.

585

Onaantastba<e
feitenrechter

beoordeling

door

de

Strafzaken - Noodzaak of raadzaamheid van
een gevraagde heropening van de debatten.
408

Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Burgerlijke zaken - Vrijwillige bewaargeving - Bewijs door geschrift - Morele or.mogelijkheid om zich een schriftelijk bewijs te
verschaffen - Feitelijke beoordeling.
4.10

-10Onaantastbare
feitenrechter

beoordeling

door

de

Rechtspleging voor de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren - Behandeling met
gesloten deuren - Voorwaarden - Beoordeling voor de raad van beroep.
522

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Oprichting - Aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming Gewoonlijk
tewerkgestelde werlmemers - Begrip.
583

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Samenstelling - Aanwijzing, door de werkgever, van een afgevaardigde dle bevoegd is
hem te vertegenwoordigen- Begrip.
666

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Vorming - Beroep van een werknemer of
werknemersorganisatie tegen de aanwijzing,
door de werkgever, van een afgevaardigde die
bevoegd is om hem te vertegenwoordigen in
de ondernemingsraad of het veiligheidscomite - Termijn.
666

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Vertegemvoordigers van de werkgevers in de
overlegorganen van de onderneming
Aanwijzing door de werkgever - Voorwaarden.
666

Ondernemi.ngsraad en veiligheidscomite
Beroepen bepaald bij art. 24 Bedrijfsorganisatiewet en art. 1, § 4, b, Gezondheid en Veiligheidswet - Verplichting om de identiteit
van de betrokken partijen neer te leggen bij
de griffie van de rechtbank - Betrokken
partij en - Begrip.
666

Onteigening ten algemenen nutte
Art. 11 Gw. - Aan de onteigende verschuldigde billijke vergoedlng - Criterium voor
het bepalen van de billijke vergoeding.
527

Onteigening ten algemenen nutte
Art. 11 Gw. - Billijk en voorafgaande schadeloosstelling - Billijke vergoeding- Begrip.
527

Onteigening ten algemenen nutte
Pacht - Vergoeding aan de afgaande pachter
- Art. 11 Gw.
642

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Vaststelling van de voorlopige vergoedingen - Herziening - Vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg Vatbaarheid voor hoger beroep of voor cassatieberoep.
663
Openhaa~·

ministerie

Hof van assisen - Vaststelling van de datum
van de opening der debatten - Vordering
door de procw·eur-generaal vereist.
677

Openbare orde
Arbeidsongeval - Bepalingen betreffende
vorderingen tegenover de aansprakelijke
derde.
729

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen tussen partijen Strafbeding - Begrip.
427

R

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure
gingstelling - Redengeving.

Buitenvetvol415

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Afwijzing van
een vraag om aanvullend onderzoek Redengeving.
415

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Arresten en
beschikkingen
Redengeving
Motiveringsplicht - Grondslag.
415

Onderzoeksgerechten
Beschikking van de raadkamer tot verwijzing
van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Cassatieberoep, na de eindbeslissing
ingesteld tegen die beschikking - Ontvankelijkheid van de cassatiemiddelen - Begrip.
416

On:roerend en roerencl goed
Onroerend goed met een industrii:;Je bestemming - Begrip.
725

Rechtbanimn
Burgerlijke zaken - Algemene regels Rechtsmacht - Taak van de rechter - Bepaling van de toe te passen rechtsregel - Recht
van verdediging.
471

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene regels Oorzaak van de vordering - Begrip.
585

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Uitsluiting van een
geschil door partijen - Geen jurisdictie Voorkeur.
602

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Sociale zaken - Collectieve arbeidsovereenkomst - Uitlegging Bevoegdheid van de rechter.
546

11Rechtbanken
.Strafzaken - Strafvordering - Vonnisgerecht - Aanhangigmaking van een zaak door
een beschikking of arrest van verwijzing van
het onderzoeksgerecht - Gevolg van de
dagvaarding.
416

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie Art. 6.1 E.V.R.M. - Correctionele rechtbank
- Advocaat die als plaatsvervangend rechter
zitting neemt over een zaak waarin een advocaat als beklaagde betrokken is - Invloed.
460

Rechtbanken

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. Begrip.

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. Begrip.

Art. 5.3 E.V.R.M. - Recht om binnen een
redelijke termijn te worden berecht 533
Begrip.

Rechten van de Mens
E.V.R.M. - Conflict tussen een verdragsregel
met rechtstreekse werking in het Belgisch
recht en een minder gunstige internrechtelijke regel - Voorrang.
611

Rechten van de Mens

Rechtbanken

Rechten van de Mens

Rechtbanken

Redelijke termijn 467

Rechten van de Mens

· Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
van een beklaagde wegens een ander misdrijf
dan dat waarvoor hij was vervolgd
696
Vereisten.
Strafzaken - Strafvordering - Bevoegdheid
van het vonnisgerecht - Kwalificatie Verwijzing van een beklaagde als dader van
een misdrijf - Veroordeling wegens deelneming- Wettigheid.
705

Redelijke termijn 467

Art. 6 E.V.R.M. - Toepasselijkheid op de
rechtspleging inzake dienstplicht.
620
Art. 1 Protocol bij E.V.R.M. - Recht op het
ongestoord genot van de eigendom - Inkomstenbelastingen Bijzondere aanvullende
aanslag over de niet bewezen lasten of
bedragen opgenomen in de belastbare grond682
slag.

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling Recht van verdediging
Strafvordering
Procesop grond van een gewijzigde omschrijving · Strafzaken verbaal van vaststelling van een misdrijf van het bewezen verklaarde misdrijf - Preci- '
Vergissing in de datum.
407
sering van de hoedanigheid van de dader en
van de omstandigheden waarin het misdrijf
Recht van verdediging
werd gepleegd- Wettigheid.
738
Burgerlijke zaken - Taak van de rechter Wijziging van de rechtsgrond van de verdeRechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering ring- Voorwaarden.
471
Verbod uitspraak te doen over niet gevorRecht van verdediging
derde zaken - Begrip.
629
Gemeente- en provinciebelastingen - BeRechten van de Mens
zwaar van de belastingschuldige - BesVssing
van de bestendige deputatie van de provincieArt. 6.1 E.V.R.IVI. - Tuchtsanctie - Schorsing - Recht op een onpartijdige en onafhanraad gegrond op een advies dat niet bij het
dossier van de rechtspleging is gevoegd kelijke rechterlijke instantie- Draagwijdte.
Verwerping van het bezwaar - Schending
389
van het algemeen rechtsbeginsel inzake het
Rechten van de Mens
recht van verdediging.
607
Art. 6.1 E.V.R.M. - Eerlijk proces.
389

Rechten van de Mens

Recht van verdediging
Beslissing van de rechter gegrond op verkavelingsplans - Gevolg.
635

E.V.R.M. - Middel afgeleid uit schending van
· artt. 6.1 en 6.3 E.V.R.M. - Bewering zonder
. steun in de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan
Gemis aan feitelijke grondslag.
416

Recht van verdediging

Rechten van de Mens

Rechterlijl{e organisatie

Art. 6.1 E.V.R.M. - Onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie - Correctionele rechtbank - Advocaat die als plaatsvervangend rechter zitting neemt over een
zaak waarin een advocaat als beklaagde
betrokken is - Invloed.
460

Strafzaken - Verzoek tot heropening van de
debatten- Stilzwijgen van de rechter.
742
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Hof van beroep - Kamers
bestaande uit een. of drie raadsheren Toewijzing van de zaken - Art. 109bis
Ger.W., in dat wetboek ingevoegd bij art. 6
wet 19 juli 1985 - Werking in de tijd.
678

12Rechterlijke organisatie

Redenen van de vonnissen en arresten

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Vonnis mede gewezen door een
rechter die overeenkomstig art. 779, tweede
lid, Ger.W. was aangewezen om een wettig
verhinderde rechter bij de uitspraak te
· ervangen - Geen vaststelling dat de verhinderde rechter aan het beraad heeft deelgenomen - Gevolg.
508
Rechterlijk~

organisatie

Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Vonnis m ede gewezen door een
rechter die niet alle zittingen over de zaak
heeft bijgewoond.
569

Rechtel'lijke organisatie

Strafzaken- Hof van assisen - Vaststelling
van de datum van de opening der debatten Vordering door de procureur-generaal vereist.
677

Rechterlijke tucht
Tuchtprocedure betreffende een magistraat
- Art. 420 Ger.W. - Conclusie van de procureur-generaal - Begrip.
497

Rechtel"lijlte tucht
Beschikking van de eerste voorzitter van een
hof van beroep waarbij enkele censuur wordt
uitgesproken - Geen openbaarheid vereist.
497

Rechtsbeginselen (Algemene)
Persoonlijk karakter van de
570

Redenen van de vonnissen en arresten

Redenen van de

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straftoemeting - Wetsbepaling die aan de
rechter geen vrije beoordeling omtrent de
keuze van de op te leggen straffen overlaat Motivering.
410

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Redengeving - Art. 195, tweede
lid, Sv.
461
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Redengeving - Art. 195, tweede
lid, Sv.
464

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Redengeving - Art. 195, tweede
lid, Sv.
466

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechtedijke organisatie

Algemene begrippen
Conclusie - Begrip.

Toezicht op de wet735

Redenen van de vonnissen en arresten

Strafzaken - Samenstelling van he t rechtscollege - Vonnis van ·de correctionele rechtbank zitting houdende in hager beroep Vonnis waarover mede werd beraadslaagd
door een rechter die vroeger van de zaak
kennis heeft genomen als voorzitter van de
r aadkamer die de verdachte naar de politie650
rechtbank heeft verwezen - Gevolg.

Strafzaken straffen.

Algemene begrippen tigheid.

Strafzaken

vonnisse~n

405

arreste

Burgerlijke zaken - Aanvraag om heropening van de debatten - Verwerping Redenen.
434

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Uitlegging - Strafzaken - Beslissingen op de strafvordering en
de burgerlijke rechtsvordering.
466

Redenen van de vonnissen en at·resten
Algemene begrippen - Strafzaken - Tegenstrijdigheid tussen redengeving en beschikkend gedeelte.
631

Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Verval van het recht tot sturen Motivering.
529

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Verval van het recht tot sturen Redengeving.
53"1

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Bepaling van de strafmaat - Rijverbod Redenen - Verwijzing naar de motivering
van de eerste rechter.
566

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij anvezigheid van conclusie - Strafzaken
- Bepaling van de strafmaat - Rijverbod Redenen.
567

Redenen van de vonnissen en arresten
Afwezigheid van conclusie - Strafzaken Straf - Redengeving - Art. 195, tweede lid,
Sv.
697

Redenen van de vonnissen en arresten
Op cone us ie~Burgerlij!{e zaken - Beslissing van de appelrechter steunend op
arresten zonder verband met de zaak Redenen.
469

Redenen van de vonnissen en anesten
Op conclusie - Burgerlijke zaken - In hager
beroep hernomen conclusie.
688

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene regels - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure
- Arresten en beschikkingen - Motiveringsplicht - Grondslag.
415

13Redenen van de vonnissen en arresten
Toepassing van de algemene regels in geval
van indiening van een conclusie - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling
van de procedure - Buitenvervolgingstelling.
415

Redenen van de vonnissen en arresten
Toepassing van de algemene regels in geval
van indiening van een conclusie - Straf- .
zaken - Onderzoeksgerechten - Regeling
van de procedure - Afwijzing van een vraag
om aanvullend onderzoek - Redengeving.
415

Regeling van rechtsgehied
Strafzaken - Tussen raadkamer en con·ectionele rechtbank - Vonnis waarbij die rechtbank zich voor aile fe iten onbevoegd verklaart
omdat een feit, dat met de andere samenhangt, gepleegd werd toen de beklaagde de
valle leeftijd van achttien jaar niet had
bereikt.
673

Sociale zekerheid
Bijdragen - Uitvoering van werken door een
niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid,
de bijdrageopslagen en verwijlintresten
verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid - Regels niet toepasselijk op de
verbouwing van een bestaande individuele
woongelegenheid - Verbouwingswerken aan
een onroerend goed dat deels voor beroepsdoeleinden en deels als woongelegenheid voor
dt opdrachtgever is bestemd.
551

Spelen en weddenschappen
Kansspelen - Exploitatie - Veroordeling Voorwaarden.
624

Spoorwegen
Vervoer - C.I.M.-Verdrag, art. 16 - Aflevering van goederen aan de geadresseerde Begrip.
713

Spoorwegen

s

Vervoer - C.I.M.-Verdrag, art. 16 - Opslaan
van de goederen bij een commissionair-expedite ur - Gevolgen.
713

Spoorwegen
Vervoer - Vervoerkosten door een commissionair-expediteur voorgeschoten- Verplichtingen van de opdrachtgever.
713

Samenhang
Strafzaken
Correctionele rechtbank
waarbij verscheidene misdrijven aanhangig
worden gemaakt ten laste van een beklaagde
- Een misdrijf dat met de andere samenhangt, gepleegd toen de beklaagde de valle
leeftijd van achttien jaar niet had bereikt 673
Gevolg.

Slagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Wettige verdediging Voorwaarde.
738

Sociale zekerheid
Werknemers - Verplichte inhoudingen op de
betalingen gedaan aan een aannemer van wie
de registratie is geschrapt- Vereisten.
478

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - Loon - Aanvul- ·
lend dub bel vakantiegeld.
585

Sociale zekerheid
Sociaal statuut van de zelfstandigen Bijdrageplicht - Vrijstelling - Uitoefening
van een andere beroepsbezigheid in een LidStaat van de E.E.G
616

Sociale zekerheid
Bijdragen - Algemeen voorrecht op de
roerende goederen van de schuldenaar Omvang
718

Stedebouw
Verkavelingsvergunning
Verkavelingsplans - Bekendmaking - Gevolg.
635

Straf
Straftoemeting - Redengeving.

410

Straf
Algemene begrippen - Persoonlijk karakter
van de straffen - Draagwijdte van het
beginsel.
570

Straf
Vrijheidsstraffen
Gevange nisstraf
Keuze en maat van de straf - Redengeving.
560

Straf
Geldboete
Art. 195, tweede lid, Sv. Redengeving.
560

Straf
Vervangende gevangenisstraf - Geen vervangende straf uitgesproken door de rechter. 701

Straf
Verval van het recht tot sturen - Motivering.
529

Straf
Verval van het r echt tot sturen - Motivering.
53 1
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Straf
Allerlei - Wet 1 augustus 1985 houdende
fiscale en andere bepalingen, art. 29 - K.B.
18 december 1986, art. 58 - Verplichting om
een bedrag van vijf frank, vermeerderd met
opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage
tot de financiering van het Fonds tot Hulp
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, vanaf 2 maart 1987 uit te spreken door
de rechter bij iedere veroordeling tot een
criminele of correctionele hoofdstraf - Aard
van die maatregel en gevolgen.
416

Valsheid in geschrifte Gebruik door
iemand anders dan de vervalser - Gebruik
door de vervalser gewild of voorzien Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de
vervalser.
558

Verbintenis

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. geving.

Reden461

Straf
Allerlei geving.

Valsheid en gebruik van valse stukken

Art. 195, tweede lid, Sv. -

Reden464

Straf
Allerlei - Art. 195, tvveede lid, Sv. geving.

Reden466

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. geving.

Reden697

T

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Burgerlijke zaken - Taalwijziging - Bewijs dat een
partij een toereikende kennis van de taal van
de rechtspleging heeft.
609

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste
aanleg - Strafzaken - Stuk in een andere
dan de proceduretaal - Staat van inlichtingen - Toevoeging van een vertaling Voorwaarde .
653

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) In
cassatie - Burgerlijke zaken - Eentaligheid
van de akte - Stuk in het middel aangehaald
in een andere taal.
483

Taalgebmik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) In
cassatie - Dienstplichtzaken
Beslissing
van een herke uringsraad.
688

Tussenkomst
W.A.M.-verzekering - Tussenk:omst votn de
ver:ekeraar - Draagwijdte.
710

Wegverkeersreglement - Art. 10.1.1' en 3' Verplichtingen opgelegd door die bepalingen
- Aard.
703

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen - Duur Vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid
- Betaling door de verzekeringsinstelling Verhaal op de arbeidsongevallenverzekeraar
- Arbeidsongevallenwet, art. 63, § 2, derde
lid.
451

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen - Duur Arbeidsongeval - Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - Rechtsvordering tot
terugvordering - Arbeidsongevallenwet, art.
69 - Toepassingssfeer.
451

Verjaring
Strafzaken - Middel betreffende de verjaring
van de strafvordering, aangevoerd tot staving
van een cassatieberoep tegen een besliss inb
waarbij een verzet wegens niet-verschijning
ongedaan wordt verklaard - Ontvankelijkheid.
421

Verjaring
Strafzaken - Schorsing - Strafvordering Verstekvonnis - Betekening
Schorsing
van de verjaring- Begrip.
706

Verjaring
Strafzaken - Schorsing - Strafvordering Verschillende beklaagden - Wettelijke beletselen die de behandeling van de strafvordering ten aanzien van een onder hen in de weg
staan - Schorsing van de verjaring-ten
aanzien van de and.,ren - Voorwaarden. 706

Verjaring
Strafzaken zaak.

Stuiting -

Verdaging van de
530

Verldezingen
Gemeenteraadsverldezingen - Bezwaar van
een persoon tegen de inschrijving van een
kiezer op de lijst van de gemeenteraadskiezers - Grondslag wotarop het bezwaar berust
- Bewijs last - Draagwijdte van de artt. 20,
22, 28, 29, derde lid, 33 tot 36 van het Kieswet·
boek.
505

15Verkiezingen

Verzet

Gemeenteraadsverkiezingen - Bezwaar van
een persoon tegen de inschrijving van een
kiezer op de lijst van de gemeenteraadskiezers - Grondslag waarop het bezwaar berust
- Verwerping van het bezwaar door het
college van burgemeester en schepenen van
de gemeen te van insch rijving Hoger
beroep van diegene die het bezwaar heeft
ingediend - Arrest van het hof van beroep
dat het hoger beroep ongegrond verklaart Verantwoording.
505

Verwijzing na cassatie
Strafzaken Cassatie omdat de appelrechter, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis op verzet
aileen, de door het verstekvonnis uitgesproken vervangende gevangenisstraf heeft
verzwaard - Beperkte verwijzing.
421

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vernietiging van een rechterlijke beslissing
- Verwijzing - Toestand van de partijen
voor de aangewezen rechter.
4M

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Correctionele rechtbank Onmogelijkheid om een rechtscollege samen
te stellen dat in de zaak uitspraak zou kunnen
doen zonder gewettigde verdenking te
wekken.
627

Verzekering
Landverzekering - Driejarige verjaring vastgesteld bij art. 32 Verzekeringswet 11 juni
1874 - Rechtsvordering van de verzekeraar
tegen de verzekerde tot terugbetaling van de
bedragen betaald aan het slachtoffe r van een
ongeval - Aanvang van de verjaringstermijn.
432

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Voertuig met buitenlandse nummerplaat - Voertuig toegelaten
tot het verkeer in Belgie - Voertuig gewoonTijdelijke
lijk gestald in he t buitenland
invoer in Belgie - Begrippen.
688

Verzet
Strafzaken - Verstekvonnis waartegen het
openbaar mini sterie geen hoger beroep h eeft
ingesteld - Beslissing op het hoger beroep
van het openbaar ministerie tegen het vonnis
op het verzet - Verzwaring van de bij verstek
ui gesproken vervangende gevangenisstraf Wettigheid.
421

Verzet
Strafzaken - Strafvorderin g - Beslissing
waarbij de beklaagde bij verstek veroordeeld
wordt - Verzet - Niet-verschijning van de
opposant
Verzet ongedaan verklaard
zonder dat het openbaar ministerie zulks
gevorderd heeft- Wettigheid.
421

Verzet
Strafzaken - Verstekvonnis niet aan de
beklaagde in persoon betekend - Kennis van
de betekening - Feitelijke beoordeling van
de rechter.
527

Vel'Zet
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren Raad van beroep - Tuchtsanctie bij verstek
uitgesproken met een tweederdemeerderheid
- Verzet ongegrond verklaard - Vereiste
meerderheid.
573

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Hervatting
van geding.
641

Vonnissen en auesten
Strafzaken - Beslissing van de correctionele
rechtbank zitting houdende in hager beroep
.- Vonnis waarover mede werd beraadslaagd
door een rechter die vroeger van de .zaak
kennis heeft genomen als voorzitter van de
raadkamer die de verdachte naar de politierechtbank heeft verwezen - Gevolg.
650

Vonnissen en anesten

Verzekering
W.A.M.-verzekering
Verzekeraar
Tussenkomst- Draagwijdte.

710

Verzet
Strafzaken - Strafvordering - Voorziening
tegen een beslissing waarbij een verzet
wegens niet-verschijning ongedaan wordt
verklaard - Draagwijdte van de voorziening.

421

Verzet
Strafzaken
Strafvordering verzet - Aard

Strafzaken - Strafvordering - Niet-verschijning van de opposant - Verbod voor de
rechter om de beslissing waartegen verzet te
wijzigen.
421

Akte van

421

Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
op grond van een gewijzigde omschrijving
van het bewezen verklaarde misdrijf - Precisering van de hoedanigheid van de dader en
van de omstandigheden waarin het misdrijf
werd gepleegd - Wettigheid.
738

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Proces-verbaal van de terechtzitting
Verschillende bladen zonder enige samenhang - Weergave van een getuigeverklaring.
413

16Vonnissen en arresten
Tuchtzaken - Beroepen beslissing nietig
Appelbeslissing die voormelde beslissing niet
bevestigt en op eigen gronden steunt Gevolg.
389

Voorlopige hechtenis
Onmiddellijke aanhouding - Begrip.

511

·Voorlopige hechtenis
Onmiddellijke aanhouding - · Begrip.

562

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling
Art. 5.3
E.V.R.M. - Recht om binnen een redelijke
termijn berecht te worden of hangencle het
proces in vrijheid te worden gesteld - Redelijke termijn - Begrip.
467

Voodopige hechtenis
Invrijhfidstelling - Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling Verwerping
Redengeving.
501

Voorlopige hechtenis
Invrijheidstelling- Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling Verwerping
Redengeving - Toepasselijke wetgevingen.
501

Voorlopige hechtenis
Aan het hof van assisen gericht verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling
Art. 5.3
E.V.R.M. - Recht om binnen een redelijke
termijn te worden berecbt - Begrip.
533

Voorrechten en hypotheken
Verplichte inhoudingen op de betalingen
gedaan aan een aannemer van wie de registratie is geschrapt- Vereisten.
478

Voon·echten en Hypothelmn
Algemeen voorrecht op de roerende goederen
van de schulclenaar - Voorrecht voor de
bijdragen ve,·schuldigd aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid - Omvang.
718

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Termijnen - Gemeenteen provinciebelastingen - Directe belastingen - Termijn - Aanvang - Kennisg~
- - - - --.-.
vi·ng van de bestreden beslissing - Kennisgeving - Begrip.
635

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Termijnen - Gemeenteen provinciebelastingen - Directe belastingen.
635

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Ontvankelijkheid - Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift in cassatie - Neerlegging ter griffie
van bet hof van beroep - Geen volmacht. 632

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Ontvankelijkheid - Inkomstenbelastingen - Verzoekschrift in cassatie - Neerlegging ter griffie
van het hof van beroep - Geen volmacht. 633

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Directe gemeente- en provinciebelasting Ontvankelijkheid - Beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over het
bezwaar van een naamloze vennootschap of
een
commanditaire
vennootschap
op
aandelen tegen een aanslag in een met het
patent analoge belasting over het dienstjaar
1984 Beslissing niet in laatste aanleg
gewezen.
608

Vom:ziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Procedure van
rangregeling
Cassatieberoep ingesteld
meer dan drie maanden na de kennisgeving
van de bes!issing door de griffier onder
gerechtsbl'ief.
538

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen
stukken - Stukken bij een verzoekschrift Geen nummering en parafering van de
stukken door de advocaat bij het Hof van
Cassatie - Gevolgen.
695

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van
niet-ontvankelijkheid - Taal - Eentaligheid
van de akte - Stuk in het middel aangehaald
in een andere taal.
483

Voorziening in cassatie
Beslissing vatbaar voor cassatieberoep Burgerlijke zaken - Onteigening ten algemenen nutie - Spoeclprocedure - Bepaling
van de voorlopige vergoeclingen - Herziening
- Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
- Vatbaarheid voor cassatieberoep.
663

Voorziening in cassatie
Dienstplichtzaken - Vormen
ning - Gemachtigde.

Voorziening in

Handteke737

ca~satie

Strafzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafvordering
- Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid van de
voorziening - Voorwaarden.
511

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Strafvordering
- Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid van de
562
voorZJening - Vere1sten.

17Wegverkeer

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Burgerl!jke
rechtsvordering - Veroordelend arrest Bevel tot onmiddellijke aanhouding
Ontvankelijkheid van de voorziening.
562

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn van cassatieberoep Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Verzet tegen beschikking van de raadkamer die verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst
GeschiJ over de
bevoegdheid ratione loci van de raadkamer Ontvankelijkheid.
628
Strafzaken - Vorm - Ontzetting van de
ouderlijke macht - Voorziening van de
minderjarige en diens voorlopig bewindvoerder .:.._ Betekening van het cassatieberoep
- Ontvankelijkheid.
532

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Memorie tot staving
van de voorziening - Onleesbare handtekening.
701

Voorziening in cassatie
Stn.fzaken Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen in feite en in rechte - Voorziening
tegen een beslissing waarbij een verzet
wegens niet-verschijning ongedaan wordt
verklaard - Draagwijdte van de voorziening.
421

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Draagwijdte van de voorziening
- Beslissing waarbij het verzet niet ontvankelijk of ongedaan wordt verklaard.
626

Voorziening in cassatie
Tuchtzaken- Vormen- Verzoekschrift niet
ondertekend door een advocaat bij het Hof
van Cassatie.
396

Vordering in rechte
549

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken ring - Begrip.

Wegverkeer
Wegverkeerswet, art. 14
Aanduiding
van de verkeersbelemmeringen - Overheid
die het beheer van de openbare weg heeft Begrip.
571

Wegverkeer
Wegverkeerswet - Art. 35 - Sturen in staat
van dronkenschap - Bewijslevering.
597

Wegverkeer

Voorziening in cassatie

Belang - Begrip.

Wegverkeerswet- Wetsbepalingen - Art. 1
-Doe!.
703

Wegverkeerswet, art. 62- Proces-verbaal van
vaststelling - Vergissing in de datum Wettelijke bewijswaarde.
407

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Art. 8.3, tweede lid
599
- Rijbewegingen - Begrip.

Wegverkeer
Wegverkeersreglement - Reglementsbepalingen - Art. 10.1.1" en 3" - Verplichtingen
opgelegd door die bepalingen - Aard.
703

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbepalingen - Art. 12.3.2 - Voorrang - Voorranghebbende bestuurder die stopt en zijn
voertuig opnieuw in beweging brengt 577
Verlies van voorrang- Voorwaarde.

Wegverkeer
Art. 16.5 Wegverkeersreglement - Verplichtinl( zich zo ver als nodig is van de in te halen
bestuurder te verwijderen - Draagwijdte. 512

Wegverkeer
Art. 16.4.1", a, Wegverkeersreglement
Verplichting zich ervan te vergewissen dat de
weg over voldoende afstand vrij is - Draagwijdte.
512

Oorzaak van de vorde585

Wegverlteer

Tergende en roekeloze rechtsvordering Fout.
661

Wegverkeer

Vordering in rechte

w

Wegverkeersreglement 1975 - Reglementsbepalingen - Artt. 12 en 19.
565

Wegverkeersreglement, art. 78.2 - Aanduiding van de verkeersbelemmeringen - Overheid die het beheer over de openbare weg
heeft - Begrip.
571

Werkloosheid
Wapens
Verboden wapen - Begnp

652

Gerechtigden - Stage - Jonge werknemer
- Werk mgevolge een overeenkomst voor
tewerkstelling van studenten - Stageti)d 5:>3

-18Werkloosheid
Werknemer opnieuw arbeidsgeschikt na een
ziekteperiode - Volledig werkloze werknemer - Aanvraag door het gewestelijk
bureau aan de uitbetalingsinstelling van die
werkloze teruggezonden om ze te doen
aanvullen - Termijn om de aanvraag en de
gevraagde documenten te doen toekomen. 555

Werkloosheid
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering Arbeidsdagen - Dienstboden.
644

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Door de
overheid tewerkgestelde werklozen
Tewerkstelling door V.Z.W. - Schuldenaar
van de uitkermg.
646

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Wet 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels.
539

Wetten, decreten, besluiten
Werking in de tijd - Art. 109bis Ger.W., in
dat wetboek ingevoegd bij art. 6 wet 19 juli
1985.
678
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Terugbetaling
Schadeloosstelling op grond van een andere
wetgeving - Vordering van het ziekenfonds
tegen de verzekerde.
478

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Verzekeringsinstelling - Toekenning van uitkeringen aan de
getroffene bij een ongeval - Vordering tot
terugbetaling tegen de verzekeraar van de
veroorzaker van het ongeval - Verzekeringsinstelling in de plaats getreden van de
getroffene van het ongeval - Begrip.
579

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Z.I.V.-wet, art. 70, § 2 - Indeplaatsstelling
van de verzekeringsinstelling - Gevolgen.
664

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet
- Forfaitaire prestaties - Indeplaatsstelling
van de verzekeringsinstelling - Criteria. 698

