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ENKELE BESCHOUWINGEN BETREFFENDE
RECHTSSTAAT, SCHEIDING DER MACHTEN
EN RECHTERLIJKE MACHT

Rede uitgesproken door procureur-generaal E. Krings op de
plechtige openingszitting van het Hoi van Cassatie op 1
september 1989
Mijnheer de eerste voorzitter, dames en heren van het Hof,
Vooraleer deze redevoering te houden, wens ik te beklemtonen dat, zoals overigens steeds alle leden van het openbaar
ministerie, de procureur-generaal, die overeenkomstig de wettelijke voorschriften het woord voert, zelf instaat voor het standpunt dat hij uiteenzet en derhalve niet noodzakelijk het standpunt van het Hof weergeeft Ik ben immers niet de spreekbuis
van wie dan ook en zou overigens niet aanvaarden het te zijn,
omdat dit mijn onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen.
Ik heb mij ingespannen om het vraagstuk met de meeste
objectiviteit te behandelen, ook met gematigdheid, en met het
innige verlangen dat er tussen de organen van de drie machten
wederzijdse eerbied en begrip voor de uitoefening van hun
respectieve bevoegdheden zou bestaan. Die verstandhouding is
volstrekt essentieel en onontbeerlijk voor de behoorlijke uitoefening van de Staatsmacht.
Meer dan tien jaar lang, deels als adjunct van de Koninklijke
Commissaris, deels in de uitoefening van dat ambt zelf, had ik
het voorrecht, volstrekt onafhankelijk ten opzichte van alle
partijen, de w~rking Em van de regering {m van het parlement
van zeer dichtbij te volgen en naar waarde te beoordelen. Ik heb
mij toen steeds ingespannen om de verstandhouding op het
hoogste peil te houden. Die betrachting is bij mij nog altijd
levendig en heeft ook mijn betoog van heden beziPld.

*

*

*

1. Enkele maanden geleden heeft de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan, een colloquium georganiseerd
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daarbij ter sprake kwamen was dat van de onderwerping van de
Staat aan het recht, met alle implicaties van dien (1).
Zeer oordeelkundig had professor Storme, aan wie de organisatie van het colloquium was opgedragen, de bespreking van het
vraagstuk in verschillende hoofdstukken ingedeeld, te weten de
Rechtsstaat, grondslag, evolutie en huidige verschijning, de legitimering van_ de macht en het recht tegenover de machten.
Opmerkelijk is dat de kwestie van de scheiding der machten
al vlug als de kern van het onderwerp werd ervaren en dat de
Rechterlijke Macht daarbij, zeer terecht, in het middelpunt van
ieders belangstelling stand, op een uitzondering na, waarop ik
verder zal terugkomen.
Rechtsstaat en scheiding der machten zijn inderdaad ten
nauwste met elkaar verbonden en, zoals verder zal blijken, geldt
die verbondenheid in het bijzonder ten opzichte van de Rechterlijke Macht (2).
Nu de jongste tijd desaangaande vragen blijken te zijn
gerezen, heb ik gemeend, gelet op dat bijzonder belangrijk
aspect van het vraagstuk en van de praktische weerslag ervan
op de werking van de Rechterlijke Macht, even bij de talrijke
facetten erv<:m te moeten .stilstaan.
Als ik meen dat vraagstuk bovendien in verband te mogen
brengen met het bestaan van de Rechtsstaat, dan is het omdat
het beeld van de. Rechtsstaat thans als een van de voornaamste
symbolen van de democratische samenlevingen geldt (3). Niet
zelden worden problemen die de werking van de staatsinstellingen betreffen, uii het oogpunt van het bestaan van de Rechtsstaat aangepakt. Dit bleek nag zeer recent uit de toespraak van
Z.M. de Koning, ter gelegenheid van de nationale feestdag, op
21 juli 1989. Kart geleden werd ook door de heren Cooreman en
Van Rompaey een wetsvoorstel in de Senaat ingediend betreffende de vereenvoudiging, van de rechtspleging tot invordering
van een geldsom : de memorie van toelichting begint met de
beschouwing dat in een rechtsstaat een persoon tegen wie een

(1) De verslagen en akten van dit colloquium liggen ter perse en zullen eerlang
verschijnen.
(2) AUTIN, « Illusions ·et vertus de I'Etat de droit », in L'Etat de droit, « Mission
sur Ia modernisation de I'Etat, travaux publies sous Ia direction de Dominique
Colas >>, P.U.F., 1987, biz. 152.
(3) J. CHEVALIER, « L'Etat de droit », Revue du droit public et de fa science politique en France eta J'etranger, 1988, nr. 2, biz. 314 : « ... brusquement propulse sur
Ia place publique, devenu une valeur en soi, transforme en contrainte axiologique,
il (I'Etat de droit) connait une surcharge de significations, qui lui donne une coloration toute nouvelle. Cette promotion s'explique par des considerations variees :
La perte de fillbilite. d'un Etat qui n'apparait plus seulement comme un instrument
·de promotion' et de securisation collective, mais aussi comme un: agent possible
d'oppression; !'accent mis sur l'individu: face au pouvoir et Ia defense de ses droits
et hbertes_fondamentales cbntre Ia dictature des majorites democratiques ... »
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moet worden opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen
(4).
Ik meen dat die verwijzing naar de Rechtsstaat zeer terecht
was, omdat de werking van de Rechterlijke Macht inderdaad
essentieel berust op de eerbiediging van het recht van verdediging en dat zulks inderdaad een van de kenmerken van de
Rechtsstaat is.
Die aanhaling van het begrip Rechtsstaat wijst op het belang
dat in de openbare opinie eraan wordt gehecht.
Voortbestaan van de Rechtsstaat is het paradigma waarop
steeds weer een beroep wordt gedaan, telkens als een inbreuk
blijkt te bestaan op een rechtstoestand die als essentieel wordt
beschouwd. De eerbiediging van het recht van verdediging is
daar een voorbeeld van (5).
Des te belangrijker is dan ook de band die tussen Rechtsstaat
en scheiding der machten, althans ten opzichte van de Rechterlijke Macht, bestaat.
We zullen logischerwijze met de bespreking van het begrip
Rechtsstaat beginnen, om vervolgens, aan de hand van onze
bevindingen, het vraagstuk van de scheiding der machten ten
opzichte van de Rechterlijke Macht te behandelen.
2. Het begrip Rechtsstaat werd reeds op uitvoerige en merkwaardige wijze door mijn geleerde voorganger, procureur-generaal
Dumon,
behandeld
in
zijn
openingsrede
van
3 september 1979, d.i. precies tien jaar geleden (6).
Ik kan mij, in al wat hij heeft gezegd, volkomen bij hem
aansluiten en wil derhalve niet in herhaling vallen. Ik zal mij
dienaangaande beperken tot het herinneren aan enkele algemene beginselen die aan het begrip ten grondslag liggen.
Veelal wordt geleerd dat in de Rechtsstaat alle gezagsorganen
van de Staat verplicht zijn het recht te eerbiedigen << L'Etat de
droit reside ... dans l'assujettissement au droit de ceux qui
detiennent dans l'Etat l'usage de la puissance de contrainte
materielle » (7). Het begrip recht wordt daarbij zeer ruim
gebruikt en overigens meestal niet nader bepaald (8).
Hoe dan ook, het principe zelf van de onderwerping van de
Staat aan het recht werd o.m. verkondigd in de statuten van de
(4) St. Senaat, zitt. 1988-1989, nr. 457, van 18 oktober 1988.
(5) Zie het algemeen verslag uitgebracht ter gelegenheid van het colloquium
gewijd aan Recht en Macht in de Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten in december 1938, en dat ter perse ligt.
(6) Duman, « Over de Rechtsstaat "• redevoering uitgesproken op ?e plechtige
openingszitting van het Hof op 3 september 1979.
(7) CHEVALIER, Joe. cit., biz. 329.

(8) Vraag is o.m. of hiermede eveneens de algemene beginselen yan het recht
worden bedoeld; zie hierna nr. 7 en de voetnoot.
·
·
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(wet van 11 februari 1950) (9).
Luidens artikel 3 van die statuten erkennen de leden van de
Raad het principe van de voorrang (la preeminence) van het
recht en het principe luidens hetwelk elk persoon die onder hun
jurisdictie ressorteert de rechten van de mens en de fundamentele rechten moet genieten (10).
Hieruit blijkt dus duidelijk dat Belgie de onderworpenheid
van de Belgische Staat aan het recht uitdrukkelijk aanvaardt.
Dat is trouwens ook het geval met aile landen die tot de Raad
van Europa zijn toegetreden. De statuten bepalen evenwel dat,
wanneer vaststaat dat een land in die onderworpenheid tekortschiet, de uitoefening van zijn lidmaatschap kan worden
geschorst en dat bovendien door de andere leden tot zijn uitsluiting uit de Raad kan worden beslist. Overigens kan ieder lid
zich uit eigen beweging uit de Raad terugtrekken. Dit laatste is,
zoals verder zal blijken, van overwegend belang voor dit betoog.
3. Het vraagstuk is uit rechtsfilosofisch oogpunt van belang,
omdat onvermijdelijk de vraag rijst hoe de onderworpenheid
van de Staat aan het recht overeen te brengen is met de soevereiniteit van de Staat.
Sommigen oordelen dat het begrip soevereiniteit onbestaanbaar is met de onderworpenheid van de Staat aan het recht. Die
stelling werd onlangs nog verdedigd door professor Van Dun
tijdens het zoeven vermelde colloquium van de Academie. Het
was echter reeds de stelling van Fran(;!ois Geny en van Duguit
die uitgingen van het standpunt dat er van staatssoevereiniteit
geen sprake kon zijn (11).
Zoals professor Dabin in zijn standaardwerk heeft betoogd,
moet worden uitgegaan van een meer pragmatisch standpunt
(12): « II y a des limites objectives a la souverainete de l'Etat,
limites derivant comme la souverainete elle-meme de la nature
de l'Etat, de sa fin et de sa mission. Precisement !'ensemble de
ces limites forme de droit auquel l'Etat est assujetti ... » (13).
Staatssoevereiniteit is een potentialiteit, d.w.z. dat het steeds
mogelijk is dat de soevereiniteit van de Staat zich laat gelden en
op dat ogenblik de Rechtsstaat eventueel verdwijnt, omdat,

(9) VELU, Droit public, d. I, nr. 69, biz. 99.
(10) Pasinomie, 1950, biz. 369.
(11) GENY, Science et technique en .droit prive positif, 1914-1925; DUGUIT, Traite
de droit constitutionnel, 1927-1930; zie tevens FRANK VAN DUN, Het fundamenteel
l'echtsbeginsel, een essay over de grondslagen van het recht, Antwerpen, 1983.
(12) Doctrine generale de I'Etat, Bruxelles, 1939, biz. 128 en vJg_; in deze
beschouwingen zal herhaaldelijk worden verwezen naar dit meesterwerk, dat naar
onze mening in ons land de grondslag blijft voor elke studie die met dat onderwerp verband houdt.
(13) Loc. cit., biz. 133.
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zich niet meer onderwerpt aan het recht en naar willekeur
handelt. In een democratisch land als het onze is zulke toestand
zeer onwaarschijnlijk.
Daaruit volgt dat als het theoretisch al juist kan zijn dat
staatssoevereiniteit en Rechtsstaat elkaar uitsluiten, omdat
soevereiniteit nu eenmaal niet te verenigingen is met onderworpenheid, al was het ook maar aan het recht, niettemin moet
worden toegegeven dat, in de werkelijkheid, hoewel de soevereiniteit van de Staat niet wordt ontkend, de onderworpenheid van
de Staat aan het recht evenmin kan worden betwist, omdat, in
een democratisch land, de organen die de staatsmacht uitoefenen, het zich niet kunnen veroorloven het recht te negeren en
naar willekeur te handelen.

4. Het is alvast niet mogelijk vol te houden dat staatssoevereiniteit niet bestaat. Die soevereiniteit ligt trouwens, althans voor
een groot deel, ten grondslag aan de internationale betrekkingen. Een Staat aanvaardt niet dat door een andere Staat
afbreuk wordt gedaan aan zijn soevereiniteit.
Niettemin moet hier worden onderstreept dat een Staat op
internationaal vlak een beperking van die soevereiniteit kan
toestaan; in dat geval echter moet die beperking niet aileen in
omvang maar vooral in duur begrensd zijn. Definitieve en volledige afstand van soevereiniteit zou in feite gelijk staan met het
verdwijnen van de Staat als dusdanig. Als die afstand slechts
ten aanzien van een deel van het grondgebied zou gelden, dan
zou die in feite een afstand van grondgebied betekenen.
Wij kennen op dit ogenblik verscheidene vormen van gedeeltelijke afstand van soevereiniteit in verband namelijk met de
supranationale instellingen, zoals de Raad van Europa en de
Europese Gemeenschappen. Meestal zijn zulke vormen van
afstand tijdelijk; d.w.z. dat ze opzegbaar zijn, of althans op
bepaalde tijdstippen voor opzegging vatbaar zijn (14}.
Maar precies het bestaan van die internationale overeenkomsten houdt het bewijs in van het bestaan van de staatssoevereiniteit. Alleen omdat zij soeverein zijn kunnen de Staten
verplichtingen aangaan die voor hen zelf en voor hun onderdanen bindend zijn (15}.

(14) Zie wat de Raad van Europa betreft, art. 7 van het Statuut; wat de E.E.G.
aangaat, werd het Verdrag voor een onbepaalde tijd gesloten. In het Verdrag komt
geen opzeggingsbepaling voor. Er is in feite een afstand van soevereiniteit (zie
o.m. VAN GERVEN, Met recht en rede, blz. 122).
(15) Zelfs die stelling van beperkte soevereiniteit wordt door sommige auteurs
betwist: zie G. ScELLES, Precis de droit des gens, 1932-1934, d. I, blz. 80: Scelles
verwerpt overigens elk soevereiniteitsbeginsel, zie o.m. blz. 13 en 62.
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voorbeeld : Belgie heeft in 1955 de bevoegdheid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten aanzien van individuele klachten erkend. Die erkenning is ongetwijfeld een uiting
van de staatssoevereiniteit, maar brengt tevens mee dat de
Staat zich voortaan aan de beslissingen van het Hof onderwerpt
en door het Hof tot schadevergoeding kan worden veroordeeld.
Dat betekent een gedeeltelijke afstand van soevereiniteit. Wie
zou echter durven beweren dat onverschillig welke regering of
onverschillig welk parlement het zou aandurven het Verdrag op
te zeggen, om weer over een volstrekte soevereiniteit te
beschikken? Er is onder de bevolking een zodanige consensus
gegroeid - al is het lang niet zeker dat elke burger al de
gevolgen van die toetreding kent en verstaat - dat het haast
niet denkbaar is dat men het Verdrag zou opzeggen. Dat zou
zonder meer beschouwd worden als een aanslag op de rechten
van de mens en zou de regering aan de schandpaal brengen.
Men mag niet uit het oog verliezen dat in een hedendaags
democratisch land de druk van de openbare opinie een zeer
grate rol speelt, althans bij de aanpak van vraagstukken die de
grondslag van de samenleving raken (16}.
Hieruit volgt dat er geen sprake kan zijn van een absolute,
onbeperkte staatssoevereiniteit en derhalve dat het de Staat niet
vrij staat naar willekeur van de toepassing van het recht af te
zien.
5. Blijft dan evenwel de vraag wie het recht waaraan de Staat
is onderworpen, bepaalt en hoe het wordt bepaald.
Op die vraag wordt thans een dubbel antwoord gegeven.
6. Enerzijds, nu de Staat toegetreden is tot internationale
verdragen die bevoegdheden toekennen aan supranationale
instellingen en gerechten, wordt het recht dat de Staat beheerst,
althans voor een deel door die instellingen en gerechten
bepaald. Anderzijds wordt het recht binnen de Staat hetzij door
de Grondwetgever hetzij door de wetgever, ruim gezien, bepaald.
Het is in dit verband niet zonder belang erop te wijzen dat,
wanneer de internationale verdragsbepalingen een rechtstreekse
werking hebben, het recht meer dan eens zal vastgelegd worden
zoals die bepalingen door een supranationaal gerecht worden
uitgelegd. Luidens een thans vaststaande rechtspraak van het
Hof (17), die overigens ook in het buitenland wordt gevolgd,
moeten de nationale gerechten het intern recht uitleggen en
(16) DABIN, Joe. cit., biz. 137, die verwijst naar Duguit, d. III, §§ 55 e.v. Duguit
oordeelt overigens : « C'est l'Etat de conscience de Ia masse des individus composant un groupe social donne qui est Ia source cn\atrice du droit » (Joe. cit., biz.
115).
(17) Cass., 27 mei 1971, A.C., 1971, biz. 959 en de conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch, in Bull. en Pas., 1971, I, 886.
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De Staat is dus in dat geval onderworpen aan het recht dat in
het land toepasselijk is doch dat niet in het land zelf is tot stand
gekomen (18).
Wanneer integendeel de verdragsbepalingen geen directe
werking hebben, zal de nationale wetgever moeten optreden, om
de interne regeling in overeenstemming te brengen met die
bepalingen, en wel zoals die door het supranationaal gerecht
zijn uitgelegd. De onderwerping van de Staat blijkt hier des te
duidelijker daar de wetgever geen keuze heeft en gehouden is
de wetgeving aan te passen, wil hij de Staat niet blootstellen
aan veroordelingen tot vergoeding jegens al wie door het tekort
van de wetgeving schade lijdt.
Voor Belgie heeft die toestand zich reeds meer dan eens voorgedaan, o.m. wat artikel 123sexies van het Strafwetboek betreft,
dat gewijzigd werd om een veroordeling van Belgie te voorkomen, naar aanleiding van een geding ingesteld voor het Europees Hof te Straatsburg (zie wet van 30 juni 1961), wat het
statuut van de natuurlijke kinderen betreft (art. 334 B.W.) en,
zeer recent, wat de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis
aangaat (art. 5 wet van 20 april 1874) (19}.
We stellen dus vast dat in die gevallen alle staatsorganen, ook
de wetgever, onderworpen zijn aan het recht, hoewel de inhoud
van dat recht door supranationale rechters wordt bepaald. Ret
toezicht op de naleving van dat recht wordt overigens niet enkel
door de nationale rechters, doch vooral door de supranationale
rechters uitgeoefend. Mocht de interne wet, zoals ze door de
nationale wetgever gewijzigd werd, niet in overeenstemming
zijn met de uitleg die de supranationale rechter van het Verdrag
heeft gegeven, dan zou de veroordeling van Belgie mogelijk zijn
(20).

(18) Prof. Dabin merkt in dit verband op : " On peut se demander dans queUe
mesure une instance etrangere a un groupement politique determine est apte a
juger des exigences et des convenances du bien public particulier a ce groupe·
ment. Car si le bien public a incontestablement des aspects humains, debordant le
cadre local et national, il a egalement un aspect national, en raison des contingences propres a chaque groupe politique, et notamment du caractere national des
hommes qui le composent. Or. s'il n'y a pas de raison de douter a priori de l'impartialite d'une instance ou siegeraient des juges veritables, habitues professionnellement au devoir d'impartialite, qui peut garantir Ia perspicacite et Ia penetration
psychologique de ces juges qui restent malgre tout des etrangers, peu avertis des
particularites nationales du bien public en cause? », DABIN, Joe, cit., biz. 140.
(19) In dit geval gaat het echter om een rechtstreekse werking van het Verdrag,
zodat de rechtspraak reeds toepassing maakt van de regel zoals ze door het Europees Hof wordt uitgelegd, hoewel de interne regel anders luidt (zie het jongste
arrest van het Hof van Cassatie van 9 augustus 1989, nr. 7663).
(20) Men zou hierbij geneigd kunnen zijn te oordelen dat het gaat om een
« gouvernement des juges ». Ik meen evenwel dat dit niet zo is omdat de internationale rechter gehouden is door de tekst van het Verdrag en niets anders doet
dan die tekst uit te leggen, precies zoals een interne rechter dat zou doen.

{Zie vervolg nota volgende biz.)
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waaraan de Staat is onderworpen, essentieel verband met de
vrijheden die door de Grondwet zijn vastgelegd. Die vrijheden
zijn overigens meestal begrepen onder de fundamentele rechten
die door de internationale verdragen zijn gewaarborgd.
Het staatsgezag wordt in dit verband dus in een dubbel
opzicht beperkt : enerzijds door de internationale verdragen,
anderzijds door de Grondwet.
De wetgever mag weliswaar, in het belang van een democratische samenleving, maatregelen treffen voor de uitoefening van
die vrijheden, maar zelfs op dat stuk is zijn macht, zoals wij het
zoeven hebben gezien, beperkt en onderworpen aan toetsing
door de supranationale gerechten die het eerbiedigen van de
fundamentele rechten waarborgen.
Is de Staat evenwel onderworpen aan andere rechten dan die
welke zoeven werden vermeld? Wordt het staatsgezag nog
anders beperkt? Leveren onder meer de algemene beginselen
van het recht een beperking op? (21)
Sommige van die algemene beginselen, zoals dat van het
recht van verdediging, behoren tot de fundamentele rechten, en
het is derhalve uit dien hoofde dat ze de uitoefening van het
staatsgezag beheersen en de grenzen ervan bepalen.
(Vervolg nota van vorige biz.)
Het verschil met de interne rechter is echter hierin gelegen dat wanneer de
internationale rechter een bepaalde uitleg heeft gegeven waarmede een interne
wet onbestaanbaar is, de nationale wetgever in feite verplicht is de interne wet
aan te passen aan de uitleg die de supranationale rechter heeft bepaald.
Dat zal wellicht niet het geval zijn met de uitspraken van de interne rechters,
maar het is toch zo dat indien de wetgever niet akkoord gaat met de uitleg die de
rechters aan de wet hebben gegeven, hem niets anders te doen staat dan de wet te
wijzigen, ten einde de jurisdictionele uitleg uit te schakelen. (Dit zou geen interpretatieve wet zijn : zie VELU, « Droit public ''• d. I, biz. 600). Een geval van dien
aard deed zich voor in verband met de aansprakelijkheid van de Staat voor de
fouten die de loodsen van zeevaartuigen in de uitoefening van hun dienst begaan.
Een arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 1983 (A.C., 1983-84, nr. 207)
had beslist dat de Staat aansprakelijk is voor de schade ontstaan ter gelegenheid
van een aanvaring op de Schelde, wanneer bewezen is dat de loods een fout bij
het sturen van het schip heeft begaan. Die rechtspraak gaf aanleiding tot de wet
van 3 augustus 1988, houdende wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, waarbij werd bepaald dat de Staat in zulke
gevallen niet aansprakelijk is. Er werd tevens bepaald dat de wet terugwerking
zou hebben voor dertig jaar!
Wat de directe werking van de rechtspraak van het Europees Hof betreft, zie :
Velu, conclusie bij Cass., 14 april 1983 (Bull. en Pas., 1983, nr. 441; ERGEC,
L'autorite dans J'ordre juridique beige des decisions des OI'ganes de la Cour
europeenne des droits de J'lwmme, ai'{Juments d'autorite et arguments de raison en
droit, (1988), biz. 69; ERGEC, « De Ia communication du dossier de !'instruction a Ia
doctrine de Ia chose interpretee "• J.T., 1989, biz. 347.
(21) Het vraagstuk gaf aanleiding tot besprekingen, o.m. tijdens het colloquium
van de Academie (zie de bijdrag van prof. Van Dun, reeds vermeld en thans ter
perse).
Ook in de Franse rechtspraak en rechtsleer kwam het vraagstuk ter sprake, met
het oog op de controle over de werking van de Uitvoerende Macht. Zie in die zin
J.L. AurrN, « Illusions et vertus de l'Etat de droit administratif "• in L'Etat de droit,
Joe. cit. P.U.F., 1987, i.h.b. biz. 156.
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aan het oordeel van de wetgever en van de rechters overgelaten
en leveren ze derhalve geen begrenzing van het staatsgezag op.
8. Ret besluit mag dus zijn dat de grondslag van het vraagstuk van de onderwerping van de Staat aan het recht neerkomt
op de waarborg van de fundamentele rechten en vrijheden.
De beperking van de soevereiniteit van de Staat komt in feite
neer op de verplichting voor de Staat de fundamentele vrijheden
te eerbiedigen. Dit zijn niet enkel de vrijheden die door de
Verdragen over de Rechten van de Mens zijn bepaald, doch al
de vrijheden die de grondvesten van de Belgische Staat
uitmaken en in de Grondwet zijn neergelegd. Die vrijheden zijn
het die door alle staatsorganen, wetgever, regering en rechters,
op ieder ogenblik geeerbiedigd moeten worden. De grenzen van
de staatsmacht worden aldus bepaald.
De finaliteit van de Rechtsstaat bestaat er derhalve in dat het
recht aan de burgers voldoende waarborgen biedt tegen de
macht van de Staat (22). In de Rechtsstaat wijst het woord recht
op een geheel van waarden en beginselen die de fundamentele
rechten uitmaken, zoals die door de Grondwet en derhalve ook
door het Verdrag over de Rechten van de Mens worden gewaarborgd (23).
Dat is overigens het belangrijkste aspect van het « nationaal
welzijn » waarop professor Dabin zijn stelling bouwde (24).
Precies in dit verband is de taak van de Rechterlijke Macht zo
belangrijk en is haar bestaan nauw verbonden met het bestaan
van de Rechtsstaat.
9. Waarom betreft dit hoofdzakelijk de Rechterlijke Macht?
Omdat de fundamentele rechten, waaronder de rechten van de
mens, een voortdurende bescherming van de persoon tegen het
gezag vereisen en omdat die bescherming moet uitgaan van een
volstrekt onafhankelijk en onpartijdig orgaan. Dit is uiteraard
de taak van de rechters, die ervoor moeten zorgen dat de fundamentele rechten zowel door wetgever en regering als in hun
eigen midden worden geeerbiedigd. Die fundamentele rechten
zijn immers rechten die aan het gezag zijn tegengesteld en die
juist daarom een zeer bijzondere bescherming vergen. Zoals
J. Chevalier schrijft: « l'idee meme de droits subjectifs opposables au pouvoir constitue bien une dimension fondamentale
(22) CHEVALIER, Joe. cit., blz. 317 en 366; GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Les garanties de l'independance du juge en droit belge >>, in Rapports au IV Congn}s de
l'academie internationaJe de droit compare, Paris, 1954, blz. 155 : « L'Etat de droit
est un Etat qui assure le regne de la loi ».
(23) MICHEL MAILLE,
P. U.F., 1987, blz. 249.
(24)

DABIN,

«

Le retour de l'Etat de droit "• in L'Etat de droit, Joe. cit

Joe. cit., blz. 248.

-12de la theorie de l'Etat de droit : elle implique que les individus
beneficient d'un ensemble de garanties contre le pouvoir; et
selon que ces garanties seront plus ou moins developpees l'Etat
de droit se renforce ou s'affaiblit », en ook : « L'Etat de droit
implique done la soumission au droit et la sanction d'un juge
independant » (25).
Dit laatste wijst op de noodzakelijkheid van een volstrekte
onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht ten opzichte van
aile andere machten in de Staat, zowel ten opzichte van het politiek gezag, dit zijn wetgever en regering, als ten opzichte van
elke drukkingsgroep van welke aard dan ook (26).
Die onafhankelijkheid geldt noodzakelijk voor de organen zelf
die tot taak hebben de fundamentele rechten te doen eerbiedigen en voor de personen die van deze organen deel uitmaken,
te weten de rechters en, zoals we verder zullen vaststellen, de
!eden van het openbaar ministerie.
Doch die onafhankelijkheid wordt slechts werkelijk gewaarborgd wanneer die organen hun ambt uitoefenen binnen een
afzonderlijke tak van de staatsmacht, te weten de Rechterlijke
Macht. Het mag niet zijn dat, zoals in sommige onzer buurlanden, die organen als agenten van de Uitvoerende Macht, van
de administratie worden aangezien (27). In ons land namelijk
heeft de grondwetgever er bijzonder voor gezorgd dat het
bestaan van een afzonderlijke Rechterlijke Macht uitdrukkelijk
wordt erkend (28). Dit is een van de hoekstenen van onze staatsinrichting die precies een essentieel verschil uitmaakt met de
toestand die in sommige buurlanden bestaat.

(25) J. CHEVALIER, Joe. cit., biz. 330 en 367.
(26) ARPAILLANGE, « Un certain rapport ''• in La simple Justice, Julliard, 1980, biz.
257 en 288.
(27) « Le fait que Ia Justice soit en France une simple " autorite " sur laquelle
l'executif dispose d'une influence indirecte, compte tenu des regles de nomination
et d'avancement des magistrats et de !'existence d'un parquet hierarchise, a ainsi
souvent ete considere comme une entorse aux principes de I'Etat de droit , (CHEVALIER, Joe. cit., biz. 368).
Gerard Duprat oordeelt dat, nu het de rechter niet toegelaten is af te wijken van
wat de Staat als van openbaar belang beschouwt, het duidelijk is dat de rechter
een bestanddeel uitmaakt van de staatsmacht en dus gelntegreerd is in het politiek beleid van het land. « La justice n'est qu'alibi du pouvoir "· (GERARD DuPRAT,
« Justice et participation "• in L'Etat de droit, Joe. cit P.U.F., 1987).
Er moet overigens worden beklemtoond dat in Frankrijk het vraagstuk van de
onafhankelijkheid van de magistraten bijzonder scherp werd gesteld. Hoewel het
voor een buitenstaander steeds zeer moeilijk is zich rekenschap te geven van de
werkelijke toestand, blijkt niettemin uit talrijke geschriften dat dit vraagstuk aan
de grondslag ligt van het verschijnsel van de syndicale beweging in de Franse
magistratuur (zie a.m. in dit verband het EindversJag, van GERARD DuPRAT, bij het
colloquium I.E.P., te Straatsburg, 1973, betreffende « Justice et politique "• biz. 247
tot 254).
(28) GANSHOF VAN DER MEERSCH, Rapport, Paris 1954, Joe. cit., biz. 161 ; « Le
pouvoir judiciaire est le plus independant des trois pouvoirs »; biz. 171 : « c'est
dans le judiciaire que Ia separation des pouvoirs apparait le mieux "·

-1310. Hier rijst dan de vraag naar de verhoudingen van de Rechterlijke Macht ten opzichte van de andere twee organen die ook
een deel van de staatsmacht uitoefenen. Hiermee komt meteen
het vraagstuk van de scheiding der machten aan de orde, een
scheiding die sommigen weliswaar een mythe noemen, omdat ze
naar hun oordeel niet bestaat. Dat was met name de stelling
van Carre de Malberg (29). Laat ons echter niet uit het oog
verliezen dat de Franse rechtsgeleerden fel worden bei:nvloed
door de toestand die in hun land bestond en nog steeds bestaat,
waarbij de scheiding tussen Wetgevende en Uitvoerende Macht
namelijk weinig duidelijk afgebakend is en waarbij bovendien,
zoals zoeven gezegd, geen sprake is van Rechterlijke Macht, nu
de rechterlijke instellingen ingelijfd zijn bij de Uitvoerende
Macht.
W aar het mij hier om te doen is, is uiteraard de toestand zoals
die zich in ons land voordoet, en meer bepaald om nader te
onderzoeken of de scheiding tussen de Rechterlijke Macht enerzijds, en Wetgevende en Uitvoerende Macht anderzijds, werkelijk een grondslag van onze staatsinrichting is (30}. Ret vraagstuk is meer dan ooit aan de orde nu hoe langer hoe meer
sprake is van samenwerking tussen de drie machten, veeleer
dan van scheiding der machten.
Voor de meerderheid van de rechtsgeleerden kan er, althans
wat de Rechterlijke Macht betreft, geen sprake zijn van samenwerking in de zin van inmenging van de ene macht in de
bevoegdheden van de andere (31).
Kenschetsend in dat verband was de mededeling van prof.
J. Gyssels op het reeds bij de aanvang van mijn toespraak
vermelde colloquium van de Academie (32), waarin hij het
vraagstuk van de samenwerking tussen de Wetgevende en de
Uitvoerende Macht vrij grondig besprak, maar het vraagstuk ten
opzichte van de Rechterlijke Macht niet eens aansneed. Dat kan
zonderling lijken, omdat het vraagstuk van de scheiding der
machten precies ten opzichte van de Rechterlijke Macht het
meeste belang heeft. Maar wellicht was die leemte gewoon te
wijten aan het feit dat het principe van de scheiding der
machten in dit verband ook het minst betwistbaar is.
Dat echter die stelling soms wel wordt betwist of alleszins in
twijfel wordt getrokken, valt niet te ontkennen.

(29) CARRE DE WALBERG, Theorie generale de I'Etat, d. II, hoofdst. IV.
(30) Het dient te worden onderstreept dat het niet gaat om een verdeling van de
staatsmacht, die steeds een blijft, doch slechts om een verdeling van de uitoefening door verschillende organen, waarvan de functie van elkaar gescheiden blijft.
Men zou dus eerder moeten spreken van wetgevende functie, uitvoerende functie
en rechterlijke functie (zie VELU, Droit public, d. 1, blz. 295; zie ook DABIN, Joe. cit.,
nr. 154).
(31) DABIN, Joe. cit., blz. 292; VAN GERVEN, Met recht en rede, blz. 102.
(32) Verslagen ingediend voor het reeds vermelde colloquium van de Academie,
ter perse.

-14Precies in verband daarmee werd de jongste tijd herhaaldelijk
aangevoerd dat het principe van de scheiding der machten,
vooral ten opzichte van de Rechterlijke Macht, moest wijken
voor de vereisten van veiligheid en welzijn van de bevolking.
Meer dan eens had men het op vrij spottende toon over het
heilig principe van de scheiding der machten, net alsof dat principe ten onrechte werd aangevoerd of werd misbruikt om
bepaalde toestanden te verbergen.
Laat ons daarmee zeer voorzichtig zijn. In alle totalitaire
staten wordt steeds in de eerste plaats getornd aan de onafhankelijkheid van de rechters, juist omdat dank zij een gehoorzaam
gerechtelijk apparaat, de gruwelijkste aanslagen tegen de
rechten van de mens vrijelijk gepleegd kunnen worden.
Het spreekt vanzelf dat het principe niet ten onrechte mag
worden aangevoerd en dat het uiteraard niet tot doel of tot
gevolg mag hebben de willekeur te doen heersen ten behoeve
van ongehoorde praktijken. Daarom is een behoorlijke controle
nodig. Doch hoe en door wie die controle zal worden uitgeoefend, moet nauwkeurig worden bepaald, opdat, onder het voorwendsel misbruiken te voorkomen, men geen groter onheil gaat
stichten.
Daarom acht ik het noodzakelijk even bij dit grondbeginsel
van onze staatsinrichting stil te staan, ook al weet ik dat het
voor het Hof een diep ingeworteld beginsel is dat normaal zelfs
geen uiteenzetting behoeft.
11. Men kan zich wellicht afvragen of de splitsing van de
functies bij de uitoefening van de staatsmacht over verschillende gescheiden organen wei noodzakelijk is. Het antwoord in
een democratisch land ligt voor de hand. De splitsing heeft tot
doel de machtsuitoefening te beperken door elk van de organen
van de Staat slechts een deel van de staatssoevereiniteit te laten
uitoefenen, zodat elk op zich niet de totaliteit van die soevereiniteit bezit en daarom telkens op de andere organen een beroep
moet doen (33).
Dat is precies wat onze staatsinrichting fundamenteel onderscheidt van die der totalitaire staten, waar, integendeel, het
geheel van de staatssoevereiniteit hetzij bij een enkele persoon,
hetzij bij een groep personen berust. In dit geval bestaat er
praktisch geen beperking of althans slechts een geringe mogelijkheid tot beperking van de uitoefening van de staatsmacht.
Een Frans auteur heeft nog onlangs terecht geschreven : « la
figure de la separation des pouvoirs est essentielle a la theorie
de l'Etat de droit » (34).

(33) DABIN, !oc., cit., biz. 238, 262, 270.

(34) AUTIN, « Illusions et vertus de l'Etat de droit administratif

dmit, lac. cit., P.U.F., 1987, biz. 152.

in L'Etat de
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-1512. De eerste vraag die hier moet worden gesteld en nauwkeurig beantwoord, is wat er precies onder scheiding der
machten dient te worden verstaan.
Vermits het doel van de scheiding erin bestaat te voorkomen
dat de totaliteit van de macht in handen komt van een enkel
orgaan en, a fortiori, van een enkel persoon, moet daaruit
worden afgeleid dat de scheiding zelve hierin bestaat dat elk
van de organen die met een bepaalde functie in de uitoefening
van de staatsmacht is bekleed, alleen en met uitsluiting van de
andere organen die functie mag uitoefenen. Het is dus een
bevoegdheidsvraagstuk. Wat tot de bevoegdheid van de ene
behoort, komt de anderen niet toe.
De bepaling van die wederzijdse bevoegdheden wordt door de
Grondwet geregeld, die Grondwet waarvan volksvertegenwoordiger Alphonse Nothomb, in 1880 zei : << La Constitution qui a si
admirablement fixe les conditions de notre existence politique »
(35). De Grondwet heeft immers beslist dat, ook al berust alle
macht in handen van de Natie, die macht evenwel wordt uitgeoefend door de Wetgevende, de Uitvoerende en de Rechterlijke
Macht. De splitsing van de macht is dus een zeer duidelijk en
essentieel bestanddeel van ons politiek bestel.
Wetten maken die in abstracto voor geheel of zelfs maar voor
een deel van de samenleving bindend zijn (36), behoort tot de
bevoegdheid van de Wetgevende Macht. Die wetten uitvoeren,
de orde handhaven en de leiding waarnemen van al de diensten
die voor het bestaan van de samenleving noodzakelijk zijn,
behoort tot de taken van de Uitvoerende ::viacht. De geschillen
oplossen die in de schoot van de samenleving ontstaan, behoort
tot de opdracht van de Rechterlijke Macht (37)
13. Meer in het bijzonder wat de Rechterlijke Macht betreft, is
aan het stelsel van de scheiding der machten een essentieel
aspect verbonden.
De bevoegdheden van de organen van de Rechterlijk Macht
zijn door de Grondwet strikt bepaald. Luidens artikel 92
behoren de geschillen over de burgerlijke rechten bij uitsluiting
tot de bevoegdheid van de rechtbanken, en luidens artikel 93
behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van
de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Wat de burgerlijke rechten betreft, is de bevoegdheidsbepaling
en -beperking dus bijzonder scherp.

(35) Pasinomie, 1880, blz. 183.

(36) We treden hierbij niet in onderscheidingen op grand van de huidige
bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten. De problemen zijn trouwens
indentiek.
(37) DABIN, Joe. cit., blz. 291.

-1614. Zijn er nu tussen de bevoegdheden van de drie machten
overlappingen mogelijk? Kan er dus sprake van zijn dat
bevoegdheden van de ene door een van de andere bnee wordt
uitgeoefend? Men kent het vraagstuk van de delegatie van
machten, zoals die reeds meer dan eens tussen Wetgevende en
Uitvoerende Macht heeft plaatsgevonden {38).
De vraag of een van de machten zijn bevoegdheid tijdelijk
aan een andere mag overdragen, valt ongebnijfeld buiten het
bestek van deze korte mededeling, zeker waar het de Wetgevende en Uitvoerende Macht betreft. Toch moet hier worden
beklemtoond dat de Rechterlijke Macht in geen geval mag
worden overgedragen aan een van de andere machten en dat er
evenmin sprake kan van zijn dat de taken die door de Grondwet
aan de Rechterlijke Macht zijn opgedragen, door een van de
andere bnee machten, zelfs tijdelijk, worden waargenomen. Dit
betekent zeer duidelijk dat, wat de Rechterlijke Macht betreft,
onder geen enkel beding kan worden toegestaan dat wetgever of
regering zich mengen in de taken die aan de Rechterlijke Macht
zijn opgedragen (39).
In dezelfde zin is het uitgesloten dat de Rechterlijke Macht
zich met de bevoegdheden van de Wetgevende en van de Uitvoerende Macht zou mengen.
15. Waarom is die regel zo absoluut? Omdat er tussen de
Rechterlijke Macht enerzijds en de andere bnee machten anderzijds een fundamenteel, een wezenlijk verschil bestaat.
De organen van de Wetgevende en van de Uitvoerende Macht
moeten voortdurend rekening houden met de openbare opinie.
Hoewel dat niet mag worden overdreven, toch moet worden
toegegeven dat zij steeds min of meer onder druk van de openbare opinie staan, en zelfs van andere groeperingen allerhande.
Overigens is dat niet aileen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.
Het maakt deel uit van de ordening van onze samenleving. De
regering mag rekening houden met de openbare opinie en er is
niets op tegen dat ook de wetgever, wiens leden nu eenmaal

(38) VAN GERVEN, Met reeht en rede, biz. 104-106; DABIN, Joe. cit., biz. 277.
(39) DABIN, Joe. cit., biz. 292-293. Zulks betekent evenwel niet dat bepaalde taken
van jurisdictionele aard door de Grondwet, of althans met inachtneming van de
artt. 92 en 93 van de Grondwet, door de wet niet aan de wetgever kunnen worden
toebedeeld. Aldus doet de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na. cassatie van
een arrest van het Rekenhof en op verwijzing door het Hof van Cassatie,
uitspraak over de aansprakelijkheid van een beambte wegens een tekort in de
rekening die werd ingediend; wet van 29 oktober 1846, artt. 9 tot 13; Cass., 30 juni
1983 (A.C., 1982-83, nr. 607) en de conclusie van het openbaar ministerie; Cass., 30
okt. 1986, twee arresten (A.C., 1986-87, nr. 133); zie tevens de arr·esten van de
Commissie « ad hoc» van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 29 mei 1986
(St. Kamer, nr. 477, zitt. 1985-1986, nr. 2) en van 27 april 1989 (St. Kamer, nr. 775,
zitt. 1988-1989, nr. 1).
Zie voor andere bevoegdheden van jurisdictiom!le aard van de wetgevende
kamers, in VELU, Droit public, d. I, nr. 208.

-17door het kiezerskorps worden aangesteld, die op1me laat
meetellen. Daar is de druk van buitenaf dus wel aanvaardbaar
en doet hij zich overigens ook voor.
Voor de Rechterlijke Macht is dat niet te dulden. De rechter
dient buiten de politieke druk te blijven en heeft zich niet te
bekommeren om de politieke opportuniteit, anders zullen zijn
vonnissen verdacht zijn of alleszins van partijdigheid verdacht
worden (40). Dit neemt niet weg dat uitspraak doen over
geschillen een van de voornaamste taken van de Staat is, maar
die moet worden vervuld buiten elke invloed of dwang van
welke aard ook.
De rechter moet volstrekt onafhankelijk zijn, wat niet noodzakelijk het geval is met de organen van de andere twee machten.
Daar ligt precies het essentieel verschil.
Hier wil ik tevens aan toevoegen dat de onafhankelijkheid
van de organen van de Rechterlijke Macht niet enkel geldt ten
opzichte van de andere staatsmachten. Die organen moeten vrij
blijven van alle druk, van waar die ook moge komen, en uiteraard van elke druk van alle politieke, sociale, economische en
andere pressiegroepen. Dit is het hoofdkenmerk van de organen
van de Rechterlijke Macht.
Uit dit alles volgt dat de organen van de Rechterlijke Macht
totaal onafhankelijk moeten zijn ten opzichte van de andere
organen van de staatsmacht. Overigens, indien de rechter niet
onafhankelijk is hetzij van de Wetgevende, hetzij van de Uitvoerende Macht, is hij vanzelfsprekend in feite nog enkel de
spreekbuis van een of van beide andere machten en heeft hij
geen reden van bestaan meer.
Andersom is de rechter er ook niet om wetten te maken en
nog veel minder om te regeren.
Dit wijst er dan ook op dat, ten aanzien van de Rechterlijke
Macht, de scheiding der Machten een grondbeginsel van onze
democratische staatsinrichting is en moet blijven.
16. Het stelsel van de scheiding der machten betekent evenwel
niet dat er volstrekt geen binding tussen de drie machten
bestaat. Er vindt integendeel een gelijktijdige << werking » van al
de organen plaats, hoewel elk van de organen onafhankelijk
optreedt ten opzichte van de andere, en in de eigen sfeer
soeverein moet zijn (42).
Als de wetten niet of slechts gedeeltelijk of gebrekkig ten
uitvoer worden gelegd, dan wordt het door de wetgever beoogde
doel niet bereikt. Wanneer de verkeersverplichtingen door de

(40) DABIN, Joe. cit., biz. 275-276.
(41) DABIN, Joe. cit., biz. 263.
(42) DABIN, Joe. cit., biz. 288.

-18weggebruikers niet worden nageleefd en de bevoegde overheid
geen maatregelen treft om ze te doen naleven, dan mist de
verkeersregeling haar doel. Het Hof heeft enkele jaren geleden,
op conclusie van procureur-generaal Dumon, beslist dat de Staat
een fout begaat door niet de vereiste maatregelen te treffen die
voor de uitvoering van een wet vereist zijn (43).
Wanneer overtredingen van de wetten en reglementen worden
vastgesteld, maar niet worden bestraft, omdat de Rechterlijke
Macht, om welke reden dan ook, niet optreedt, blijven wetten en
reglementen meestal dode letter. We zullen zo dadelijk zien hoe
dat kan worden verholpen.
Andersom, wanneer de beslissingen van de Rechterlijke
Macht niet ten uitvoer worden gelegd, omdat de organen van de
Uitvoerende Macht hiertoe niet bereid zijn of hun medewerking
daartoe niet verlenen, dan hebben die beslissingen niet aileen
geen nut, maar zelfs geen bestaansreden meer. Men denke
hierbij o.m. aan het probleem van de veroordelingen die ten
laste van de Staat of van een onderdeel van de Staat worden
uitgesproken en niet vrijwillig maar evenmin gedwongen
kunnen worden ten uitvoer gelegd (44). Men kan zich afvragen
of het niet behoort dat de wetgever dat vraagstuk regelt.
Volledig separatisme tussen de drie machten is dus ondenkbaar (45). Het heeft geen zin de mogelijkheid te overwegen dat
elk van de drie machten ook niet in het minst rekening zou
houden met de werking en de nagestreefde doeleinden van de
andere.
Dit alles houdt in dat hoewel in een democratisch stelsel zoals
het onze, de uitoefening van de staatsmacht onder verschillende
organen is verdeeld en elk van die organen met een welomschreven opdracht is belast, een samenwerking onder die
organen niettemin vereist is opdat de staatssoevereiniteit werkelijk uitwerking krijgt.
17. De vraag rijst dan meteen waaruit die samenwerking
bestaat en hoe ze kan plaatsvinden.
Samenwerking kan op twee verschillende wijzen worden
opgevat.
Samenwerking kan hierin bestaan dat de opdrachten die aan
de drie organen zijn toevertrouwd, simultaan worden uitgeoefend. We hebben zoeven gezien dat zulke samenwerking
volstrekt vereist is om de doeleinden waarvoor elk van de
organen van de Staat in het leven is geroepen, ten voile te
verwezenlijken.

(43) Cass., 23 april 1971, A.C., 1971, biz. 786 en de conclusie van procureur-generaal Dumon, toen advocaat-generaal,. in R. W., 1971, kol. 1793 en vlg.
(44)

DABIN,

(45)

DABIN,

oc. cit., biz. 248.

1

lac. cit., biz. 295.

-19Doch samenwerking kan ook betekenen dat de organen van
de ene macht zich rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks mengen
in de bevoegdheidsuitoefening van een andere macht.
Zulke samenwerking bestaat ongetwijfeld meer dan ooit
tussen Wetgevende en Uitvoerende Macht. Ik zal dat vraagstuk
hier niet verder behandelen, niet alleen omdat het buiten mijn
onderwerp ligt, doch ook en vooral omdat die samenwerking
wellicht het meest voor de hand ligt. Overigens lette men op het
feit dat de Koning zowel van de Wetgevende als van de Uitvoerende Macht deel uitmaakt, en dat de leden van de regering
meestal ook lid zijn van de Wetgevende Macht en, in die hoedanigheid, deelnemen aan de voorbereiding van de wetten.
Ook wil ik hier, vooral uit het oogpunt van de samenwerking
wetgever-regering, het overwegend belang onderstrepen van de
goedkeuring van de begroting. Buitenstaanders, die de werking
van regering en parlement niet van dichtbij hebben gevolgd,
onderschatten weleens het aanzienlijk politiek belang van die
factor, omdat zij zich wellicht niet voldoende rekenschap ervan
geven hoe groot de invloed van die stemming op de werking van
elk lid van de regering kan zijn.
De samenwerking tussen wetgever en regering is dus noodzakelijkerwijze zeer belangrijk.
18. Kan nu hetzelfde worden gezegd van de samenwerking
tussen de Rechterlijke Macht en de wetgever, respectievelijk
regering?
Het vraagstuk moet uit twee oogpunten worden bekeken :
enerzijds vanuit het oogpunt van het optreden van de Rechterlijke Macht ten opzichte van de andere twee machten, en anderzijds uit het oogpunt van de Wetgevende of van de Uitvoerende
Macht ten opzichte van de Rechterlijke Macht.
Wat het eerste punt betreft wu ik hier allereerst op twee zeer
belangrijke aspecten ervan willen wijzen :
Samenwerking betekent, althans wat de Rechterlijke Macht
betreft, in geen enkel opzicht inmenging in de bevoegdheid die
elk van de machten eigen is.
De rechter mag zich niet mengen in de taken die de Wetgevende Macht of de Uitvoerende Macht voorbehouden zijn (46).
Over elk geval dat hem wordt onderworpen beslist de rechter
overeenkosmtig de wet en, ook al zouden de wetten leemten
vertonen, dan moet hij die leemten aanvullen (47), maar elk van

(46) Wat betreft de controle van de rechterlijke macht op de beslissingen van de
andere twee machten, zie hierna noot nr. 55.

(47) P. FoRIERS, Les Jacunes du droit, expose intmductif de l'OUITage consacre
au probleme des Jacunes en droit, publil§ sous la direction de Ch. Perelman,
Bruxelles, 1968, biz. 9. Zie het geheel van de bijdragen over dit onderwerp. Zie
tevens P. AMSELEK, << A propos de Ia theorie kelsenienne de !'absence de lacunes
dans le droit "• Archives de philosophie du droit, d. 33, biz. 283 en vlg.

-20zijn beslissingen blijft steeds tot het behandelde geval beperkt.
Zijn beslissingen hebben nooit een algemene draagwijdte. Men
heeft weliswaar reeds gezegd dat de wet interpreteren erop
neerkomt de wet te hermaken (48) en dat de interpretatie van
de rechter een authentiek karakter heeft (49). Maar dan nog
blijft de draagwijdte van de interpretatie beperkt. Dit geldt
evenzeer voor de arresten van het Hof, ook al heeft het Hof tot
taak de stabiliteit van de rechtspraak te waarborgen, omdat
zulks in het belang is van de rechtszekerheid (50).
In dit verband bestaat geen betwisting.
19. Een tweede aspect van dit vraagstuk is dat de rechter,
wanneer hij de wet toepast en interpreteert, rekening moet
houden met de doeleinden die de wetgever heeft beoogd. De
wetten zijn uiteraard vatbaar voor interpretatie. Dat betekent
evenwel niet dat de rechter in dit opzicht volledig vrij is. Het
staat hem niet vrij van de wet af te wijken onder voorwendsel
dat hij van oordeel is dat het vraagstuk anders moet worden
geregeld. Het staat hem niet contra legem te beslissen (51).
Wil dit nu zeggen dat de rechter politiek gebonden (52) is, of
moet zijn, zoals dit wei eens wordt aangevoerd om de onafhankelijkheid van de rechter aan te vechten?
Die stelling berust op e~n dubbelzinnigheid. De rechter is er
om geschillen op te lossen, overeenkomstig de wet. Hij beoordeelt het bestaan van de feitelijke toestanden en bepaalt het

(48) DOMINIQUE ROUSSEAU,« De L'Etat de droit

a l'Etat politique »,Joe. cit., P.U.F.,

1987, biz. 195; zie ook J.J. BIENVENU: « Les idees de Charles Eisenmann en matiere
d'interpretation juridique », in La pensee de Charles Eisenmann, 1986, biz. 67 en
vlg., bijz. biz. 73. Men raadplege eveneens Ch. Perelman, « L'Usage et l'abus des
notions confuses », in Etudes de Jogique juridique, 1978, biz. 3 en vlg.

(49) J.J. BIENVENU, Joe. cit., in de vorige voetnoot, die in dit verband naar Kelsen
verwijst. Men betwist overigens dat de interpretatie van de rechter een authentiek
karakter heeft (zie J. VELU, Droit public, d. I, biz. 590). Er wordt in dit verband
aangevoerd dat aileen de wetgever instaat voor een authentieke interpretatie.
Wanneer men echter zegt dat de uitleg van de rechter authentiek is, dan is het om
ze aan de interpretatie van de rechtsleer tegen te stellen, nu deze laatste uiteraard
niet dezelfde draagwijdte heeft als die van de rechter.
(50) Mijn aandacht werd onlangs gevestigd op de bepaling van artikel 50 van het
K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunde. Luidens het tweede
lid van die bepaling moeten de prestaties die bedoeld worden in de artikelen 5, 6
en 23 van voormeld K.B. worden uitgelegd en toegepast, overeenkomstig hetgeen
de rechtspraak voorheen had beslist in verband met de wet van 12 maart 1818,
zolang de besluiten in voormelde artikelen bedoeld, niet zul!en tot stand zijn
gebracht.
De wetgever verwijst dus uitdrukkelijk naar de rechtspraak om leemten van de
wet of van de reglementering aan te vullen.
(51) Dumon, « De opdracht van de hoven en rechtbanken, enkele overwe&ingen », redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof
van 1 september 1975; VAN GERVEN, Het beleid van de rechter.
(52) Dt:PRAT, «Justice et participation
bl7. 113 en vlg.

»,

in L'Etat de droit, Joe. cit., P.U.F., 1987,

-21recht dat op die toestanden toepasselijk is, overeenkomstig de
voorschriften van de wet. Bij de beoordeling van de feiten en
van de onderworpenheid ervan aan de rechtsregel die hij
bepaalt, is de rechter totaal onafhankelijk. Dit geldt eveneens
bij de interpretatie van de wet.
Hij is echter wel gebonden wat de erkenning van het bestaan
van de wet betreft en mag de toepassing van de wet niet
weigeren wanneer hij vaststelt dat de feiten onder de toepassing
ervan vallen.
Dit betekent echter niet dat de rechter politiek gebonden is.
Het wijst er alleen op dat de rechter een orgaan van de Staat is
die, hoewel slechts gedeeltelijk, mede de staatsmacht uitoefent.
Maar de rechter oefent geen politiek beleid uit. Het beleid wordt
op wetgevend gebied door de wetgever gevoerd zonder dat de
rechter daarbij betrokken wordt. Anders zou het zijn als de
rechter zelf zou beslissen hoe de wettelijke regeling er moet
uitzien of eventueel van de regeling die door de wetgever werd
getroffen, zou afwijken. In dat geval neemt hij de plaats in van
de wetgever en dan is hij inderdaad bij het politiek beleid
betrokken. Daarom werd zeer terecht kritiek uitgeoefend op de
stelling luidens welke de rechter van de wet mag afwijken
wanneer hij oordeelt dat ze om een of andere reden achterhaald
is (53}. Dan loopt hij uiteraard het risico voor een of andere politieke strekking partij te kiezen en dan zullen zijn beslissingen,
zoals reeds werd onderstreept, van partijdigheid worden
verdacht.
20. Wat nu het tweede punt betreft, die de samenwerking
beschouwt uit het oogpunt van Wetgevende of Uitvoerende
Macht ten opzichte van de Rechterlijke Macht, moet al dadelijk
worden gesteld dat de werking van de Rechterlijke Macht de
wetgever zeker niet onverschillig mag laten, in die zin dat hij,
grondwettelijk, er zorg moet voor dragen dat de Rechterlijke
Macht haar doeleinden kan verwezenlijken. Aldus client de
wetgever de begroting derwijze te bepalen dat de werking van
hoven en rechtbanken mogelijk is.
We zullen op dit onderdeel van het vraagstuk zo dadelijk nog
terugkomen, doch hierin ligt alvast een zeer belangrijk aspect
van de samenwerking besloten. Wat de Rechterlijke Macht in
het bijzonder betreft, is het de taak van de wetgever ervoor te
zorgen, enerzijds, dat er voorwaarden worden geschapen voor
een behoorlijke recrutering van de leden van dit orgaan, waarbij
hoofdzakelijk zal worden gelet op de bekwaamheid van de
leden, zowel van het parket als van de zetel, en op hun volstrekt

{53) Dumon, « De opdracht van de hoven en rechtbanken, enkele overwegingen >>, lac. cit., biz. 4 en vlg.; tevens Dumon, « De Rechterlijke Macht, onbekend
en miskend », rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van 1
september 1981, biz. 34 en vlg.

-22onontbeerlijke onafhankelijkheid, en, anderzijds, dat de personeelsformatie van elk gerecht aan de vereisten van een behoorlijke werking kan voldoen. In dezelfde geest heeft de grondwetgever bepaald dat de wedden van de leden van de Rechterlijke
Macht door de wetgever zullen worden vastgesteld. Dat is trouwens een opdracht waarbij de tussenkomst van de Uitvoerende
Macht uitgesloten is en die overigens tot doel heeft de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht ten opzichte van de
organen van de Uitvoerende Macht te waarborgen.
Misschien minder opvallend, doch zeker even belangrijk op
het stuk van samenwerking vanwege de wetgever, is diens
verplichting om er zorg voor te dragen wanneer hij een wetteIijke regeling treft waarvan de uitvoering of de toepassing op
een van de andere organen van de Staat rust, de regels te
bepalen die voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn.
Wanneer bijvoorbeeld de wet een rechtsmiddel invoert ten
aanzien van bepaalde rechtsvorderingen die niet aan de
vereisten van het gemeenrecht beantwoorden, dan moet de
wetgever tevens de regels bepalen die op dit rechtsmiddel van
toepassing zijn. Men denke hier onder meer aan de wet van 23
december 1986 waarbij beslissingen van de bestendige deputatie
inzake gemeente-, provincie- en lokale belastingen vatbaar
worden verklaard voor cassatieberoep, wanneer de aanslag
minder dan tienduizend frank bedraagt.
Die wet verwijst daarbij weliswaar naar de regels die van
toepassing zijn inzake inkomstenbelastingen, doch verliest uit
het oog dat inzake inkomstenbelastingen tegen de beslissingen
van de directeur van de belastingen geen cassatieberoep openstaat.
De leemte van de wet bemoeilijkt de werking van de Rechterlijke Macht en, zoals Van Gerven opmerkt, werkt gerechtelijke
achterstand in de hand (54).
Ik wil hierbij onderstrepen dat het eigenlijk niet gaat om een
samenwerking in de hierboven bedoelde zin, doch om de uitvoering van verplichtingen die op de wetgever rusten en die van
overwegend belang zijn voor een normale werking van de Rechterlijke Macht. Dit is alleszins geen inmenging. Van inmenging
zou enkel sprake kunnen zijn wanneer de wetgever doelbewust
zou weigeren de vereiste werkingsmiddelen ter beschikking van
de Rechterlijke Macht te stellen.
Dezelfde beschouwingen kunnen gelden t.a.v. de Uitvoerende
Macht. Ook op de regering rusten bepaalde taken die voor de
werking van de Rechterlijke Macht van wezenlijk belang zijn.
Allereerst al in verband met de benoemingen van de magistraten en ik denk daarbij niet enkel aan de beoordeling van de
benoemingen zelf, die overigens meestal uitsluitend tot de
bevoegdheid van de Uitvoerende Macht behoort, doch ook aan
de benaarstiging om zo snel mogelijk in de vacante plaatsen te

(54) VAN GERVEN, Met recht en rede, biz. 113.

-23voorzien. Men weet immers dat vacatures in een personeelsformatie die soms al bijzonder beperkt is, tot gevolg hebben dat de
werking van bepaalde gerechten niet alleen bemoeilijkt maar
soms zelfs onmogelijk wordt. Hierbij wil ik evenwel aanstippen,
omdat het tevens wijst op de noodzaak van een wederzijdse
samenwerking, dat ook de gerechtelijke overheden binnen redelijke tijd behoorlijke adviezen over de kandidaturen moeten
indienen. Het gebeurt weleens dat, luidens de inlichtingen die
mij werden gegeven, ook daar de oorzaak van de vertraging in
de benoemingen te vinden is.
In dezelfde zin ligt het op de weg van de Uitvoerende Macht
er zorg voor te dragen dat de vereiste materiele middelen ter
beschikking van de gerechtelijke dienten worden gesteld, opdat
deze de hun opgedragen taken naar behoren kunnen vervullen.
Gelet op de bijzonder aanzienlijke toename van het aantal
zaken die bij hoven en rechtbanken worden aanhangig gemaakt,
is modernisering en aanpassing van de uitrusting van griffies en
parketten volstrekt vereist.
Ook hier gaat het om verplichtingen die op de Uitvoerende
Macht rusten en die erop wijzen dat wanneer over samenwerking tussen de drie machten gesproken wordt, zulks geen ijdel
woord mag blijven. En daarbij valt op te merken dat als die
samenwerking, aldus opgevat, niet behoorlijk verloopt, er zeker
onrechtstreeks druk kan worden uitgeoefend op de werking van
de Rechterlijke Macht. Het behoeft geen verder betoog dat dit
niet kan worden geduld.
21. Nu is het zo dat wanneer men uitgaat van het beginsel dat
de machten inderdaad gescheiden zijn en dat de organen van
die machten mitsdien onafhankelijk zijn en wanneer men
daarbij aanvaardt dat de Staat, meer in het bijzonder de
organen die elk van de machten samenstellen, onderworpen zijn
aan het recht, meteen de vraag rijst of en door wie een controle
wordt uitgeoefend op de werking van elk van die machten,
vooral wat het bestaan van de Rechtsstaat betreft, d.i. zoals
reeds aangetoond, de eerbiediging van het recht (fundamentele
vrijheden o.m.). Als immers ieder orgaan volledig onafhankelijk
en aan geen enkele controle onderworpen is, dan bestaat het
risico dat de verplichte onderwerping aan het recht dode letter
blijft, en dat er derhalve geen sprake is van Rechtsstaat.
22. Zoals verder blijken zal, sluit de scheiding der machten
geenszins controle uit. Ik zal dit vanzelfsprekend hoofdzakelijk
aantonen vanuit het oogpunt van de Rechterlijke Macht (55).

(55) We zullen hier niet handelen over de controle die de Rechterlijke Macht
mag of zou mogen uitoefenen op de beslissingen van de andere twee machten. Het
volstaat hier te verwijzen naar de door sommigen overigens betwiste arresten van

(Zie vervolg nota volgende biz.)

-24Er wordt soms van het standpunt uitgegaan dat op de Rechterlijke Macht geen controle kan worden uitgeoefend (56}. Ik zou
willen aantonen dat dit niet juist is. Er bestaat immers, binnen
de Rechterlijke Macht zelve, een belangrijke en uitgebreide
controle, die grondwettelijk en wettelijk is georganiseerd en die
precies tot doel heeft willekeur en misbruiken te voorkomen.
In dit verband moeten drie grondwettelijke bepalingen worden
vermeld.
Er is eerst de verplichting tot motivering, die bij artikel 97
van de Grondwet is opgelegd. Ieder vonnis moet met redenen
omkleed worden. Dit sluit enerzijds willekeur uit en biedt anderzijds een grond tot controle, niet aileen door een hogere rechtsmacht, maar vooral door de justitiabelen. Hier merkt men trouwens het verschil met het bestuur, dat beslissingen neemt
waarvoor evenwel geen grondwettelijke verplichting tot motivatie bestaat.
Verder zijn de terechtzittingen openbaar en moeten de
vonnissen in het openbaar worden uitgesproken (artt. 96 en 97
G.W.). Ook hier is er controle mogelijk, zowel van de justitiabelen als van de openbare opinie.
De openbaarheid is een zeer belangrijk gegeven in dit
verband. Weliswaar zijn er gerechtelijke handelingen en akten
die niet openbaar zijn. Men denkt hierbij vooral aan de strafrechtelijke vooronderzoeken. Het vraagstuk moet hier echter in
verband worden gebracht met andere beginselen, met name het
openbaar belang, dat moet gevrijwaard worden wil men de doeltreffendheid van het onderzoek veilig stellen en ook de
« privacy » van de beklaagden, die door de bekendmaking van
de feiten die hun ten laste worden gelegd, zwaar benadeeld
kunnen worden, indien ze achteraf onschuldig worden bevonden.
Onschuld wordt immers vermoed, zolang de rechter de schuld
niet heeft vastgesteld (57).
Dergelijke toestanden zijn uitzonderlijk en moeten overigens
op enge wijze worden ge'interpreteerd.

(Vervolg nota van vorige biz.)
het Hof van 3 mei 1974 en van 25 juni 1974, alsmede naar de conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch v66r het arrest van 3 mei 1974 (A C., 1974,
biz. 969) wat de controle over de grondwettelijkheid van de wetten betreft. Wat de
overeenstemming van de wetten met de internationale verdragen aangaat, raadplege men het reeds vermelde arrest van 27 mei 1971 (A.C., 1971, biz. 959). T.a.v. de
controle over de beslissingen van de Uitvoerende Macht geldt hoofdzakelijk de
toepassing van art. 107 van de Grondwet.
Het dient alleszins te worden beklemtoond dat die controle steeds beperkt wordt
tot de zaak die het voorwerp van de rechterlijke beslissing uitmaakt en dus nooit
van algemene aard is of kan zijn. Er is dus geen vernietiging.
(56) VAN GERVEN, Met recht en rede, biz. 102.
(57) Zie : « Plichten en dienstbaarheden van de !eden van de Rechterlijke
Macht », rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van 1 sept.
1988, nr. 26.
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van de werkzaamheden van de hoven en rechtbanken opvallend
afsteekt tegen de werking van de administratie, waarvan de
dossiers in de regel niet openbaar worden gemaakt.
Een derde grondwettelijke regel, die eveneens tot doel heeft
een controle mogelijk te maken om willekeur en misbruiken te
voorkomen, is de instelling van het Hof van Cassatie (art. 95
G.W.)
De Grondwet bepaalt immers dat het Hof niet in de beoordeling van de zaken treedt, omdat zijn zending erin bestaat enerzijds een formele controle op de werking van hoven en rechtbanken uit te oefenen (men denke o.m. aan de toetsing op de
motivering) en anderzijds een controle over de interpretatie van
de wet, wat een waarborg betekent om te voorkomen dat een
rechter van de wet afwijkt en precies in weerwil van zijn grondwettelijke bevoegdheid zijn eigen wetgevende opvattingen zou
willen doen zegevieren en zich aldus de bevoegdheid hetzij van
de wetgever, hetzij van de Uitvoerende Macht zou toeeigenen.
Bovendien moet in dit verband erop gewezen worden dat de
procureur-generaal bij uw Hof ambtshalve een cassatieberoep in
het belang van de wet kan instellen, wanneer hij vaststelt dat
naar zijn oordeel een gerechtelijke beslissing de wettelijke bepalingen geweld aandoet en de openbare orde hierdoor ernstig in
het gedrang komt (58}.
De grondwetgever heeft zodoende zelf gezorgd voor een
behoorlijke controle die binnen de Rechterlijke Macht zelf kan
worden ingesteld.

23. Er is bovendien een instelling die eveneens grondwettelijk
opgericht is en binnen de Rechterlijke Macht een zeer belangrijke rol te vervullen heeft.
Het openbaar ministerie werd door de grondwetgever binnen
de Rechterlijke Macht ingesteld enerzijds om goed te doen
uitkomen dat de uitoefening van de strafvordering buiten de
Uitvoerende Macht om, d.i. buiten de regering om, en derhalve
onafhankelijk, plaatsvindt (59), en anderzijds om ook binnen de
Rechterlijke Macht in een controleorgaan te voorzien dat eveneens onafhankelijk toezicht houdt op de werking van de hoven
en rechtbanken en eventueel de tuchtvordering uitoefent.

(5B) Hayoit de Termicourt, « Les pourvois dans !'interet de la loi et les denonciations sur ordre du ministre de la Justice >>, rede uitgesproken op de plechtige
openingszitting van het Hof op 1 sept. 1964, o.m. blz. 22 en 34.
(59) DABIN, Joe. cit., blz. 263; zie ook Dumon, « De Rechterlijke Macht, onbekend
en miskend », Joe. cit., blz. 17, waarbij onder meer wordt verwezen naar een
verklaring van minister van Justitie Philippe Moureaux; men raadplege ook VAN
BEIRS en ScREVENS, « Le role des organes de poursuite dans les proces pima! >>,
Rev. intem. droit penal, 1963, ms. 3 en 4, blz. 19 (Belgisch verslag bij het IX0
Congres van de « Association internationale de droit penal >>).

-26Op het openbaar ministerie zelf wordt dan weer door de regering toezicht uitgeoefend zodat wanneer het aan zijn ambtsplichten tekort komt, de vereiste maatregelen kunnen worden
getroffen. Maar anderzijds oefent het openbaar ministerie op
zijn beurt ook een toezicht uit op de organen van de Uitvoerende Macht, zowel ten aanzien van de ministers als ten
aanzien van de ambtenaren, nu het ofwel de strafbare feiten
mag bekendmaken aan het parlement, zoals voorgeschreven bij
artikel 90 van de Grondwet, ofwel rechtstreeks mag vervolgen
voor de hoven en rechtbanken, voor zover het om ambtenaren
gaat (art. 24 G.W.).
Aileen al die bevoegdheid wijst erop dat er geen sprake van
kan zijn aan de regering de macht toe te kennen om in
bepaalde gevallen het openbaar ministerie verbod op te leggen
zijn ambt uit te oefenen. Men kan zich niet indenken dat de
minister van Justitie het openbaar ministerie zou mogen verbod
opleggen bepaalde feiten ten laste van een parlements- of een
regeringslid ter kennis te brengen van het parlement, of ook
nog vervolgingen in te stellen ten laste van ambtenaren {60).
Er wordt weleens opgeworpen dat als het de minister van
Justitie niet toegelaten is zich in de uitoefening van de strafvordering te mengen en dus in een bepaalde zaak vervolgingen te
verbieden, het hem wei zou zijn toegestaan in abstracto de
uitoefening van de strafvordering in een bepaalde materie te
verbieden.
Zowel het ene als het andere is in dit verband onjuist.
Het is de minister van Justitie immers wel toegelaten in een
bepaalde zaak op te treden, wanneer hij vaststelt dat het openbaar ministerie nalaat de strafvordering uit te oefenen; hij mag
daartoe uitdrukkelijk bevelen geven. Dat ligt ontegensprekelijk
in de bevoegdheid van de minister van Justitie en maakt overigens de uitvoering uit van het toezicht dat hij op het openbaar
ministerie mag en moet houden.
Andersom, is het de minister van Justitie niet geoorloofd de
uitvoering van de wet te verbieden. Het staat hem de wet uit te
voeren en hij mag zich dan ook tegen de uitvoering ervan niet
verzetten. Zolang de wet door de wetgever niet is opgeheven of
de toepassing ervan niet is geschorst, heeft de minister (of welk
lid dan ook van de regering) niet het recht die uitvoering te
beletten. Dit laatste geldt overigens eveneens voor de rechters
en voor het openbaar ministerie.
Dit alles wijst op de onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie binnen de Rechterlijke Macht, een onafhankelijkheid

{60) R. Charles, « Le ministere public », redevoering uitgesproken op de plechtige openbare zitting van het Hof op 1 sept. 1982.
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die nu eenmaal een hoeksteen vormt van de onafhankelijkheid
van de leden van hoven en rechtbanken (tH).

24. Ret toezicht van het openbaar ministerie op de werking
van hoven en rechtbanken laat zich op verschillende wijzen
gelden.
Eerst door de aanwending van de rechtsmiddelen, niet aileen
in de strafzaken waar het openbaar ministerie in de regel als
partij optreedt, doch ook in alle andere zaken waar het geen
partij is, telkens wanneer de openbare orde in gevaar wordt
gebracht door een toestand die verholpen moet worden (62). Die
rechtsmiddelen zijn zowel het hoger beroep als het cassatieberoep.
Ret openbaar ministerie kan ook, zoals reeds aangehaald,
cassatieberoep in het belang van de wet instellen. De minister
van Justitie beschikt bovendien over de mogelijkheid het openbaar ministerie bij het Rof van Cassatie te gelasten de vernietiging van een vonnis of arrest of van een rechterlijke akte te
vorderen telkens als blijkt dat er machtsoverschrij ding heeft
plaatsgehad (63).
Men weet bovendien dat het openbaar ministerie bij het hof
van beroep de plicht heeft een vordering tot onttrekking aan de
rechter bij het Rof van Cassatie in te stellen, als blijkt dat die

(61) ARPAILLANGE, Joe. cit., biz. 253, « J'insistais aussi sur le fait que cette simplification et cette rigueur ne seraient admissibles que sous reserve d'un respect plus
scrupuleux encore des libertes individuelles et des principes generaux de notre
droit qui ne pourraient en aucun cas etre remis en cause; ces principes generaux
devraient etre confortes par le rattachement organique de Ia police judiciaire a
l'autorite judiciaire, par Ia reconnaissance aux magistrats du parquet d'un statut
leur assurant une necessaire autonomie vis-a-vis du pouvoir politique, par une
meilleure garantie de l'independance des juges ... ''·
Zie in dezelfde zin NICOLE QuESTIAUX, « Statut, carriere et independance du
magistrat frangais », in Justice et Politique, Colloque I.E.P., Strasbourg, 1973,
biz. 19 en 22. De auteur onderstreept o.m. : « Ce point de depart de Ia reflexion est
une evidence. L'independance n'est pas faite pour le juge, du moins dans le
systeme constitutionnel et juridique qui est act.uellement celui de Ia France ,
(biz. 19), en verder nog : « De plus Ia distinction faite entre le siege et le parquet,
au regard des exigences de subordination est quelque peu depassee; c'est bier
souvent au niveau de !'initiative des poursuites que peut jouer l'arbitraire, et le
role du parquet tend naturellement dans les soch~tes complexes a se renforcer. lei
encore cette evolution se justifie, mais est necessairement associee a l'independance des hommes responsables de cette tache : ils doivent de plus en plus apparaltre comme les porte-paroles du droit, si la justice dans l'inegalite de ses effets doit
etre acceptee ,, (biz. 22).
(62) Zie o.m. Cass., 14 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 372) en de cone!. van proc.-gen.
Dumon, verschenen in Bull. en Pas., 1980, biz. 701 e.v.; 29 maart 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 456) en voetnoot 1; 5 maart 1984, A.R. nr. 6930 (A.C., 1983-84, nr. 373); cone!.
adv.-gen. Lenaerts v66r Cass., 29 nov. 1972 (A.C., 1973, 311); MEEDS, << Le ministere
public dans !'action judiciaire ''• Annales de droit de Louvain, dl. XXVIII; KRINGS,
« Le role du ministere public dans les proces civil "• rapport presente au IX
Congres international de droit compare, tenu a Teheran.
(63) Art. 441 Sv., en art. 1088 Ger.W.
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beraad heeft genomen, uitspraak te doen. Dat is eens te meer
een toezichtsmaatregel die intern wordt uitgeoefend. Overigens
is de rechter verplicht binnen een veel kortere tijd uitspraak te
doen, en het openbaar ministerie hoeft dus geen zes maanden te
wachten om op te treden. Het moet er voor zorgen dat het regelmatig over de stand van zaken wordt ingelicht en ik moge hier
betreuren dat dit toezicht niet altijd voldoende stipt geschiedt,
en wel op alle niveaus, zowel bij de vredegerechten als bij de
rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van koophandel,
de arbeidsrechtbanken, en zelfs de hoven van beroep en de
arbeidshoven.
In dezelfde zin moet het openbaar ministerie toezien op de
werking van de griffie, voor zover die werking geen bijstand aan
de rechter uitmaakt. In dit laatste geval hoort het toezicht op de
werkzaamheden van de griffie door de leden van de zetel te
worden uitgeoefend.
25. Mag ik hieraan toevoegen dat ook het optreden van het
openbaar ministerie aan controle is onderworpen, niet enkel
door de minister van Justitie, die onvermijdelijk slechts toevallig
over tekortkomingen zal worden ingelicht, maar ook en
misschien vooral door de hoven en rechtbanken zelf.
Laat ons immers niet uit het oog verliezen dat de vorderingen
van het openbaar ministerie meestal aan de beslissing van de
rechter worden onderworpen. Wanneer het openbaar ministerie
een buitenvervolgingstelling vordert, dan wordt daarover
uitspraak gedaan door de raadkamer en, eventueel, in hoger
beroep, door de kamer van inbeschuldigingstelling.
Het Hof heeft in dit verband reeds uitdrukkelijk beslist dat
« uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 van het Wetboek van
Strafvordering volgt dat de wetgever de beoordeling of de door
het onderzoek verzamelde bezwaren al dan niet voldoende
gronden opleveren om de verdachte ofwel naar het vonnisgerecht te verwijzen ofwel buiten vervolging te stellen, aan de
leden van de onderzoeksgerechten heeft overgelaten » (64). Ik
hoef hier niet te beklemtonen dat de rechter die aldus uitspraak
doet, met kennis van zaken moet handelen en dat het niet
opgaat dat, zoals onlangs nog in het openbaar zou zijn
verklaard, de rechter uitspraak doet zonder precies te weten
waarover. Als die bewering juist was, dan zou dit wijzen op een
totaal gebrek aan plichtsbesef dat onduldbaar is en aanleiding
kan geven tot een voorbeeldige beteugeling.
Het hof van beroep oefent ook een toezicht uit en mag, krachtens artikel 343 van het Gerechtelijk Wetboek, de procureurgeneraal bevel tot vervolging geven over de bij het hof aangegeven misdaden en wanbedrijven wanneer het vaststelt dat het
parket niet optreedt, en de procureur-generaal ontbieden om
(64) Cass., 27 nov. 1985, (A.C., 1985-86, nr. 211, biz. 449).

-29hem de reeds ingestelde vervolging te horen verantwoorden.
Hoewel die bepaling maar zelden wordt toegepast (65) is ze niettemin een zeer belangrijke veiligheid.

26. Kortom, het is duidelijk dat er aldus voortdurend een
wederzijdse controle plaatsvindt die een onontbeerlijke waarborg uitma.akt.
Ik wens hierbij aan te stippen dat het openbaar ministerie
geenszins als een orgaan van de Uitvoerende Macht mag
worden aangezien. Het openbaar ministerie werd door de grondwetgever binnen de Rechterlijke Macht ingesteld om de rechtstreekse inmenging van de Uitvoerende Macht te voorkomen.
Daarom heeft men hier te doen met een aspect van het vraagstuk van de scheiding der machten. De aanwezigheid van een
intern toezichtsorgaan dat zowel ten opzichte van de hoven en
rechtbanken als van de regering onafhankelijk staat, is een
waarborg voor de onafhankelijkheid van de rechter ten opzichte
van de andere twee organen van de staatsmacht. Het gezag van
de minister van Justitie op het openbaar ministerie bedoelt
hoofdzakelijk ieder machtsmisbruik en elke tekortkoming in de
uitoefening van dat ambt te voorkomen. Het laat de minister
evenwel ook toe zich met de procureurs-generaal bij de hoven
van beroep over de criminele politiek te beraden. Meer mag het
alleszins niet zijn.
Ware het openbaar ministerie niet wezenlijk binnen de Rechterlijke Macht ingesteld met de onafhankelijkheid en de afstand
tegenover de minister van Justitie die het kenmerkt, dan zou
het toezicht van de regering rechtstreeks door ambtenaren
worden uitgeoefend, wat ontegensprekelijk een gevaar voor de
onafhankelijkheid van de rechter zou betekenen.
Bovendien wordt ook de tucht binnen de Rechterlijke Macht,
zowel ambtshalve door een korpschef van een hof of van een
rechtbank als op vordering van het openbaar ministerie, ingesteld. Ook hier bestaat dus een interne controle op de werking
van de hoven en rechtbanken, doordat hun leden tuchtrechtelijk
kunnen vervolgd worden wanneer ze zich schuldig maken aan
een feit dat, ook al is het niet strafrechtelijk te vervolgen, niettemin onverenigbaar is met het ambt dat ze uitoefenen.

27. Benevens de reeds vermelde controlemiddelen moet nu
hoofdzakelijk rekening worden gehouden met de aanwending
van de rechtsmiddelen, die de belangrijkste interne controle
uitmaken. Weliswaar worden de rechtsmiddelen in de regel door
de partijen ingesteld; dit is dan de normale weg van de interne
controle, nu de partijen alleszins de belanghebbenden zijn.
(65) Dit is o.m. in de loop van de oorlog 1914-18 gebeurd.

-30Het instellen van de rechtsmiddelen is immers het meest doeltreffende controlemiddel, nu daarmede de vernietiging van een
onwettige beslissing kan worden verkregen (66). Mag ik hierbij
aanstippen dat, jammer genoeg, aan dat controleaspect blijkbaar
weinig belang werd gehecht wanneer, met de wet van 19 juli
1985, althans gedeeltelijk werd afgezien van de collegialiteit in
hoger beroep. Die collegialiteit maakt een waarborg te meer uit
voor de degelijkheid van de controle (67).
Aan de top van die getrapte controle staat, zoals reeds gezegd,
het Hof van Cassatie (68).
Terecht oordeelt men dat na het instellen van de rechtsmiddelen geen andere controle op de beslissingen van de Rechterlijke Macht meer mogelijk is (69).
Ik heb hiermede vooral willen beklemtonen dat de werking
van de Rechterlijke Macht helemaal niet buiten elke controle
valt. Er moet integendeel een zeer uitgebreide en interne
controle bestaan die in de praktijk zeer ernstig en zeer streng
moet worden opgevat en uitgeoefend; die controle werd echter
aldus georganiseerd dat zij de onafhankelijkheid van de rechter
niet in het gedrang kan brengen.

28. Zijn er nu andere, externe controles mogelijk, met name
van de Uitvoerende of van de Wetgevende Macht?
Wat de Uitvoerende Macht betreft, d.i. de regering, moet eerst
worden opgemerkt dat geen enkele rechtstreekse controle mogelijk is. De minister van Justitie treedt niet rechtstreeks op. Hij
kan enkel het openbaar ministerie verzoeken een vordering voor
het Hof van Cassatie in te stellen, met toepassing van, hetzij
artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, hetzij artikel
1088 van het Gerechtelijk Wetboek. Ook mag de minister van
Justitie het openbaar ministerie verzoeken tegen een lid van de
zetel een tuchtvordering in te stellen. In beide gevallen bestaat
er dus geen rechtstreeks optreden, doch enkel door de tussenkomst van het openbaar ministerie, dat in dat geval nog altijd
vrij blijft zijn eigen standpunt mondeling kenbaar te maken,
een standpunt dat van de zienswijze van de minister kan

(66) VAN GERVEN, Met recht en rede, biz. 102.
(67) Zie : A. KEBERS, « La lois du 19 juillet 1985, relative a Ia creation de chambres a conseiller unique au sein des cours d'appel », J.T., 1985, biz. 677, voorn. nr. 4.

(68) Ik wens hierbij tevens te herhalen wat ik reeds in mijn redevoering van 1
sept. 1988 heb gezegd (nr. 6, biz. 8), dat de aanwending van de rechtsmiddelen
geenszins een gezagsuitoefening uitmaakt. De rechter in hager beroep geeft geen
bevel aan de rechter in eerste aanleg. Hij vonnist op zijn beurt, hetzij dat hij de
beslissing van de eerste rechter bevestigt, hetzij dat hij een nieuwe beslissing
neemt. Zie, in deze!fde zin, GANSHOF VANDER MEERSCH, « Rapport Paris », 1954,
Joe. cit.

(69) VAN GERVEN, Met recht en rede, biz. 102.

-31afwijken (70). Men moet bovendien opmerken dat de uiteindelijke beslissing niet bij de minister van Justitie doch bij de
tuchtoverheid van de Rechterlijke Macht of bij het Hof van
Cassatie berust (71).
De tussenkomst van de Uitvoerende Macht is dus zeer
beperkt. Dit is wellicht geen toeval.
29. Wat de Wetgevende Macht betreft bestaat er hoe dan ook
geen controle op de werking van de Rechterlijke Macht.
De leden van het parlement beschikken in hoofdzaak over de
mogelijkheid de regering aan te spreken om uitleg te verkrijgen
betreffende bepaalde toestanden waarover ze wensen te worden
ingelicht. Dit is immers de normale weg, vermits wanneer een
tekortkoming binnen de Rechterlijke Macht wordt aangeklaagd,
de minister van Justitie de mogelijkheid heeft om, via het openbaar ministerie, niet alleen ingelicht te worden, doch eventueel
ook opdracht te geven de vereiste middelen aan te wenden,
zoals zoeven werd uitgelegd.
De verstrekte uitleg kan overigens wijzen op een gebrek in de
wetgeving, in welk geval de wetgever hetzij op voorstel van de
regering, hetzij op eigen initiatief kan optreden om dat te
verhelpen.
30. Thans vvurdt evenwel, zoals het Hof bekend is, een middel
aangewend dat tot voor kort weinig werd gebruikt, maar nu heel
wat frequenter is geworden, ik bedoel het parlementair onderzoek.
Is dat onderzoekingsmiddel ook op de Rechterlijke Macht van
toepassing?
Ik meen dat, gelet op wat zich de jongste maanden heeft voorgedaan en op al wat in dit verband reeds werd geschreven, die
kwestie in het raam van dit betoog niet onbesproken mag
blijven (72).
Daarbij komen we dadelijk voor twee vragen te staan : enerzijds, wat is de draagwijdte van de wet van 3 mei 1880, betreffende de parlementaire onderzoeken, en, anderzijds, in hoeverre

(70) Dumon, « De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend
zie in het bijzonder noot 15.

»,

Joe. cit., biz. 16,

(71) Men weet dat het reeds is gebeurd dat op de vordering van de proc-gen.,
ingesteid op verzoek van de minister van Justitie, bij toepassing van art. 441 Sv.,
het Hof afwijzend heeft beslist, zie o.m. Cass., 27 jan. 1987 (A.C., 1986-87, nr. 308).
(72) Zie de omstandige en volledige literatuur over dit onderwerp in VELU, Droit
public, dl. I, biz. 866; zie tevens het advies opgesteid onder voorzitterschap van
K. RIMANQUE door ALEN, BEIRLAEN, DE NAUW, DE RUYVER, VAN DE WIJNGAERT,
VAN ORSHOVEN en VERSTRAETEN, op verzoek van de VIaamse Raad en gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bestuurlijke wetenschappen en Publiekrecht, 1989,
biz. 3 e.v., onder de titei : Vraagstukken die rijzen in gevai van samenioop van een
pariementair onderzoek en een gerechtelijk onderzoek.
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en van de leden ervan, in overeenstemming of alleszins bestaanbaar met de grondbeginselen die we zoeven hebben uitgelegd?
Om de draagwijdte van de wet te bepalen is de parlementaire
voorbereiding niet zonder belang.
Allereerst dient te worden onderstreept dat het onderzoeksrecht van beide kamers vastgelegd werd bij artikel 40 van de
Grondwet. Dit is uiteraard een gegeven van overwegend belang.
De wet van 3 mei 1880 is dus de uitvoering van die grondwettelijke bepaling.
Die wet is zeer traag tot stand gekomen. Reeds op 18
december 1864 (73) werd bij de Kamer een antwerp ingediend
dat in 1865 besproken werd, doch waarover wegens de ontbinding van de kamers niet werd gestemd. Het werd eerst einde
1879 opnieuw in de Kamer in behandeling genomen en kart
daarop door beide kamers goedgekeurd.
Opzet van het oorspronkelijk antwerp was de kamers de
mogelijkheid te bieden een onderzoek in te stellen wanneer de
regelmatigheid van de verkiezing van een of meer leden van de
kamers werd betwist. Dit was dan oak het voorwerp van de
besprekingen van 1865.
Bij de behandeling van het antwerp in 1879-1880 bleef die
strekking op het voorplan, doch de Kamer achtte het nuttig het
doel van het onderzoek voortaan niet meer te beperken tot de
verkiezingsvraagstukken, maar alle vraagstukken voor onderzoek in aanmerking te laten komen. In het verslag aan de
Kamer, van de hand van A. Nothomb, leest men:
« ... c'est qu'en effet cette prerogative est un organisme essentiel, necessaire des gouvernements parlementaires. C'est en
l'exerr;ant que les chambres peuvent empecher la corruption du
regime electoral, constater les besoins du pays, appeler la lumiere sur des situations obscures, reprimer les abus du pouvoir,
prevenir les usurpations, en un mot, affirmer leur autorite
souveraine dans la gestion des affaires publiques.
» Mais l'usage de ce droit, par cela meme qu'il est considerable, demande a etre regle par une loi qui en trace nettement
l'etendue et les limites pour qu'il ne degenere pas en abus et ne
glisse pas vers l'arbitraire et le despotisme, en quelque sorte
anonyme et irresponsable, le mains tolerable de taus, d'une
majorite de parti. » (74)
Het oorspronkelijk oogmerk was dus wel het bedrog bij de
verkiezingen te bestrijden. Zulks blijkt met name uit de bespreking van de tekst van artikel 3, waarbij a.m. de vraag werd
gesteld - en overigens uitvoerig werd behandeld - of het lid
wiens verkiezing werd betwist al dan niet het recht had de
zittingen van de onderzoekscommissie bij te wonen. De vraag
(73) St. Kamer, zitt. 1864-65, biz. 337.
(74) Pasinomie, 1880, biz. 183.

-33werd uiteindelijk bevestigend beantwoord. Er werd bij die gelegenheid betoogd dat de onderzoekscommissie hoe dan ook geen
beslissingsrecht had, nu de beslissing enkel bij de Kamer lag.
In die zin is het opmerkenswaardig dat weliswaar werd
verwezen naar de bevoegdheden die bij het Wetboek van Strafvordering aan de onderzoeksrechter zijn toegekend (art. 4),
d.w.z. verhoor van getuigen, huiszoekingen en aanstelling van
deskundigen, maar dat er geen sprake is van voorlopige hechtenis.
Ret blijkt dus dat het onderzoekingsrecht van Kamer en
Senaat zeer ruim is. Noch uit de Grondwet noch uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 3 mei 1880 noch uit de
tekst ervan valt hoe dan ook af te leiden dat dit recht aan enige
beperking, anders dan in de wet bepaald, onderworpen is. Ret
lijdt alleszins geen twijfel dat het onderzoekingsrecht van de
Kamer betrekking mag hebben op de werking van het bestuur,
o.m. van de regering. Uit Grondwet en wet blijkt evenmin dat er
ten opzichte van de Rechterlijke Macht enige beperking zou
bestaan.
31. De vraag is dus of dat onderzoekingsrecht bestaanbaar is
met de werking van de Rechterlijke Macht als het op die macht
betrekking heeft. Dat is het tweede vraagstuk dat hier ter
sprake komt.
Ik meen allereerst te moeten opmerken dat onderzoekingsrecht geenszins betekent dat de kamers de plaats mogen
innemen van de instellingen die normaal werken en aldus hun
wettelijke doeleinden bereiken.
Zulks geldt des te meer als het gaat om de werking van de
Rechterlijke Macht, waarbij uiteraard zo niet alles dan toch het
grootste deel afhangt van de beoordelingsmacht van de organen
van die macht. Ret mag niet zijn dat de wetgever zijn eigen
beoordeling in de plaats gaat stellen van de daartoe bevoegde
organen van de Rechterlijke Macht. Dit geldt zowel voor de
uitlegging van de wetten (75) als uiteraard voor de toepassing
van die wetten op bepaalde gevallen. De wetgever is niet
bevoegd om te oordelen of de rechter al dan niet terecht heeft
beslist.
Een onderzoekscommissie heeft dus geen controle uit te
oefenen op de gerechtelijke beslissingen. M.a.w. ze heeft in dat
verband geen andere bevoegdheden dan de wetgevende kamers
zelf.
Ret is evenwel mogelijk dat, bij de vervulling van haar
opdracht, de parlementaire commissie vaststelt dat ter gelegenheid van de behandeling van een bepaalde zaak laakbare daden
(75} Prof. Velu oordeelt dat: « Le legislateur ne peut adopter une loi interpretative pour Ia seule raison qu'il estime inopportune Ia jurisprudence des cours et
tribunaux relative a une loi sans mettre en question d'aucune maniere !'exactitude
du sens et de Ia portee donnee par ceux-ci a cette loi. » (VELU, Droit public, dl. I,
nr. 398, biz. 600.)

-34werden gepleegd die, hetzij op strafrechtelijk, hetzij op tuchtgebied, vatbaar zijn voor bestraffing en dat onder meer een beslissing van een rechter door bedrog aangetast is. In dat geval
hoort de commissie, naar gelang van het geval, hetzij de
minister van Justitie, hetzij het openbaar ministerie hiervan op
de hoogte te brengen. Ret vraagstuk zal zodoende weer bij de
Rechterlijke Macht aanhangig worden gemaakt, die over de
gepleegde inbreuken zal moeten oordelen, zowel op strafrechtelijk als op tuchtgebied, evenwel onder voorbehoud wat de leden
van het openbaar ministerie betreft, die onder de tucht hetzij
van de Koning, hetzij van de procureur-generaal vallen.
Men merkt dus dat de rol van de parlementaire onderzoekscommissie ongetwijfeld zeer belangrijk is doch tevens ook zeer
kies omdat er steeds moet voor gezorgd worden dat in geen
enkel opzicht de onafhankelijkheid van. de rechter in het
gedrang kan komen {76). Er kan volstrekt geen sprake zijn van
onderwerping en evenmin van inmenging in de uitoefening van
de taken die de grondwetgever aan de Rechterlijke Macht heeft
opgedragen. Dit is een van de essentiiHe vereisten van de onafhankelijkheid van de rechter en van al wie bij de uitoefening
van het rechterlijk ambt betrokken is, o.m. de magistraten van
het parket.

32. Vragen zijn gerezen in verband met de werking van de
kamercommissie die belast is met een onderzoek naar de wijze
waarop de bestrijding van het terrorisme en het banditisme
georganiseerd wordt.
Ret valt niet te betwijfelen dat wanneer het parlement wenst
ingelicht te worden over de werking van een overheidsdienst,
zoals de politiediensten, met het oog op de verbetering van die
werking, de leden van de Rechterlijke Macht die daarover goed
ingelicht zijn en wellicht de gebreken ervan kennen, hun medewerking aan dat onderzoek moeten verlenen. Ze zullen dat
meestal doen zonder schending van hun beroepsgeheim. Onder
voorbehoud van wat zoeven werd gezegd in verband met de
vaststelling van een bedrog of van laakbare handelingen, komt het
er immers niet op aan te weten hoe die diensten in een
bepaalde zaak hebben gewerkt, maar te bepalen hoe de werking
algemenerwijze in de toekomst kan verbeterd worden, hoe de
vastgestelde tekorten en leemten van de wet kunnen worden
weggewerkt.
Zodra echter het onderzoek betrekking heeft op een bepaalde
zaak, komt men in het vaarwater van de hoven en rechtbanken
en komt men zeer snel tot een overlapping in de bevoegdheden
van de onderscheiden machten. Wanneer een lid van de Rechterlijke Macht wordt aangesproken over het verloop van een

(76) Zie o.m. Dumon, « De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend
nr 11.

», Joe.

cit.,

-35onderzoek waarin hij opgetreden is en dat reeds beiHndigd is,
hetzij met een bevel tot buitenvervolgingstelling, hetzij met een
beslissing van de rechter over de grand van de zaak, dan mag
men niet uit het oog verliezen dat de zaak telkens werd onderzocht, eerst door de raadkamer, daarna eventueel, in hager
beroep, door een kamer van inbeschuldigingstelling en ten slotte
door de feitenrechter, zodat daarbij telkens een beoordeling
plaatsvond en het in de regel uitgesloten moet zijn dat de
wetgever niet alleen die uitspraken zou gaan controleren maar
bovendien een eigen beoordeling zou geven, een beoordeling die
de schijn kan verwekken partijgebonden te zijn (77). Ret enig
voorbehoud dat hierbij moet worden gemaakt, houdt verband
met het geval waarbij de gedane vaststellingen zouden wijzen
op het bestaan van laakbare handelingen of van bedrog. Doch
zelfs in die hypothese zou het de taak zijn van de Rechterlijke
Macht in laatste aanleg het geval te beoordelen en eventueel de
aldus ontstane toestand. te verhelpen.
Elk ander optreden is niet alleen in strijd met het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten, doch ook en vooral
zoals zoeven betoogd, met de onafhankelijkheid van de rechter,
onafhankelijkheid die een van de hoekstenen is van elk democratisch stelsel (78).
Dit alles wijst erop dat de medewerking van magistraten aan
de werking van dergelijke onderzoekscommissies een uiterst
kiese zaak is en aanleiding kan geven tot toestanden die
vatbaar zijn voor gegronde kritiek (79).

(77) In dit verband doet de mededeling van strafdossiers aan de parlementaire
onderzoekscommissiP vragen rijzen. Voor zover de inzage van die dossiers enkel
tot doe! heeft na te gaan hoe de politiediensten hun taak vervullen en welke
tekorten in dat verband kunnPn worden vastgesteld, bestaat er wellicht geen
bezwaar. Mocht die inzage evenwel een beoordeling bedoelen van de werkzaamheden van de onderzoeksrechter of een toetsing van de beslissingen van de onderzoeksgerechten en van de feitenrechters, dan valt die mededeling van dossiers
volstrekt af te keuren, omdat het dan zou gaan om een controle door een orgaan
van de Wetgevende Macht over de beoordelingen die uitgaan van organen van de
Rechterlijke Macht. Men ziet overigens niet waarom de ene beoordeling meer
waarde zou hebben dan de andere, afgezien nog van de vraag of die ene beoordeling als volstrekt onafhankelijk mag worden aangezien.
(78) Zie VELU, Droit public, d!. I, biz. 867, en de verwijzing naar een verklaring
van Beernaert, in 1880, waarbij eveneens werd gewezen op het gevaar van de
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht te miskennen (Pari. Hand. Kamer, 17
maart 1880, biz. 694 e.v.)
(79) Hierbij kan wei even de vraag worden gesteld of de bezwaren die bij de
bespreking van het voorstel tot oprichting van de commissie werden geopperd,
tijdens de werking van de commissie niet werden bewaarheid (zie het verslag
uitgebracht op 24 maart 1988, namens de commissie voor Justitie, St. Kamer,
59/5/1988 (zie o.m. de opmerking van de heer Eerdekens, biz. 11 en 12 - zie ook
de argumenten tegen de instelling van een commissie van onderzoek, biz. 16 e.v.).
Het valt te betreuren dat, voor zover uit de persberichten mag blijken, sommige
personen bij hun verhoor van de gelegenheid gebruik zouden gemaakt hebben om
uiting te geven aan hun persoonlijke gevoelens jegens bepaalde collega's.
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Macht en de Rechterlijke Macht de minister van Justitie. Op
hem rust immers de taak om binnen de grondwettelijke perken
op een behoorlijke werking van de Rechterlijke Macht toe te
zien.
33. Tot besluit wil ik onderstrepen dat onderzoekscommissies,
ingesteld krachtens de wet van 3 mei 1880, in de regel geen
controleorganen zijn die de werking van de Rechterlijke Macht
nagaan. Die comissies zijn ongetwijfeld bevoegd om onderzoeken in te stellen niet aileen in verband met de geldigheid
van de verkiezing van de leden van beide kamers, maar ook in
verband met leemten of tekortkomingen in de wetgeving ten
einde de wetgever voor te lichten over wetsvoorstellen en wetsontwerpen, en eveneens in verband met toestanden in het beleid
van het land die de aansprakelijkheid van de regering of van
een harer leden in het gedrang brengen. Wat de Rechterlijke
Macht betreft mag wellicht een onderzoek worden ingesteld met
het oog op de verbetering of de wijziging van de rechterlijke
organisatie, van de bevoegdheidsregels of van de rechtspleging.
Wat de beslissingen betreft die !eden van de Rechterlijke Macht
hebben getroffen, kan er geen sprake van zijn dat een
commissie daarop controle uitoefent, hoewel er rekening moet
mee gehouden worden dat de vaststellingen die tijdens een
parlementair onderzoek zouden gedaan zijn, aanleiding kunnen
geven tot het optreden van de organen van de Rechterlijke
Macht om te verhelpen aan de akten en beslissingen die door
onregelmatigheden of zelfs met bedrog zouden aangetast zijn.
Wat dit laatste betreft wil ik hier zeer in het bijzonder
herhalen wat zoeven werd gezegd, te weten : dat er binnen de
Rechterlijke Macht een bestendige controle is ingebouwd. Dat
toezicht wordt uitgeoefend, hetzij bij wege van de rechtsmiddelen, zowel buitengewone als gewone, hetzij bij wege van tuchtmaatregelen. Het wordt ingesteld hetzij op verzoek van de
partijen (de rechtsmiddelen), hetzij op initiatief van het openbaar ministerie, dat overigens in bepaalde gevallen door de
minister van Justitie moet worden aangezocht (artt. 1088 Ger.W.
en 441 Sv.), hetzij zelfs ambtshalve door bepaalde korpsoversten
(tucht). In alle gevallen echter berust de beslissing bij de
bevoegde rechtscolleges of bij de daartoe bevoegde korpschefs.
34. Gelet op het feit dat er geen andere rechtstreekse controle
kan worden uitgeoefend door de Uitvoerende noch door de
Wetgevende Macht, is het des te belangrijker dat dit intern
toezicht behoorlijk en doeltreffend geschiedt. En daarbij speelt
het Hof van Cassatie een vooraanstaande rol. Maar ook op het
openbaar ministerie rust een belangrijke taak die het volstrekt
onafhankelijk, zowel ten opzichte van de regering als ten
opzichte van de Rechterlijke Macht, en zonder zich te bekommeren om de kwaadwillige aantijgingen waarvan het soms het
voorwerp is, dient uit te voeren.
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kunnen besluiten zonder even de klemtoon te leggen op een
aanzienlijke externe en tevens supranationale controle, t.w. die
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die
controle is des te belangrijker daar zij rechtstreeks gericht is op
de eerbiediging van de rechten van de mens, waarvan wij
zoeven hebben gezien dat die de grondslag is van elke Rechtsstaat.
Hier hoeft geen lang betoog om aan te tonen dat ook door het
Europees Hof een controle wordt uitgeoefend op de werking van
de hoven en rechtbanken, die met name tot gevolg heeft dat
binnen de Rechterlijke Macht eventuele maatregelen worden
getroffen om een of andere tekortkoming te verhelpen.
Mag ik hierbij aanstippen dat alles in het werk moet worden
gesteld om te voorkomen dat wegens een tekortkoming van een
lid van de Rechterlijke Macht Belgie een veroordeling oploopt.
36. Na aldus enkele aspecten van de verhouding tussen
Rechtsstaat en Rechterlijke Macht te hebben besproken,
waarbij ik mij heb ingespannen om aan te tonen dat in de
Rechtsstaat de Rechterlijke Macht een even voorname rol te
vervullen heeft als de andere twee machten, zou ik thans nog
enkele aspecten van de werking van de Rechterlijke Macht
willen bespreken, waarbij naar mijn oordeel in de huidige stand
van zaken het bestaan van de Rechtsstaat in het gedrang komt
of alleszins zou kunnen komen.
De klemtoon werd gelegd op het principe van de splitsing van
het staatsgezag. Wat de Rechterlijke Macht betreft, gaat het
nochtans niet zozeer om het vraagstuk van die splitsing als wei
« om de onafhankelijkheid » van de organen van de Rechterlijke
Macht. Het principe van de scheiding der machten bevordert de
onafhankelijkheid van de magistraten. In de landen waar die
scheiding minder scherp is afgelijnd, stelt men meestal vast dat
ook de onafhankelijkheid van de !eden van de rechterlijke
instellingen beperkt is, en zeker dat de invloed van de Uitvoerende Macht zich doet of kan doen gelden op een manier die
voor het bestaan van de Rechtsstaat niet aanvaardbaar is.
Daarom zijn de betrekkingen tussen de Rechterlijke Macht en
de andere twee machten zo kies. Daarom is bij de !eden van de
Rechterlijke Macht de grootste terughoudendheid bijzonder
belangrijk en in aile omstandigheden geboden. Mag ik beklemtonen dat zulks voor alle magistraten geldt, zowel dus voor die
van het parket als voor die van de zetel, doch uiteraard nog
meer voor laatstgenoemden. De rechter immers mag ook niet de
minste blijk geven van afhankelijkheid, onder meer niet tegenover de leden van de Wetgevende Macht. Het zou niet te dulden
zijn dat magistraten van de zetel, om welke reden dan ook,
contact opnemen met leden van de regering of zelfs met leden
van een ministerieel kabinet in verband met zaken die ze te
beoordelen hebben, ook al zouden het nog zaken zijn waarin de
Staat niet rechtstreeks betrokken is. Zijn er inlichtingen in te
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ministerie moeten plaatsvinden. In dezelfde gedachtengang kan
ik stellen dat het niet hoort dat wie dan ook, en des te minder
dat organen van een van de andere twee machten, buiten de
gedingvoerende partijen om, contact opnemen met de leden van
hoven en rechtbanken, en als het al om die partijen gaat, dan
moeten die allen bij de gesprekken of contacten worden
betrokken. Dit alles spreekt voor zich zelf, maar als ik er hier
tach de nadruk op leg dan is het precies omdat zelfs niet de
schijn van afhankelijkheid, tegenover wie dan ook, mag bestaan.
Laat ons nooit uit het oog verliezen dat die onafhankelijkheid
meer dan eens - hoezeer ook ten onrechte - door de publieke
opinie betwist of alleszins verdacht wordt. Zelfs een onverantwoorde verdenking is nog te veel.
Wil men de rechtsstaatgedachte in ons land hoog houden,
althans wat de Rechterlijke Macht betreft, dan moet men ook de
daartoe vereiste maatregelen treffen.
Mag ik het hierbij even hebben over een zeer bepaald punt, te
weten de adviezen die de Rechterlijke Macht aan de regering en
aan de wetgever mag geven over wijzigingen die voor de toepassing van bestaande wetten noodzakelijk blijken of over wetsvoorstellen en -ontwerpen die bij de kamers ter bespreking
liggen. Het is ongetwijfeld in het belang van de samenleving dat
de organen van de Rechterlijke Macht de wetgever en de regering in kennis stellen met de ervaringen die zij in de uitoefening
van hun ambt hebben opgedaan. Kart geleden nog werd, op
initiatief van de Senaat en van de commissies voor de Justitie
van de Senaat en van de Kamer, en tevens met de medewerking
van de minister van Justitie, een zeer uitgebreide gedachtenwisseling gehouden tussen wetgever, regering en hoven en rechtbanken over het probleem van de gerechtelijke achterstand, een
bijeenkomst waarvan men de hoop mag koesteren dat ze
vruchten zal afwerpen.
Dit is geenszins een inbreuk op het principe van de scheiding
der machten. Het is in de ware zin van het woord een nuttige
samenwerking, die onder geen enkel opzicht afbreuk doet aan
ieders bevoegdheid (80}. Dit laatste is overigens de kern van het
vraagstuk van de scheiding der machten.
37. De onderworpenheid van de Staat aan het recht en tevens
het principe van de scheiding der machten doen wellicht de
vraag rijzen of de Staat steeds aan de toepassing van alle wetsbepalingen en reglementen onderworpen is en of, bij een
geschil, de Staat onderworpen is aan het oordeel van de rechters
en derhalve ook verplicht is zich bij hun beslissing neer te
leggen en die beslissing uit te voeren.
Ik meen reeds te hebben aangetoond dat de Rechtsstaat de
onderworpenheid van de Staat aan de rechten van de mens en

(80) Dumon, • De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend

», Joe. cit.,

nr. 13.
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overige van het recht is die onderworpenheid geenszins een
bestaansvoorwaarde van de Rechtsstaat.
De Staat blijft vrij in alle andere opzichten regelingen te
treffen die hem buiten de toepassingssfeer van de rechtsregels
stellen of alleszins afwijkingen bepalen wat hem betreft.
In feite komt de regel hierop neer dat voor zover de toepassing van het recht niet in strijd is met de grondbeginselen van
de staatsinrichting en er niet uitdrukkelijk van de rechtsregels
werd afgeweken, de Staat aan het bestaande recht onderworpen
is.
Een merkwaardig voorbeeld van uitdrukkelijke afwijking, dat
tevens wordt verantwoord door de vereisten van behoorlijk
bestuur van het land, is de grondwettelijke regeling voor de
aansprakelijkheid van de ministers (art. 90 G.W.). Ministers
mogen niet blootgesteld zijn aan onbezonnen vervolgingen (81).
Aansprakelijkheid van de Staat voor de schade die het gevolg
kan zijn van een beslissing of een daad van een zijner organen
werd in de vorige eeuw uitgesloten, op grond dat de berechting
van dergelijke geschillen door de Rechterlijke Macht een
inbreuk zou uitmaken op het principe van de scheiding der
machten. ledereen weet dat met het Flandria-arrest van 5
november 1920 het Hof een einde maakte aan die stelling en dat
sindsdien de Staat aansprakelijk mag worden gesteld (82).
Met de aanbeveling R (84] 15 heeft de Raad van Europa de
leden van de Raad verzocht de beginselen betreffende de
aansprakelijkheid van de overheidsdiensten in hun recht op te
nemen. Die principes werden als volgt samengevat :
(( 1. doit etre assuree la reparation des dommages causes par
un acte du a un manquement des pouvoirs publics a la conduite
a laquelle, selon le droit, on peut raisonnablement s'attendre de
leur part a l'egard de la personne lesee, (le manquement) etant
presume, en cas de violation d'une norme juridique etablie;
» 2. une reparation doit etre assuree au cas ou il serait manifestement injuste que la personne lesee supporte seule le
dommage, compte tenu des circonstances suivantes : l'acte a ete
pris dans l'interet general, seule une personne ou un nombre
limite de personnes subit le dommage et l'acte est exceptionnel
ou le dommage est le resultat de l'acte. ))
38. Werd het vraagstuk, wat de overheidsdiensten betreft, in
ons land voor een groot deel geregeld, dan rijzen er wel vragen
in verband met de werking van de Rechterlijke Macht.

(81) Delange, « Overwegingen uit de strafrechtelijke aansprakelijkheid en de
burgerlijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen », redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van 1 sept. 1976.
(82) VELU, Droit public, dl. I, nr. 209, blz. 320; VAN GERVEN, Hoe blauw is het
bloed van de Prins, Antwerpen, 1984.
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de Rechtsstaat daarbij niet rechtstreeks ter sprake komt. De
onderworpenheid van de Staat aan het recht zoals het zoeven
werd bepaald, wordt hier niet betwist. Doch de Rechtsstaat
wordt hier wel bij betrokken, voor zover het om de onafhankelijkheid van de organen van de Rechterlijke Macht gaat.
Wanneer immers de organen van de Rechterlijke Macht niet
meer volstrekt onafhankelijk zijn tegenover wie dan ook, is de
vrijwaring van de rechten van de mens en van de fundamentele
vrijheden niet meer gewaarborgd en is, in dat geval, het bestaan
van de Rechtsstaat eveneens aanzienlijk bedreigd.
Uit het oogpunt van de Rechtsstaat beschouwd, is het vraagstuk van de aansprakelijkheid van de organen van de Rechterlijke Macht en van de aansprakelijkheid van de Staat wegens de
daden en de beslissingen van die organen enkel van belang voor
zover, enerzijds, het optreden van die organen een miskenning
inhoudt van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en, anderzijds, de aansprakelijkheidsvorderingen die
tegen die organen en de Staat worden ingesteld, de onafhankelijkheid van de rechter in het gedrang brengen of kunnen
brengen.

39. Het behoeft geen nader betoog dat het vraagstuk bijzonder
kies en ingewikkeld is en dat het derhalve niet betaamt het
hier, binnen een zo kort tijdsbestek, te behandelen. Ik moge
verwijzen naar het bijzonder belangwekkend proefschrift van
professor Van Oevelen (83).
Het vraagstuk werd ook reeds op merkwaardige wijze bestudeerd door mijn achtbare collega eerste advocaat-generaal Velu
ter gelegenheid van een colloquium dat in 1985 door de Raad
van Europa werd georganiseerd (84). Ik kan me volledig
verenigen met de zeer voorzichtige beschouwingen die de heer
Velu daarbij heeft ontwikkeld. In feite komen zijn besluiten
hierop neer dat wanneer de fundamentele vrijheden of de
rechten van de mens door een rechterlijke beslissing of een
gerechtelijke daad worden geschonden, er grond kan bestaan tot
aansprakelijkheid van de Staat en/of van de organen van de
Rechterlijke Macht.

(83) VAN OEVELEN, De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de
Rechterlijke Macht, twee boekdelen, Antwerpen, 1987; J. DELVA, De onafhankelijkheid van de Belgische rechter ten aanzien van de Uitvoerende Macht, T.B.P., 1988,
biz. 175-187 en 231-245; STORME, « The responsability of the judge », in Rapports
belges au IX Congres de l'Academie internationale de droit compare (Caracas,
1982), Bruylant, 1982, biz. 397 e.v.
(84) VELU, Elements essentiels d'un regime de responsabilite pour les actes juridictionnels, Actes du quinzieme colloque de droit europeen, 17-19 juni 1985, biz. 82
e.v.
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Zoals reeds gezegd, is de onafhankelijkheid van de organen
van de Rechterlijke Macht van fundamenteel belang en dit
geldt, zowel wat de parketmagistraten als wat de zittende magistratuur betreft. Ten onrechte maakt men te dien aanzien wel
eens een onderscheid (85). Gebrek aan onafhankelijkheid van
het parket brengt onvermijdelijk de onafhankelijkheid van de
zetel in het gedrang, en in ieder geval bestaat het gevaar dat er
een schijn van gebrek aan onafhankelijkheid wordt gewekt.
Welnu het mag niet zijn dat de bedreiging van ooit aansprakelijk te worden gesteld door een partij die daartoe kennelijk over
meer middelen beschikt dan de tegenpartij, een invloed kan
hebben op de beslissing van de magistraat (86). Dit geldt zowel
wanneer de Staat rechtstreeks aansprakelijk wordt gesteld als
wanneer de vordering tegen de betrokken magistraat wordt
gericht.
Men mag immers niet uit het oog verliezen dat wanneer een
vordering tegen de Staat wordt ingesteld, door de regering,
meestal de minister van Justitie, onvermijdelijk uitleg wordt
gevraagd aan de magistraten die bij de zaak betrokken waren.
Dat kan niet alleen als een druk worden ervaren, maar kan
vooral, wanneer met dergelijke vorderingen kan worden
gedreigd, een gevaar voor de onafhankelijkheid betekenen.
Bovendien moet worden rekening gehouden met een evolutie
in de mentaliteit van sommige justitiabelen die meer dan ooit
behept zijn met een contestatiegeest. lk neem wel aan dat de
uitoefening van een aansprakelijkheidsvordering in principe
geen afbreuk doet aan het gezag van het gewijsde, omdat de vrij
strenge regels die hierop toepasselijk zijn, niet vervuld zullen
zijn; maar er blijft niettemin dat aan een in het ongelijk
gestelde partij de kans wordt geboden het oorspronkelijke
geschil weer te doen beoordelen door aan te wijzen dat indien
de fout niet was begaan, het geschil anders zou zijn beslecht.
Dat gevaar is niet denkbeeldig, al wil ik hierbij opmerken dat
het, precies in de gevallen die de heer Velu in aanmerking
neemt, zeer beperkt zal blijven.
Om al die redenen is het trouwens dat ook in de landen die
ons omringen en door dezelfde democratische grondbeginselen
worden beheerst, met name in Nederland, West-Duitsland,
Frankrijk en Luxemburg, het vraagstuk met veel omzichtigheid
wordt benaderd. Zelfs in Italie, waar kort geleden een referendum over het principe zelf werd gehouden, heeft men al
moeten afzien van regelingen die klaarblijkelijk de perken te
buiten gingen.

(85) DEJEMEPPE en PANIER, J.T., 1989, biz. 431, nr. 2.3.1.
(86) GANSHOF VAN DER MEERSCH, Rapp. Paris, 1954, Joe. cit., biz. 159.
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toekomt de geschillen op te lossen die bij de toepassing van de
wetten ontstaan en tevens de straffen toe te meten die bij
bewezen verklaarde wetsovertredingen passen.
De vervulling van die opdracht is een essentieel vereiste voor
het bestaan van de Rechtsstaat.
De regel is dat elke inwoner van het land recht moet
verkrijgen door toedoen van een volstrekt onafhankelijke
rechter.
Die regel is ook de leidraad van de verdragen tot bescherming
van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden.
Die verdragen houden in dat verband nauwkeurige regels in.
Een van die regels, die trouwens reeds herhaaldelijk voor het
Hof werd aangevoerd, is dat enerzijds elke justitiabele binnen
een redelijke tijd uitspraak moet verkrijgen over de vorderingen
die bij een rechter zijn aanhangig gemaakt en, anderzijds, dat al
wie wegens een wetsovertreding voor een rechtbank wordt
vervolgd eveneens binnen een redelijke tijd moet worden
berecht.
Die regel moet vanuit twee oogpunten worden bekeken.
De rechters zijn wettelijk verplicht binnen een redelijk korte
tijd uitspraak te doen over de geschillen die ze in beraad
hebben genomen. Luidens het Gerechtelijk Wetboek is dit
binnen de maand (art. 770). Het Wetboek van Strafvordering
bepaalt geen termijn voor de uitspraak over de in beraad
genomen zaken. Het mag evenwel worden gesteld dat ook daar,
in de regel, dezelfde termijn in acht moet worden genomen.
Het valt niettemin te betreuren dat die termijn al te vaak niet
in acht wordt genomen en dat voor uw Hof zelfs meer dan eens
vorderingen tot onttrekking aan de rechter werden ingediend,
omdat een aantal zaken sinds meer dan zes maanden in beraad
waren genomen.
Het tweede oogpunt van waaruit die regel moet worden
bekeken, houdt verband met de overbelasting van een groot
aantal gerechten. Ik had de gelegenheid dit aspect van het
probleem enkele maanden geleden nader te onderzoeken en
mijn bevindingen dienaangaande kenbaar te maken ter gelegenheid van het reeds vermelde colloquium dat in de Senaat werd
georganiseerd en waarop al de korpschefs van het land
aanwezig waren. Gebleken is dat in zeer talrijke gerechten de
partijen ettelijke maanden, soms zelfs jaren moeten wachten
voor zij de gelegenheid krijgen hun vorderingen v66r de rechters te doen gelden. In de meerderheid van de rechtbanken van
eerste aanleg en van de rechtbanken van koophandel bedragen
de wachttermijnen om een rechtsdag te verkrijgen meer dan zes
maanden en bereiken zelfs soms twee jaar. Voor de vijf hoven
van beroep bedragen de wachttermijnen van achttien maanden
tot zes jaar!
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Dit zijn uiteraard geen redelijke termijnen meer, zodat het
niet overdreven is te stellen dat in sommige zaken de justitiabelen in dit land er niet meer in slagen hun rechten te doen
gelden.
Dat is ongetwijfeld een aanzienlijke tekortkoming ten aanzien
van het bestaan van een Rechtsstaat.
De oorzaken van die toestand zijn menigvuldig en wijzen erop
dat hoogdringend moet worden ingegrepen. Daartoe was het
colloquium dat in mei 11. werd gehouden een uitstekend initiatief.
Ik moge de hoop uitdrukken dat de wetgever met spoed de
vereiste maatregelen zal treffen om aan die onduldbare toestand
ten spoedigste een einde te maken.
Intussen, evenwel, ben ik er van overtuigd dat alle leden van
de Rechterlijke Macht hun beste krachten zullen aanwenden
om, met de middelen waarover ze thans beschikken, niet alleen
te voorkomen dat de achterstand nog toeneemt, maar ook om zo
mogelijk die achterstand in te halen.

Om te besluiten.
Na deze maar al te lange uiteenzetting weze het mij toegestaan drie punten op het voorplan te brengen :
1° Al de organen van de Rechterlijke Macht moeten er ten
diepste van doordrongen zijn dat hun onafhankelijkheid een
wezenlijk en dus volstrekt onontbeerlijk bestanddeel van hun
opdracht is. Het is typisch dat in landen waar thans een streven
naar een grotere democratische staatsinrichting waar te nemen
valt, steeds in de eerste plaats de klemtoon wordt gelegd op de
noodzaak van een onafhankelijk gerechtelijk apparaat (87). Dit
is vast geen ijdel woord.
Men moet er zich immers bewust van zijn dat die onafhankelijkheid voortdurend bedreigd wordt, zowel van binnen als van
buitenuit. Onafhankelijk zijn en blijven is moeilijk en vraagt
zelfbeheersing en soms zelfverloochening.
2° De organen van de Rechterlijke Macht moeten er zich ook
bewust van zijn dat op hen een bijzonder zware taak rust. Recht
spreken is een staatsopdracht die door de grondwetgever met de
grootste zorg werd geregeld, omdat het een essentieel bestanddeel is van een ware democratische Staat, van een Rechtsstaat.
Daarom is het de taak van de korpschefs bijzonder oplettend
te zijn voor al wat er in hun rechtsgebied plaatsvindt. Men
vergete nooit dat het ambt er niet is om de magistraten, maar
de magistraten om het ambt. Zoals Nicolas Fran~ois Bellart,

(87) KATHLYN MALFLIET, Het doe!: een socialistische Rechtsstaat - over de
recente grondwetsherziening in de U.S.S.R., R. W., 1988-1989, biz. 1041, voorn. 1049.
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de minister van Justitie schreef betreffende bepaalde kandidaten : « cette redoutable fonction ... dont ils ne voient rien, si ce
n'est que la place leur convient, quoiqu'ils conviennent fort peu a
la place » (88).
3° Het is een feit dat de Rechterlijke Macht deel uitmaakt van
een geheel, slechts een tak is van de uitoefening van de staatsmacht en dat haar werking voor een deel afhankelijk is van de
werking van de Wetgevende en van de Uitvoerende Macht. De
wetgever moet de begroting die voor de normale werking van de
Rechterlijke Macht noodzakelijk is, bepalen. Er werd reeds
herhaaldelijk op gewezen dat die begroting ontoereikend is en
dat de werkingsmiddelen die aan de Rechterlijke Macht ter
beschikking worden gesteld, volstrekt niet volstaan (89). Dit is
een tekortkoming die de Rechtsstaat in het gedrang brengt. We
hebben reeds betoogd dat wanneer de justitiabelen niet binnen
een redelijke tijd een uitspraak kunnen verkrijgen over de vaststelling van hun rechten, zulks een ernstig tekort van de Rechtsstaat betekent.
Dezelfde verantwoordelijkheid berust op de regering, wanneer
die er niet zorg voor draagt dat, voor zover zulks tot haar taak
behoort, de vereiste werkingsmiddelen ten dienste van de hoven
en rechtbanken worden gesteld. Men denke vooral aan tijdige
benoemingen om de personeelsformatie, bij vacatures, aan te
vullen, hoewel tevens moet worden onderstreept dat ook daar de
organen van de Rechterlijke Macht hun medewerking moeten
verlenen.
Maar ook al zijn er op dat punt soms tekortkomingen aan de
zijde van de wetgever of de Uitvoerende Macht, dan mag dit
voor de leden van de hoven en rechtbanken geen reden zijn om
zich niet met alle krachten in te zetten ten einde deze taak ten
voile te vervullen.
Ziedaar, mijnheer de eerste voorzitter, mijn persoonlijke
opvatting - weliswaar op een zeer onvolmaakte marrier uiteengezet - van een probleem dat naar mijn gevoelen van zeer
groot belang is voor de Rechterlijke Marh+

..
*

*

Tijdens het afgelopen jaar zijn drie dierbare collega's ons
ontvallen.
(88) Aangehaald door Bouchardon, in Le Magistrat, biz. 34.
(89) Ik ben van oordeel dat het niet wenselijk is dat aan de Rechterlijke Macht
een eigen begroting, waarover ze naar eigen goeddunken zou beschikken, wordt
toegekend. Vgl. DE LA PORTE, De afhanlrelijkheid van de rechter, N.J.B., 1989,
biz. 626.
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Raadsheer Roger Vervloet heeft ons na een langdurige en
pijnlijke ziekte op 10 december 1988 verlaten.
Zijn loopbaan lang was hij een treffend voorbeeld van de zorgvuldige, ijverige en bekwame magistraat. Tot kort voor zijn
overlijden, en ondanks de zo ernstige kwaal waaraan hij leed,
wist hij aan de werkzaamheden van het Hof deel te nemen. Na
zijn overlijden werden nog talrijke zaken, waarin hij het verslag
had voorbereid, door het Hof behandeld.
Zijn voorbeeld moge alle magistraten van dit land tot leidraad
dienen.
Het Hof zal zijn nagedachtenis pieteitsvol bewaren.
Raadsheer Theo Versee die ons plots ontvallen is op 5 januari
1989 had reeds sinds enkele jaren het Hof verlaten, omdat hij
oordeelde dat zijn gezondheidstoestand hem niet meer toeliet
met de vereiste zorgvuldigheid zijn ambt uit te oefenen. Dat
alleen al was een bewijs van de scrupuleuze gevoelens die hem
steeds hebben bezield en die zijn deelname aan onze werkzaamheden hebben gekenmerkt. Zelfs na zijn inrustestelling bleef hij
ons bijstaan met zijn raadgevingen en stelde hij er prijs op in
rechtspraak en rechtsleer opzoekingen te doen, die ons
behulpzaam konden zijn. Dit was voornamelijk het geval op
fiscaal gebied, een vak waarin hij steeds heeft uitgemunt, maar
ook op het gebied van het strafrecht en de strafvordering, waar
zijn medewerking aan de tweetalige wetboeken van het grootste
belang was, bleef hij ijverig tot bij zijn overlijden.
Wij zullen de nagedachtenis van die dierbare vriend pieteitsvol bewaren.
Enkele dagen geleden, op het einde van deze zonnige vakantie,
ontviel ons eveneens raadsheer Helvetius, die het slachtoffer
werd van een ongeval.
Bij ons was zijn medewerking van betrekkelijk korte duur,
daar zijn gezondheidstoestand hem niet heeft toegelaten zijn
ambt tot aan de leeftijdsgrens uit te oefenen. Hij was een
bijzonder beminnelijke collega wiens innemende persoonlijkheid
door ons allen steeds werd gewaardeerd.
Wij zullen zijn nagedachtenis pieteitsvol in eer houden.

.

*

"

Voor de Koning vorder ik dat het den Hove mogen behagen
dat het, heden, zijn werkzaamheden van het nieuw gerechtelijk
jaar aanvat.
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Lijst van de belangrijkste afkortingen

art., artt. :
aug.:
Ben.G.H.
Beslw.:
Bosw.:
Bull.:
B.V.:
B.V.B.A.
B.W.:
Com.V.:
Com.V.Aand. :
C.V.:
dec.:
Deer.:
e.a.:
E.E.G.:
E.V.R.M.:
e.v.:
feb.:
Gem.regl.:
Ger.W.:
Gw.:
I.V.B.P.R. :
jan.:
K.B.:
Kh.:
L.V.:
M.B.:
Mil.Sv.:
Mil.Sw.:
nov.:
N.V.:
o.g.v.:
okt.:

artikel, artikelen.
augustus.
Arresten van het Benelux-Gerechtshof.
besluitwet.
Boswetboek.
Bulletin des arrets de la Cour de cassation.
besloten vennootschap (naar Nederlands recht).
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Burgerlijk Wetboek.
commanditaire vennootschap.
commanditaire vennootschap op aandelen.
cooperatieve vennootschap.
december.
decreet.
en litisconsorten, en anderen.
Europese Economische Gemeenschap.
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
en volgende.
februari.
gemeentereglement.
Gerechtelijk Wetboek.
Grondwet.
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke
Rechten.
januari.
koninklijk besluit.
Wetboek van Koophandel.
landbouwvennootschap.
ministerieel besluit.
Wetboek Militaire Strafvordering.
Militair Strafwetboek.
november.
naamloze vennootschap.
op grond van.
oktober.

-48Pas.:
Pasin.:
P.V.B.A.:
sept.:
Sv.:
Sw.:
Veldw.:
Ver.Arr. R. v.St. :
vgl. :
V.O.F.:
V.Z.W.:
W.:
W.B.T.W.:
W.I.B.:
W.I.G.B.:
W.Reg.:
W.Succ.:
W.Zeg. ·

Pasicrisie.
Pasinomie.
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
september.
Wetboek van Strafvordering.
Strafwetboek.
Veldwetboek.
Arresten Raad van State.
vergelijk.
vennootschap onder firma.
vereniging zonder winstoogmerk.
wet.
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen
Gelijkgestelde Belastingen.
Wetboek van Registratierechten.
Wetboek van Successierechten.
Wetboek van Zegelrechten.
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Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten
Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd

Alcoholwet
Apothekerswet
Arbeidsartsenwet
Arbeidsongeschiktheidsbesluit
Zelfstandigen
Arbeidsongevallenwet
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
Arbeidsovereenkomstenwet
Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden
Arbeidsovereenkomstenwet
Sportbeoefenaars
Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden
Arbeidsreglementenwet
Arbeidswet
Architectenwet
Artsenwet
Avondsluitingswet
Bedrijfsorganisatiewet
Benelux-Merkenwet
Beroepsziektenwet
Bestaansminimumwet
Bijzondere Wet Arbitragehof
C.A.Oo-wet
Chequewet
C.IoMo-Verdrag
CoMoRo-Verdrag
Dienstplichtwet
Douane en Accijnzenwet
Dronkenschapwet
EoEoGo-Verdrag
EoEoG-verordening 1408/71 Sociale Zekerheid
EoEoGo-verordening 574/72 Sociale Zekerheid
Executieverdrag

gecoordineerde wetten van 12 juli 19780
koninklijk besluit nro 80 van 10 november 19670
wet van 28 december 1977 0
koninklijk besluit van 20 juli 1971.
wet van 10 april 1971o
wet van 3 juli 19670
wet van 3 juli 1978o
gecoordineerde wetten van 20 juli 19550
wet van 24 februari 19780
wet van 10 maart 1900o
wet van 8 april 19650
wet van 16 maart 1971.
wet van 26 juni 1963o
koninklijk besluit nro 79 van 10 november 19670
wet van 24 juli 19730
wet van 20 september 19480
wet van 30 juni 19690
gecoordineerde wetten van 3 juni 19700
wet van 7 augustus 1974o
wet van 6 januari 19890
wet van 5 december 19680
wet van 1 maart 1961.
Verdrag van 7 februari 19700
Verdrag van 19 mei 19560
gecoordineerde wetten van 30 april 19620
gecoordineerde wetten van 18 juli 1977 0
besluitwet van 14 november 19390
Verdrag van 25 maart 19570
verordening van 14 juni 1971.
verordening van 21 maart 19720
Verdrag van 27 september 1968o

-50Faillissementswet
wet van 18 april 1851.
Feestdagenwet
wet van 4 januari 1974 .
Financieringshuurwet
. koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967.
Geluidshinderwet
wet van 18 juli 1973.
Geneeskundewet
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.
Gewetensbezwaardenwet
gecoordineerde wetten van 20 februari 1980.
Gezinsbijslagenwet Zelfstandi- wet van 29 maart 1976.
gen
Gezondheid en Veiligheidswet
wet van 10 juni 1952.
Handelshuurwet
wet van 30 april 1951.
Handelspraktijkenwet
wet van 14 juli 1971.
Handelsvertegenwoordigerswet
wet van 30 juli 1963.
Huurwet
wet van 10 april 1975.
Hypotheekwet
wet van 16 december 1851.
IJkwet
wet van 16 juni 1970.
Jachtwet
wet van 28 februari 1882.
J eugdbeschermingswet
wet van 8 april 1965.
Kinderbijslagwet Werknemers
gecoordineerde wetten van 19 december 1939.
Krankzinnigenwet
wet van 18 juni 1850.
Leur handelwet
koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939.
Luchtvaartwet
wet van 27 juni 1937.
Mijnwet
gecoordineerde wetten van 15 september 1919.
Minder-validenwet Sociale Re- wet van 16 april 1963.
classering
Minder-validenwet Tegemoet- wet van 27 juni 1969.
komingen
O.C.M.W.-wet
Onteigeningswet

wet van 8 juli 1976.
wet van 26 juli 1962.
wet van 26 juli 1962.

Onteigeningswet Autosnelwegen
Pachtwet
Pensioenwet Werknemers
Pensioenwet Zelfstandigen
Programmawet 1976
Programmawet 1978
Sluitingswet
Sluitingsfondswet
Sociale Documentenwet
Sociale-Zekerheidswet
Mijnwerkers
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969

wet van4 november 1969.
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967.
koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967.
wet van 5 januari 1976.
wet van 22 december 1977.
wet van 28 juni 1966.
wet van 30 juni 1967.
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978.
besluitwet van 10 januari 1945.

Sociale-Zekerheidswet Zelfstandig en

koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967.

wet van 27 juni 1969.

-51Taaldecreet
Taalwet Bestuurszaken
Taalwet Gerechtszaken
Uitleveringswet
Vakantiewet
Vakbondswet Overheidspersoneel
Vennootschappenwet
Verdrag Benelux-Gerechtshof
Verdrag Rechten van de Mens
Vervoerwet
Verzekeringswet
Vreemdelingenwet
W.A.M.-wet
Wapenwet
Wegverkeersreglement
Wegverkeerswet
Werkloosheidsbesluit
Wet Administratieve Geldboeten
Wet Bescherming Loon
Wet Bescherming Maatschappij
Wet Economische Herorientering
Wet Gerechtelijk Akkoord
Wet Giftige Afval
Wet Kleine Nalatenschappen
Wet Prestaties Algemeen Belang
Wet Prive-milities
Wet Raad van State
Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw
Wet Sociale Promotie
Wet Voorlopige Hechtenis
Wisselbriefwet
Zeewet
Z.I.V.-wet

decreet van 19 juli 1973.
gecoordineerde wetten van 18 juli 1966.
wet van 15 juni 1935.
wet van 15 maart 1874.
gecoordineerde wetten van 28 juni 1971.
wet van 19 december 1971.
gecoordineerde wetten van 30 november 1935.
Verdrag van 31 maart 1965.
Verdrag van 4 november 1950.
wet van 25 augustus 1891.
wet van 11 juni 1874.
wet van 15 december 1980.
wet van 1 juli 1956.
wet van 3 januari 1933.
koninklijk besluit van 1 december 1975.
gecoordineerde wetten van 16 maart 1968.
koninklijk besluit van 20 december 1963.
wet van 30 juni 1971.
wet van 12 april 1965.
wet van 1 juli 1964.
wet van 4 augustus 1978.
gecoordineerde wetten van 29 september 1946.
wet van 22 juli 1974.
wet van 6 mei 1900.
wet van 19 augustus 1948.
wet van 29 juli 1934.
gecoordineerde wetten van 12 januari 1973.
wet van 29 maart 1962.
wet van
wet van
wet van
wet van

1 juli 1963.
20 april 1874.
10 augustus 1953.
21 augustus 1879.

wet van 9 augustus 1963.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
GERECHTELIJK JAAR 1989-1990

Nr. 1
3• KAMER - 4 september 1989
1° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSONEEL - VERGOEDING - BASISLOON RECHTEN VAN DE GETROFFENE- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

2° ARBEIDSONGEVAL-

ALGEMENE BEGRIPPEN - BEPALINGEN BETREFFENDE DE
AAN DE GETROFFENE VERSCHULD.IGDE SCHADELOOSSTELLING - AARD.

schadevergoeding voor arbeidsongevalJen en voor ongevallen op de weg naar
en van het werk in de overheidssector.
(Art. 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel 3 juli 1967.)
2" en 3" De bepalingen van de Arbeidson-

gevallenwet Overheidspersoneel en
van de Arbeidsongevallenwet die de
schadeloosstelling regelen welke verschuldigd is voor arbeidsongevallen,
overkomen aan personen uit de overheidssector respectievelijk uit de privesector, raken de openbare orde (1).
4" Niet ontvankelijk is het middel dat

3° OPENBARE ORDE -

ARBEIDSONGEVAL- BEPALINGEN BETREFFENDE DE AAN DE
GETROFFENE VERSCHULDIGDE SCHADELOOSSTELLING - AARD.

niet de wettelijke bepalingen vermeldt
die de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, op het geval
toepasselijk maken (2). (Art. 1080
Ger.W.)

4° CASSATIEMIDDELEN

5" De exceptie van niet-ontvankelijkheid

. 5° CASSATIEMIDDELEN

waarvan de toetsing het Hof ertoe zou
verplichten in de bestreden beslissing
gemaakte berekeningen na te gaan en
de uitkomsten daarvan te vergelijken
met die van een andere, door eiseres
toegepaste berekeningsw1jze, kan niet
worden aangenomen .

VEREISTE
VERMELDINGEN - ONTVANKELIJKHEID BURGERLIJKE ZAKE!Il - WETTELIJKE BEPALINGEN DIE DE BEPALI!IlGEN WAARVAN
SCHENDING WORDT AANGEVOERD, TOEPAS·
SELIJK MAKEN.
EXCEPTIE
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - Bl.'RGERLIJKE ZAKEN - TOETSING DIE HET NAGAAN
VAN BEREKENINGEN VEREIST- GEVOLG.

6° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSOT\J!oEL - BIJZONDERE REGELS - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING - RENTE - BEREKENING - BASISLOON
- INDEXATIE.

1" De door art. 6, § 3, Arbeidsongevallen-

6" De rente wegens blijvende arbeidson-

geschiktheid ten gevolge van een in de
overheidssector overkomen arbeidsongeval wordt vastgesteld op basis van
het jaarloon waarop de getroffene
recht had ten tijde van het ongeval;
die rente wordt vermeerderd of verminderd overeenkomstig de wet van 1
maart 1977 houdende inrichting van
een stelsel tot koppeling van de consumptieprijzen aan het indexcijfer.

wet aan de rechter opgelegde verplichting om, bij uitspraak over de rechten
van de getroffene, ambtshalve na te
(1) Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. nr. 8311
gaan of de bepalingen van de wet in (A.C.,
1988-89, nr. 91).
acht genomen zijn, en om derhalve het
door de getroffene gevorderde ambts(2) Cass., 20 jan. 1983, A.R. nr. 6726
halve aan te vullen als hij dit niet vol- (A.C., 1982-83, nr. 293), en 22 april 1985, A.R.
doende acht, geldt tevens inzake de nr. 4712 (ibid., 1984-85, nr. 499).
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(Artt. 4 en 13, Arbeidsongevallenwet beidsongevallen in de overheidssector;
Overheidspersoneel; art. 18 K.B. 13 juli het arrest, als het daarvan toepassing
1970.)
heeft gemaakt, artikel 6, § 3, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, heeft
(GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE T. VAN geschonden;
HESTE, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8555)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 1987
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, 3bis 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, aangevuld bij artikel 4 van de wet van 13 juli 1973, 6, § 3, 22, 34 en 40 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
welk artikel is gewijzigd bij de wet van 7
juli 1978,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerster, een onderwijzeres
in een van haar scholen, aan wie een ongeval op de weg naar en van het werk is
overkomen; voor de periode van tijdelijke ongeschiktheid van 1 februari 1980
tot 31 juli 1980, een vergoeding te betalen gelijk aan 25 % van het bruto maandloon van 36.471 frank, te weten « het
laatst gekende bruto maandloon, namelijk januari 1980 »,
terwijl, eerste onderdeel, verweerster
bij haar aanvullende conclusie voor het
arbeidshof, voor de periode van gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid een vergoeding vorderde gelijk aan 25 % van
een maandloon van 32.451 frank; het arrest, derhalve, door aan eiseres een hogere vergoeding toe te kennen dan wat
zij vorderde, • ultra petita » uitspraak
doet (schending van artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek); hoewel, wl;lt
de schadevergoeding van de arbeidsongevallen in de prive-sector betreft, de wet
van 10 april 1971, gewijzigd bij de wet
van 7 juli 1978, aan de rechter bevoegdheid verleent om hetgeen de getroffene
vorderde ambtshalve aan te vullen indien dat volgens hem niet voldoende
was, die bepaling echter niet van toepassing is op de schadevergoeding voor ar-

tweede onderdeel, krachtens artikel 22
van de wet van 10 april 1971, dat ingevolge artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967
toepasselijk is geworden, de vergoeding
wegens tijdelijke ongeschiktheid moest
worden berekend op basis van het gemiddelde dagloon; het gemiddelde dagloon, krachtens artikel 40 van de wet
van 10 april 1971, gelijk is aan het basisloan gedeeld door 365, welk basisloon
voor toepassing van diezelfde wet (artikel 34), het loon is waarop de werknemer, in functie waarin hij is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik
van het ongeval, recht heeft voor de periode van het jaar dat aan het ongeval
voorafgaat; het arrest, volgens hetwelk
het ongeval op 26 oktober 1977 heeft
plaatsgehad, eiser dus niet kon veroordelen tot betaling van een vergoeding, berekend op het laatste gekende maandloon, namelijk januari 1980, zonder dat
het vaststelt dat het aldus in aanmerking genomen loon gelijk was aan het
naar de wet bepaalde gemiddelde dagloon (schending van de artikelen 3bis
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, aangevuld bij de wet
van 13 juli 1973, 22, 34 en 40 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
voor de prive-sector):

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967,
de personeelsleden in de overheidssector, die getroffen zijn door een
arbeidsongeval of een ongeval op de
weg naar en van het werk, gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid, onder voorbehoud van
de toepassing van een gunstiger
wets- of verordeningsbepaling, het
voordeel genieten van de bepalingen
die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 zijn vastgesteld;
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Overwegende dat ingevolge artikel 6, § 3, van laatstgenoemde wet
de rechter, bij uitspraak over de
rechten van de getroffene, ambtshalve nagaat of de bepalingen van de
wet zijn in acht genomen; dat die
verplichting, voortvloeiend uit het
feit dat die wet de openbare orde
raakt, waardoor het aan de rechter
staat ambtshalve aan te vullen wat
de getroffene vordert, als hij zulks
niet voldoende acht, tevens geldt inzake de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen
op de weg naar en van het werk in
de overheidssector, aangezien de op
deze sector toepasselijke wets- en
verordeningsbepalingen
uiteraard,
zoals die van de prive-sector, eveneens de openbare orde raken;
Dat het arrest, derhalve, door eiseres ertoe te veroordelen om aan
verweerster voor de periode van tijdelijke ongeschiktheid van 1 februari 1980 tot 31 juli 1980, een vergoeding te betalen gelijk aan 25% « van
het bruto maandloon van 36.471
frank », op basis van « het laatst gekende bruto maandloon », hoewel
die verweerster slechts een vergoeding gelijk aan 25% van een maandloon van 32.451 frank vorderde, de
in het middel aangewezen bepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
W at het tweede onderdeel betreft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hierin bestaande dat het onderdeel geen schending aanvoert
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van
sommige personeelsleden ( ... ) van
gemeenten (... ), voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen
van de wet naar en van het werk :
Overwegende dat dit onderdeel
gegrond is op de schending van de
artikelen 3bis van de wet van 3 juli
1967, 22, 34 en 40 van de (Arbeidsongevallen)~et van 10 april 1971: dat
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volgens voormeld artikei 3bis de b~
palingen van de (Arbeidsongevallenwet) van 10 april 1971 ook betrekking hebben op de personeelsleden
van de overheidssector; dat de wet
van 3 juli 1967 evenwel eerst bij artikel 1 van het koninklijk besluit
van 13 juli 1970 op de leden van
het vast, stagedoend, tijdelijk of
hulppersoneel, zelfs al zijn zij onder
arbeidsovereenkomst aangeworven,
die behoren tot de gemeenten, toepasselijk is verklaard;
Overwegende dat het middel afgeleid uit schending van een wetsbepaling, om ontvankelijk te zijn, niet
enkel die bepaling moet vermelden,
maar ook die welke ze op het geval
toepasselijk maken;
Dat het onderdeel, doordat het
geen gewag maakt van artikel 1 van
voormeld besluit van 13 juli 1970,
waarin het aangewezen bepalingen
toepasselijk worden verklaard, niet
ontvankelijk is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 4, 13 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, welk laatste artikel is gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 8 november 1971 en van 16 mei 1977, 1, 3, § 1,
van de wet van 1 maart 1977 houdende
inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen
worden gekoppeld, 1 van het koninklijk
besluit van 15 april 1977 waarbij die wet
toepasselijk wordt verklaard op de gemeenten, 1, 18 en 21 van het koninklijk
.besluit van 13 juli 1970 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties
van gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand en openbare kassen van lening,
intercommunale diensten en inrichtingen
van openbare onderstand, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk,
welk laatste artikel is gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 8 november 1971,

4

HOF VAN CASSATIE

Nr. 1

doordat het arrest eiseres veroordeelt de door het arrest gemaakte berekeom aan verweerster, een onderwijzeres ning na te zien en de uitkomst te
in een van haar scholen, aan wie een on- vergelijken met die van eiseres, die
geval op de weg naar en van het werk is een andere berekeningswijze had
overkomen, een rente wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid te betalen bere- toegepast; waartoe het niet bevoegd
kend op basis van een jaarloon van is; dat de grond van niet-ontvanke383.844 frank, namelijk het loon van de lijkheid niet kan worden aangenomaand oktober 1977 vermenigvuldigd men;
met twaalf, op grond dat << de rente
Over het middel zelf :
wordt toegekend op basis van het jaarOverwegende
dat artikel 4 van de
loon waarop de getroffene ten tijde van
het ongeval recht heeft; dat dus enkel wet van 3 juli 1967 bepaalt dat de
moet worden nagegaan welk loon de ge- rente wegens blijvende invaliditeit
troffene in oktober 1977 ontving, zonder vastgesteld wordt op grond van de
daarbij enige indexering van dat loon af jaarlijkse bezoldiging waarop de gete trekken, zoals (eiseres) zulks doet; dat troffene recht heeft op het tijdstip
het dus het op die datum verdiende loon dat het ongeval zich heeft voorgemoet worden in aanmerking genomen;
dat de rente wordt ge'indexeerd en zal daan; dat volgens artikel 18 van het
worden toegekend vanaf de consolidatie, koninklijk besluit van 13 juli 1970
na koppeling aan de indexcijfers van dat onder jaarlijkse bezoldiging moet
worden verstaan iedere wedde, loon
ogenblik »,

of als wedde of loon geldende ver-

terwijl, krachtens de artikelen 1 en goeding door de getroffene op het

3, § 1, van de wet van 1 maart 1977, die
te dezen ingevolge het koninklijk besluit
van 15 april 1977 toepasselijk is verklaard, het door eiseres aan verweerster
betaalde loon aan de spilindex 114,20 is
gekoppeld; krachtens artikel 13 van de
wet van 3 juli 1967 en artikel 21 van het
koninklijk besluit van 13 juli 1970, de
renten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid ook aan de spilindex 114,20
zijn gekoppeld; daaruit noodzakelijk
volgt dat voor het in artikel 4 van de wet
van 3 juli 1967 en artikel 18 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 bedoelde
jaarloon dat tot grondslag dient voor de
berekening van de rente, welke eiseres
aan verweerster wegens haar blijvende
arbeidsongeschiktheid zal moeten starten, rekening wordt gehouden met het
loon gekoppeld aan de splilindex 114,20
en niet met het loon dat betaald werd op
het ogenblik van het ongeval, welk loon
reeds aan het indexcijfer is gekoppeld;
het arrest, door anders te beslissen, een
dubbele indexering mogelijk maakt; het
arrest derhalve aile in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt:

tijdstip van het ongeval verkregen,
vermeerderd met de toelagen of vergoedingen die geen werkelijke lasten dekken; dat luidens artikel 13
van de wet van 3 juli 1967 de renten
worden vermeerderd of verminderd
overeenkomstig de wet van 1 maart
1977 houdende inrichting van een
stelsel tot koppeling van de consumptieprijzen aan het indexcijfer;
Overwegende dat het arrest, door
de rente waarop de getroffene recht
heeft te berekenen op basis van het
jaarloon waarop zij recht had op het
ogenblik van het ongeval, en door
die rente overeenkomstig de wet
van 1 maart 1977 aan te passen, een
juiste toepassing heeft gemaakt van
de in het middel aangewezen bepalingen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de verwerping van de voorziening alle belang
ontneemt aan de vordering tot binOver de grond van niet-ontvanke- dendverklaring van het arrest;
lijkheid door vervveerster tegen het
middel opgeworpen en hierin bestaande dat het van belang is ontbloot:
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat het Hof, bij het voorzlening en de vordering tot binonderzoek van de grond van niet- dendverklaring van het arrest; verontvankelijkheid zou verplicht zijn oordeelt eiseres in de kosten.

Nr. 2
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4 september 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Dassese en Draps.
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Nr. 3
3' KAMER - 4 september 1989

ARBEIDSOVEREENKOMST -

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST- VERLOREN
ARBEIDSDAG - STAKING IN RET OPENBAAR
VERVOER.

Nr. 2
3' KAMER - 4 september 1989
1° WETI'EN, DECRETEN, BESLUITEN
- ALLERLEI - POSTERIJEN - REGIE DER
POSTERIJEN - K.B. 16 SEPT. 1981 HOUDENDE
VASTSTELLING VAN DE TOELAGE VOOR
NACHTPRESTATIES VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN DE REGIE DER POSTERIJEN - GEEN
BEKENDMAKING - GEVOLG.

2° POSTERIJEN -

REGIE DER POSTERIJEN
- KB. 16 SEPT. 1981 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE TOELAGE VOOR NACHTPRESTATIES VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN DE
REGIE DER POSTERIJEN - GEEN BEKENDMAKING - GEVOLG.

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

(BELBREW N.V. T. PAQUOT)
ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. 8609)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 juni 1988 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;

1° en 2° Het K.B. van 16 sept. 1981 hou-

Over het middel : schending van de ardende vaststelling van de toelage voor tikelen 26 en 27, inzonderheid, eerste lid,
nachtprestaties voor de personeelsle- 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet
den van de Regie der Posterijen, dat van 3 juli 1978,
niet bekendgemaakt is in het Belgisch
doordat het arrest, hoewel het heeft
Staatsblad, is geen wet in de zin van
aangenomen dat verweerder, bij het verart. 608 Ger. W. (1).
laten van zijn woonplaats op 3 november
1982 en de volgende dagen, wist dat er
wegens een staking geen autobussen
(REGIE DER POSTERIJEN T. NOEL)
naar Luik en verder naar Jupille, de
plaats van zijn werk, zouden rijden, toch
(A.R. nr. 8601)
beslist dat verweerder krachtens artikel
27, eerste lid, 1", van de wet van 3 juli 1978, recht had op het loon voor acht
4 september 1989 - 3' kamer - Voor- dagen tijdens welke hij niet op de plaats
van zijn werk is kunnen aankomen en
zitter : de Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk- eiseres bijgevolg veroordeelt tot betaling
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, aan verweerder van het bedrag van
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 18.092 frank loonachterstal, vermeerderd
met de wettelijke en de gerechtelijke inBruyn.
Nota arrest nr. 2 :
(1) Zie Cass., 12 dec. 1985, A.R. nr. 7377
(A.C., 1985-86, nr. 255), en 19 mei 1987, A.R.
nr. 793 (ibid., 1986-87, nr. 552).

Nota arrest nr. 3 :
(1) Cass., 8 dec. 1986, A.R. nr.
(A.C., 1986-87, ~r. 210), met cone!.
(Ibid., 1986-87, m. 210).

5350
O.M.
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terest, en in de kosten van beide instanties, in hoofdzaak op grand « dat de oorzaak die onafhankelijk is van de wil van
de werknemer (en waardoor hij niet op
de plaats van zijn werk is kunnen aankomen), die inderdaad op de weg naar
het werk moet overkomen, niet onverwacht, onvoorzien en op onvoorzienbare
wijze moet overkomen » wanneer de
werknemer reeds op de weg naar het
werk is;( ... ) « dat artikel 27, eerste lid, 1°,
wel degelijk het geval betreft van de
werknemer die niet aankomt op de
plaats van zijn werk wegens een staking
van het openbaar vervoer dat hij normaal gebruikt terwijl hij nog over geen
ander vervoer beschikt »,

terwijl, voornoemd artikel 27, eerste
lid, 1°, van de wet van 3 juli 1978 het behoud van het recht op loon uitdrukkelijk
doet afhangen van de voorwaarde dat
die afwezigheid van de werknemer te
wijten is aan een oorzaak « die overkomen is op de weg naar het werk »; de
werknemer die zijn arbeid niet kan volbrengen omdat hij wegens een staking
van het openbaar vervoer niet op de
plaats van zijn werk is kunnen aankomen, geen recht heeft op zijn loon wanneer hij, zoals te dezen, vooraleer hij
zich naar zijn werk begeeft, weet dat hij
wegens de staking de plaats van zijn
werk niet zal kunnen bereiken; in dat
geval immers de oorzaak, die de werknemer heeft belet zich naar zijn werk te
begeven, reeds bestond voor de werknemer vertrok; zij derhalve niet op de weg
naar het werk is overkomen; daarenboven de werknemer die vertrekt, hoewel
hij weet dat hij wegens een staking van
het openbaar vervoer niet op zijn werk
zal kunnen aankomen, zich niet « normaal ,, naar zijn werk begeeft, als vereist bij voornoemd artikel 27, eerste lid,
1o; de oorzaak die de werknemer belet
zich naar zijn werk te begeven weliswaar niet helemaal onverwacht moet
overkomen, maar voor de toepassing van
artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet van
juli 1978 tach vereist is dat zij op de weg
naar het werk overkomt; daaruit volgt
dat het arrest, nu het heeft vastgesteld
dat de staking van het openbaar vervoer,
waardoor verweerder zich niet naar zijn
werk heeft kunnen begeven, reeds bestand voor hij zijn woonplaats verliet, en
dat hij dat moest weten, niet naar recht
heeft kunnen beslissen dat verweerder,
ingevolge voornoemd artikel 27, eerste
lid, 1°, recht had op het loon dat hem zou
zijn toegekomen indien hij zich naar zijn

Nr. 3

werk had kunnen begeven (schending
van de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 27, eerste lid, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978 « recht heeft op het loon dat
hem zou zijn toegekomen indien hij
zijn dagtaak normaal had kunnen
volbrengen, de werknemer die op
het ogenblik dat hij zich naar het
werk begeeft, geschikt is om te werken en die, zich normaal naar zijn
werk begevend, met vertraging of
niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is
aan een oorzaak die overkomen is
op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil »;
Overwegende dat die wetsbepaling het recht op loon wil veilig stellen voor de werknemer die met vertraging of niet op de plaats van het
werk aankomt wegens een oorzaak
die onafhankelijk is van zijn wil; dat
voormeld artikel inzonderheid vereist dat de werknemer zich normaal
naar zijn werk begeeft, te weten onder normale omstandigheden van
tijd, plaats en middelen, en dat de
van zijn wil onafhankelijke oorzaak,
waardoor hij zijn dagtaak niet normaal kan volbrengen, hem is overkomen, dat wil zeggen dat zij voor hem
doorslaggevende en onvermijdelijke
gevolgen heeft gehad, op de weg
naar het werk en niet voor zijn vertrek;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat « de rechtbank oordeelt
dat de gebeurtenis die de bevrijdende vreemde oorzaak uitmaakt, evenwei noch op 3 november 1982 noch
op de andere dagen op de weg naar
het werk is overkomen, aangezien
de gesproken en de geschreven pers
reeds in oktober 1982 uitvoerig had
bericht over de sociale onrust bij de
« S.T.I.L. » en de S.N.V.C. », zodat de
afkondiging van de staking, die het
openbaar vervoer van 2 tot 22 november 1982 heeft lamgelegd, voor
de gebruikers helemaal geen verrassing was; dat de rechtbank verder

Nr.4
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NING MAAR ZONDER VERMELDING VAN DE
oordeelt dat (verweerder) niet aanHOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR voert dat hij die staking vernam
GEVOLG.
toen hij zich op 3 november 1982 en
de volgende dagen naar de autobus- Het Hof slaat geen acht op een met
halte begaf; dat hij bij het verlaten
« memorie tot cassatie » betiteld stuk
van zijn woonplaats moest weten
dat tot staving van de voorziening
dat er geen autobussen naar Luik
werd ingediend en dat, onder de woorden « loco » en de naam van een advoen verder naar Jupille zouden rijcaat, ondertekend is met een leesbare
den »;
handtekening zonder vermelding van
Dat het arrest, door die overwede hoedanigheid van de ondel'tekenaar
gingen af te wijzen, enkel op grond
(1). (Artt. 422, 425 Sv.)
dat « de oorzaak die onafhankelijk
is van de wil van de werknemer, die
(DE BLOCK T. DE MAERE)
inderdaad op de weg naar het werk
moet overkomen, evenwel niet onARREST
verwacht, onvoorzien en op onvoorzienbare wijze moet overkomen »;
(A.R. nr. 2898)
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel gegrond is;
den vonnis, op 23 september 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te DendermonOm die redenen, vernietigt het be- de;
streden arrest; beveelt dat van dit
I. In zoverre de voorziening gearrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde ar- richt is tegen de beslissing op de
rest; houdt de kosten aan en laat de strafvordering tegen eiseres :
beslissing daaromtrent aan de feiOverwegende dat de substantii:He
tenrechter over; verwijst de zaak of op straffe van nietigheid voorgenaar het Arbeidshof te Brussel.
schreven rechtsvormen in acht zijn
4 september 1989 - 3• kamer - Voor- genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
zitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter -

Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
II. In zoverre de voorziening geadvocaat-generaal - Advocaat: mr. De richt is tegen de beslissing op de ciBruyn.

vielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres :
Overwegende dat eiseres geen
middel aanvoert;

Nr. 4
2"

KAMER -

5 september 1989

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STCKKEN- GESCHRIFT
TOT STAVING VAN DE VOORZIENI"<G - ONDERTEKEND MET EEN LEESBARE HANDTEKE-

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het stuk betiteld « memorie
tot cassatie » dat op 26 december
1988 ter griffie van het Hof is neergelegd en dat is ondertekend « loco
... », advocaat van eiseres, met de
naam << Johan Lambers », zonder
aanduiding van de hoedanigheid

I--------------{1) Cass., 18 april 1989, A.R. nr. 3078
(A.C., 1988-89, nr. 466); zie ook Cass., 21 feb.
1989, A.R. nr. 2770 {ibid., 1988-89, nr. 348).
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van de ondertekenaar, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

(HERMIA)
ARREST

Voor(A.R. nr. 2905)
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets HET HOF; - Gelet op het bestreGelijlduidende conclusie van de h. Tilleden arrest, op 23 september 1988
kaerts, advocaat-generaal.
5 september 1989 -

2• kamer -

door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van artikel 23 van de
wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik
in gerechtszaken,
Nr. 5
doordat het hof (van beroep) (impliciet) beslist niet in te gaan op het verzoek tot taalwijziging op de overweging
2• KAMER - 5 september 1989
« dat voor al de rechtscollege in hoger
beroep de taal gebruikt wordt waarin de
bestreden beslissing is gesteld, zelfs
1° TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN
wanneer de eerste rechter impliciet niet
(WET 15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP is ingegaan op het verzoek van beklaagSTRAFZAKEN - VERZOEK TOT VERANDERING
de tot verzending naar de dichtstbij geleVAN TAAL - BESLISSING VAN DE EERSTE
gen rechtbank van de Franse taalrol »,
RECHTER - AFWIJZING VAN HET VERZOEK terwijl overeenkomstig voormeld artiHOGER BEROEP - BEVESTIGING - VERANTkel « de verdachte die slechts Frans kent
WOORDING.
of zich met meer gemak in deze taal uitdrukt en die terechtstaat voor een poli2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN tierechtbank met Nederlandse voertaal,
BESLISSINGEN TAALGEBRUIK GEmag vragen dat de rechtspleging in het
RECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - VERZOEK Frans geschiede » (artikel 23, tweede lid)
TOT VERANDERING VAN TAAL- WEIGERING.
waarna de rechtbank « verwijzing zal gelasten naar het dichtstbij gelegen rechts1° en 2° Niet naar recht verantwoord is college van dezelfde rang, dat voor voerde beslissing waarbij de appelrechters, taal heeft die door verdachte gevraagd •
op het hoger beroep van de beklaagde (Artikel 23, derde lid); de rechtbank ween van het openbaar ministerie tegen liswaar ofwel kan weigeren op de aanhet vonnis dat gewezen is door een vraag van beklaagde in te gaan << wegens
correctionele rechtbank waarvan de de omstandigheden van de zaak » (artitaal van de rechtspleging het Neder- kel 23, in fine), ofwel kan verklaren dat
lands is en dat, zonder te beslissen zij « een toereikende kennis van de taal
over het door de beklaagde overeen- van de verdachte bezit ». Het hoger bekomstig art. 23 Taalwet Gerechtszaken roep van eiser gericht was tegen aile begedane verzoek dat de rechtspleging in schikkingen van het vonnis van de eerhet Frans zou geschieden, de beklaag- ste rechter en bijgevolg ook (het) deel
de veroordeeld heeft, het verzoek tot ·van het vonnis dat impliciet, op grond
taalwijziging a:ftv-ijzen, op grand dat van een vermeende kennis van het Nevoor de rechtscolleges in hager beroep derlands door eiser, afgeleid uit veroorde taal wordt gebl'Uikt waarin de be- delingen, uitgesproken in de Nederlandroepen beslissing is gewezen, en de be- se taal lastens laatstgenoemende, het
verzoek tot taalwijziging niet toestaat.
klaagde veroordelen (1).
Het arrest dat de taalwijziging weigert
------------------1 op grond van de enkele overweging dat
voor al de rechtscolleges in hoger beroep
(1) De beslissingen van een palitierechtbank de taal gebruikt wordt waarin de bestreof van een carrectianele rechtbank ap grand den beslissing is gesteld, is aldus niet
van art. 23 Taalwet Gerechtszaken (wet 15 juni
1935) zijn vatbaar vaar hager beraep : Cass., 8 wettig met redenen omkleed :
juni 1970 (A.C., 1970, 937), en LINDEMANS,
« Taalgebruik in gerechtszaken ••, A.P.R., druk
1973, nr. 187.

Overwegende dat artikel 23 van
de wet van 15 juni 1935 op het ge-

Nr. 5
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bruik der talen in gerechtszaken
zegt:
tweede lid: « De beklaagde die alleen Frans kent of zich gemakkelijker in die taal uitdrukt, kan, wanneer hij terechtstaat voor een politierechtbank of een correctionele
rechtbank waarvan de taal van
rechtspleging het Nederlands is, vragen dat de rechtspleging in het
Frans geschiedt »;

9

verzoek impliciet en ongemotiveerd
verwierp door ten grande uitspraak
te doen;
Overwegende dat eiser op 2 juni
1987 hoger beroep instelde tegen
« al de beschikkingen » van het vonnis van 20 mei 1987;

Overwegende dat eiser zijn verzoek, reeds gericht tot de eerste
rechter, herhaalde voor het Hof van
Beroep te Antwerpen in zijn « bevierde lid : « In de gevallen be- roepsbesluiten », met opgave van dedoeld in de leden 1 tot 3 gelast de zelfde reden;
rechtbank de verwijzing naar het
Overwegende dat de appelrechdichtstbij gelegen gerecht van dezelfde rang, waarvan de taal van ters, na de hogere beroepen van onrechtspleging de taal is die door de der meer eiser en het openbaar mibeklaagde is gevraagd. De recht- nisterie ontvankelijk te hebben verbank kan evenwel beslissen wegens klaard, ten gronde uitspraak doen;
de omstandigheden van de zaak niet dat zij, nu ze over eisers verzoek inop de aanvraag van de beklaagde te zake taalgebruik slechts gewagen
kunnen ingaan »;
met de considerans : « dat voor al de
rechtscolleges in hoger beroep, voor
Overwegende dat eiser voor de de rechtspleging de taal gebruikt
eerste rechter, bij de eerste verschij- wordt waarin de bestreden beslisning op 29 oktober 1986, bij conclu- sing is gesteld, zelfs wanneer de
sie betoogde dat hij de Nederlandse eerste rechter impliciet niet is ingetaal niet machtig was en de recht- gaan op het verzoek van (eiser) tot
bank verzocht « in hoofdorde te ver- verzending naar de dichtstbij geleklaren voor recht dat de procedure gen rechtbank van de Franse taalte Antwerpen zal worden gevoerd in rol », hun beslissing desbetreffende
de Franse taal; zoniet de verzending niet naar recht verantwoorden;
te bevelen naar de dichtstbij geleDat het middel gegrond is;
gen rechtbank van de Franse taal »;
Overwegende dat blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting
van dezelfde rechtbank en van dezelfde dag de zaak tegensprekelijk
werd uitgesteld op 7 januari 1987
<< voor onderzoek van het door beklaagde geformuleerde verzoek tot
verzending der zaak »;
Overwegende dat op 7 januari
1987 de zaak tegensprekelijk werd
uitgesteld op 18 maart 1987 « voor
onderzoek der zaak en of beklaagde
mogelijk de Nederlandse taal machtig is »;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het tweede middel, dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het
eiser veroordeelt; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 september 1989 -

2' kamer -

Voor-

Overwegende dat, in afwezigheid zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitvan eiser, de behandeling werd be- ter - Verslaggever: de h. De Peuter eindigd op 18 maart 1987 en de Gelijkluidende conclusie van de h. Tillerechtbank op 20 mei 1987, bij ver- kaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
stek ten aanzien van eiser, eisers mr. Blontrock, Brussel.
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Nr. 6
2"

KAMER -

6 september 1989

Nr. 6

tegen het op 20 mei 1988 gewezen
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Charleroi, rechtdoende in
hoger beroep en als rechtscollege
waarnaar de zaak verwezen is.

CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN - STRAFZAKEN - ARREST
VAN HET HOF- VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP - VERSCHRIJVING NIET TE
WIJTEN AAN ElSER - BEVOEGDHEID VAN
HET HOF OM HET ARREST IN TE TREKKEN
EN UITSPRAAK TE DOEN BIJ WEGE VAN EEN
NIEUWE BESCHIKKING.

Op het door eiser tot staving van
die voorziening aangevoerde tweede
en derde middel antwoordt voormeld arrest dat "het bestreden vonnis niet de in de middelen vermelde
consideransen bevat" en derhalve
beslist "dat de middelen feitelijke
Wanneer in strafzaken een cassatiebe- grondslag missen ";
roep wordt verworpen, onder meer op
grond dat sommige middelen feitelijke
grondslag missen doordat de bestreden
beslissing de bekritiseerde overwegingen niet bevat, en wanneer achteraf
blijkt dat, ten gevolge van een niet
aan eiser te wijten materiele vergissing, het arrest, dat het cassatieberoep
verwerpt, gewezen is op grond van een
onvolledige uitgifte van die beslissing,
trekt het Hoi het arrest gedeeltelijk in
en doet het, binnen dezelfde grenzen,
uitspraak bij wege van een nieuwe beschikking (1).

Na de uitspraak van dat arrest is
gebleken dat de door die twee middelen bekritieerde consideransen op
bladzijde 10 van het bestreden vonnis staan en dat die bladzijde niet
aan het Hof is voorgelegd. De uitgifte van dat vonnis, die gebundeld en
ge'inventariseerd is in het door de
griffier van de Correctionele Rechtbank te Charleroi, met toepassing
van artikel 423 van het Wetboek van
Strafvordering, aan de procureur
des Konings van dat arrondissement
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAStoegezonden dossier is weliswaar
SATIE IN ZAKE GOSSIAUX)
" eensluidend verklaard" doch in
feite
onvolledig. Het betreft hier een
ARREST ( vertafing)
materiele vergissing, die ten gevolge
van onoplettendheid is begaan bij
(A.R. nr. 7569)
het fotocopieren van de minuut en
HET HOF; - Gelet op de door de die volgens de uitleg van de betrokprocureur-generaal bij het Hof van ken griffier, << over het hoofd is gecassatie aan dat Hof gerichte vorde- zien op het ogenblik van de ondertekening en de bundeling van het
ring, luidend als volgt :
dossier".
<< Aan de twee kamer van het Hof
van Cassatie,
De ondergetekende procureur-geUit het bovenstaande volgt dat eineraal heeft de eer hierbij uiteen te ser beroofd is van zijn recht op een
zetten dat het Hof op 1 maart 1989 arrest dat al zijn middelen beanteen arrest nr. 6915 heeft gewezen woordt.
waarbij het de voorziening verwerpt
die Gossiaux Pol, Pierre, Rosa, Ghislain, geboren op 1 februari 1942 te
Nijvel, wonende te Luik, avenue
Emile Digneffe 51, heeft ingesteld
Om die redenen vordert de onder-----------------1 getekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen zijn
(1) Zie Cass., 4 mei 1988, A.R. nr. 5543, en 7 arrest van 1 maart 1989 in te trekjuni 1988, A.R. nr. 2501 (A.C., 1987-88, nrs. 544 ken, behalve in zoverre het uiten 611).
spraak doet over het eerste en het

Nr. 7
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vierde middel en, binnen die gren- Nr. 7
zen, uitspraak te doen bij wege van
een nieuwe beschikking.
2" KAMER - 6 september 1989
Brussel, 26 april 1989.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- VOORZIENING, NA DE E!NDBESLISSING, TE(get.) Liekendael »;
GEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN
DE RAADKAMER- ONTVANKELIJKHEID.
Gelet op het op 20 mei 1988 gewezen vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Charleroi, rechtdoende 2° ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERW!JZ!NG - VOORZIEin hoger beroep en als rechtscollege
NING NA DE EINDBESLISSING - ONTVANKEwaarnaar de zaak verwezen is;
LIJKHEID.
Gelet op het arrest A.R. nr. 6915
van 1 maart 1989 (2) van het Hof 1" en 2" Wanneer de beklaagde, na de
waarbij de voorziening van de eiser
eindbeslissing op de strafvordering,
cassatieberoep instelt tegen de bePol Gossiaux tegen voormeld vonnis
schikking van de raadkamer, waarbij
van de Correctionele Rechtbank te
hij naar het vonnisgerecht werd verCharleroi verworpen wordt op
wezen, mogen de cassatiemiddelen engrond, enerzijds, dat het eerste midkel betrekking hebben op de geldigdel niet kan worden aangenomen en
heid van de beschikking waarbij de
dat het vierde middel, wat het eerzaak voor het vonnisgerecht werd geste onderdeel betreft, feitelijke
bracht of op de regels inzake de begrondslag mist en, wat het tweede
voegdheid van dat gerecht (1).
onderdeel betreft, niet ontvankelijk
is, en, anderzijds, dat het tweede en
(l\ERGIZ)
het derde middel feitelijke grandslag missen aangezien « het bestreARREST ( vertaJing)
den vonnis niet de in de middelen
vermelde consideransen bevat »;
(A.R. nrs. 7670 en 7674)
Met aanneming van de gronden
van de vordering van de procureurHET HOF; - Gelet op de bestregeneraal, trekt het arrest van 1
den
beschikking, op 20 januari 1989
maart 1989 van het Hof in, behalve
in zoverre het uitspraak doet over gewezen door de raadkamer van de
het eerste en het vierde middel; Rechtbank van Eerste Aanleg te
houdt, binnen die grenzen, de uit- Luik en gelet op het bestreden arspraak bij wege van een nieuwe be- rest, op 23 mei 1989 gewezen door
schikking over de voorziening van het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat de voorzieninPol Gossiaux in de zaak A.R. 6915
aan; stelt daartoe de datum van de gen van eiser samenhangend zijn,
debatten vast op de terechtzitting aangezien zij gericht zijn tegen bevan 22 november 1989; laat de kos- slissingen waarvan de ene uitspraak
ten ten laste van de Staat; beveelt doet over de regeling van de procedat van dit arrest melding zal wor- dure en de andere over de zaak zelf;
den gemaakt op de kant van het ar- dat er grond bestaat tot voeging;
rest van 1 maart 1989 van het Hof. 1------------------

6 septembre 1989 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,

(1) Cass.,

8

jan.

1985,

A.R.

nr.

8839

(A.C., 1984-85, nr. 271), alsook; over dat arrest,

noot R. DECLERCQ, << Het cassatieberoep tegen
de besch1kkmg van verwijzing ,, in R. w.,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ! 1 9 8 5 - 8 6 , 1068-1972. Zie Cass., 22 mei 1985, A.R.
nr: 4269 (A.C., 1984-85, nr. 573), Rev. dr. pen. et
cnm., 1986, biz. 116, en cone!. adv.-gen. Piret; 7
dec. 1988, A.R. nr. 6990 (A.C., 1988-89, nr 2~6).
(2) A.C., 1988-89, nr. 367.

advocaat-generaal.
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I. Op de voorziening van 6 juni
1989 tegen de verwijzingsbeschikking die op 20 januari 1989 is gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik:

Overwegende dat de wettelijke
vereisten voor de formele geldigheid
van de akte waarbij de zaak bij het
vonnisgerecht aanhangig gemaakt
is, zijn vervuld en dat de regels betreffende de bevoegdheid van dat
rechtscollege in acht genomen zijn;
II. Op de voorziening van 23 mei
1989 tegen het op 23 mei 1989 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen arrest:
Overwegende dat de substantiele
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 8

GENEESKUNDIGE CONTROLE - MEDEDELING
AAN EEN RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN - BEROEPSGEHEIM - GENEESHEREN - DIENST
VOOR GENEESKVNDIGE CONTROLE - MEDEDELING AAN EEN RAAD VAN DE ORDE VAN
GENEESHEREN.

1o, 2° en 3° Het beroepsgeheim wordt
door de geneesheer-inspecteur van de
Dienst voor Geneeskundige Controle
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering niet geschonden wanneer hij aan een raad van de
Orde van Geneesheren medische gegevens ter kennis brengt welke hem worden meegedeeld door de arts tegen wie
een tuchtrechtelijk onderzoek is ingesteld (1). (Art. 35 en 84 Z.I.V.-wet.)
(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. 6184)

Om die redenen, voegt de voorzieHET HOF; - Gelet op de bestreningen; verwerpt ze; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorzienin- den beslissing op 9 november 1987
gewezen door de raad van beroep
gen.
van de Orde van Geneesheren, met
6 september 1989 - 2• kamer - Voor- het Nederlands als voertaal;
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal.

Nr. 8
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1° BEROEPSGEHEIM-

GENEESHERENZIEKTE- EN I~ALIDITEITSVERZEKERING DIENST VOOR GENEESKCNDIGE CONTROLE MEDEDELING AAN EEN RAAD VAN DE ORDE
VAN GENEESHERE!'\.

2° GENEESKUNDE -

ORDEN - GE!\"EESHEREN - BEROEPSGEHEIM - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - DIENST VOOR

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 35, 84, 104 van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling van
een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, gewijzigd door
de wetten van 24 december 1963 en 8
april 1965 en het koninklijk besluit nr. 22
van 23 maart 1982, 6, 2°, 30 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der Geneesheren en 458 van het Strafwetboek en van
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 van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging,

(1) Zie Cass., 17 feb. 1969 (A.C., 1969, 561) en
29 mei 1986, A.R. nr. 7446 (A.C., 1985-86,
nr. 609).

Nr. 9
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doordat de bestreden beslissing oor- door ten onrechte te oordelen dat de bedeelt dat de bewijslevering niet door nie- wijslevering niet was aangetast door een
tigheid is aangetast en geen schending nietigheid en op deze bewijzen te steuvan het beroepsgeheim uitmaakt op nen om eiser een tuchtsanctie op te leggrond van de overwegingen dat : « uit gen, schending inhoudt van de in het
het door het R.l.Z.I.V. aan de raad van middel ingeroepen algemene rechtsbede Orde meegedeeld dossier blijkt dat ginselen:
enkel laboratorium-bundels van 12 verzeOverwegenQ.e dat artikel 84 van
kerden werden meegedeeld die besproken werden in het proces-verbaal van de wet van 9 augustus 1963 tot inverhoor van dr. B... door (e.a.) genees- stelling van een regeling voor verheer-inspecteur dr. R. L ... (stuk 1 met plichte ziekte- en invaliditeitsverzebijlagen); dat deze labo-dossiers niet af- kering de geneesheer verplicht aan
komstig zijn van dr. B ... ; dat het duidelijk is dat, indien dr. B ... enkel inzage de geneesheer-inspecteur alle inheeft gegeven aan een derde, te dezen lichtingen te verstrekken welke dede
geneesheer-inspecteur van
het ze behoeft ter uitoefening van zijn
R.I.Z.I.V., van de geneeskundige dossiers controleopdracht;
door hem van zijn patienten aangelegd,
Dat artikel 35 van dezelfde wet de
deze dossiers niet gevoegd zijn bij het Dienst voor Geneeskundige Controle
door het R.I.Z.I.V. aan de raad van de oplegt de misbruiken aan te raden
Orde overgemaakt dossier; dat door de
geneesheer-inspecteur alleen medische van de Orde van Geneesheren ter
gegevens over die 12 patienten verza- kennis te brengen;
meld werden en opgenomen in zijn proOverwegende dat de wet derhalve
ces-verbaal van verhoor van dr. B ... ; (...) de geneesheer-inspecteur en de
dat de aldus bekomen medische gege- Dienst voor Geneeskundige Controle
vens vanzelfsprekend behoren tot het verplicht de bedoelde geheimen bemedisch geheim, dat zowel door de diensten van het R.I.Z.I.V. als door de Orde kend te maken, zodat zij zich door
van Geneesheren tegenover derden en dienovereenkomstig te handelen,
de patienten dient geeerbiedigd te wor- niet schuldig maken aan schending
van het beroepsgeheim;
den»,
terwijl, krachtens de in het middel ingeroepen wetsbepalingen de geneesheerinspecteur, ook al is hij tegenover de
provinciale raad eventueel niet gehouden
aan het beroepsgeheim wat zijn eigen
vaststellingen betreft, het beroepsgeheim
alsook het recht tot zwijgen van de behandelende geneesheer ten minste onrechtstreeks schendt, indien hij de medische elementen hem door deze laatste
meegedeeld, bij het bundel zou voegen
om ze aan de provinciale raad over te
maken; uit de gedingstukken, meer in
het bijzonder de bestreden beslissing,
echter blijkt dat in het door het R.I.Z.I.V.
van de raad van de Orde meegedeelde
dossier niet enkel laboratoriumbundels
van de twaalf verzekerden werden meegedeeld, maar dat in het proces-verbaal
van verhoor medische gegevens, meegedeeld door eiser, werden opgenomen
door de geneesheer-inspecteur, medische
gegeven waarvan de raad van beroep
zelf vaststelt dat ze beschermd werden
door het medisch geheim; de bestreden
beslissing derhalve, door te beoordelen
dat het medisch geheim niet geschonden
werd, schending inhoudt van alle in het
middel aangeduide wetsbepalingen en

Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
7 september 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Lenaerts, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse
en Biitzler.
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CIT ARTT. 1382 E.V. B.W. PRI~CIPIEEL GEGROKD VERKLAARD - LATERE BESLISSING
OVER HET BEDRAG VAN DE SCHADEVERGOEDIXG.

N& een beslissing waarbij een vordering
uit artt. 1382 e.v. B. W. principieel gegrond wordt verklaard en, alvorens
over de omvang van de schade uitspraak te doen, een deskundigenonderzoek wordt bevolen, moet de beslissing
over het bedrag van de schadevergoeding niet worden gewezen door dezelfde rechters &is diegenen die de eerste
beslissing hebben genomen (1). (Artt.
779, eerste lid, Ger.W.)
(RAVY:\CO P.V.B.A. T. WELTENS)
ARREST

(A.R. nr. 6367)

Nr. 9

waar niet vereist dat een vonnis dat, na
een vonnis alvorens recht te doen in dezelfde zaak wordt gewczen, door dezelfde
rechters wordt uitgesproken als degenen
die tijdens de debatten v66r en bij de
uitspraak van dit vonnis alvorens recht
te doen hebben zitting genomen, doch
wei vereist dat het vonnis, gewezen na
een vonnis dat enerzijds definitief uitspraak doet over bepaalde aspecten van
de zaak, en anderzijds een deskundigenonderzoek beveelt, zou worden uitgesproken door dezelfde rechters als dezen die
het gemengde voorafgaand vonnis hebben gewezen (tenzij zou blijken dat de
rechtbank, in een andere samenstelling,
de zaak ab initio zou hebben hernomen);
in zulk geval de feitenrechters immers
de debatten voortzetten en bijgevolg vereist wordt dat dezelfde rechters de zaak
zouden afhandelen; zodat het hof van beroep, onregelmatig samengesteld zijnde,
niet wettig de bestreden beslissing kon
wijzen:

HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat uit de proceduden arrest, op 25 november 1987 restukken
blijkt dat het hof van bedoor het Hof van Beroep te Brussel roep, telkens samengesteld uit de
gewezen;
raadsheren Wauters, Wynant en
Over het middel: schending van arti- Lamberty-Schandevyl : 1. bij arrest
kel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk van 25 juni 1981 de hogere beroepen
Wetboek,
van de partijen ontvankelijk verdoordat het bestreden arrest van 25 klaarde en, alvorens ten gronde
november 1987, gewezen « in voorzetting recht te doen, de heropening van de
van de arresten van 25 juni (1981) en 5 debatten beval ten einde hen toe te
november 1981 •, waarbij eiseres veroor- laten over de gevolgen van de niedeeld wordt tot betaling van een aan- tigheid van de aannemingsovereenzienlijke vergoeding voor de door de deskundige geraamde schade, werd gewezen komst te concluderen; 2. bij arrest
onder de volgende samenstelling van het van 5 november 1981, « recht doende
hof van beroep : de heer Wynant (voorzit- in voortzetting van het arrest van 25
ter),
mevrouw
Lamberty-Schandevyl juni 1981 », de aannemingsovereen(raadsheer) en de heer Raspe (raads- komst nietig verklaarde, de verdeheer); het arrest van 25 juni 1981 en dat ring van verweerder, gebaseerd op
van 5 november 1981 van hetzelfde hof de artikelen 1382 en volgende van
van beroep daarentegen werden gewezen het Burgerlijk Wetboek, ontvankedoor de heren Wauters (voorzitter), Wynant (raadsheer) en mevrouw Lamberty- lijk en principieel gegrond verklaarde en, << alvorens verder ten gronde
Schandevyl (raadsheer),
recht
te spreken •, een deskundige
terwijl, overeenkomstig artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aanstelde met opdracht advies uit te
een vonnis of arrest op straffe van nie- brengen nopens de schade die door
tigheid moet worden gewezen door het de foutieve daden, nalatigheden en
wettelijk voorgeschreven aantal rechters, onvoorzichtigheden van eiseres aan
die aile zittingen van de zaak hebben bij- het gebouw van verweerder werd
gewoond; deze wetsbepaling aldus welis- veroorzaakt;
Overwegende dat het hof van beroep, ditmaal samengesteld uit de
(1) Zie Cass., 14 okt. 1988, A.R. nr. 5936, en
Wynant,
Lamberty17 nov. 1988, A.R. nr. 8016 (A.C., 1988-89, raadsheren
nrs. 87 en 161).
Schandevyl en Raspe, na neerleg-
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ging van het deskundigenverslag, 3° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
bij het bestreden arrest eiseres verPLAATSELIJKE BELASTINGEN
oordeelt tot betaling aan verweerder
RECHTSPLEGING- WERKING VAN DE WET I'\
van een schadebedrag van 243.287
DE TIJD.
frank, te vermeerderen met de inte4° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
resten en de kosten;
- WERKING IN DE TIJD - BESTE'\DIGE DEPCOverwegende dat artikel 779, eer~
TATIE RECHTSPREKEXD ORGAA'\ ste lid, van het Gerechtelijk WetRECHTSPLEGI'\G.
hoek niet vereist dat het arrest,
waarbij een vordering op grand van 1°, 2°, 3° en 4o Art. 104bis Provinciewet en
de artikelen 1382 en volgende van
art. 5 K.B. van 17 sept. 1987, die de
het Burgerlijk Wetboek ontvankelijk
rechtspleging voor de bestendige deputatie als rechtsprekend orgaan, a.m. inen principieel gegrond wordt verzake gemeentebelasting, regelen, zijn
klaard en, alvorens over de omvang
van toepassing op de hangende rechtsvan de schade te beslissen, een desgedingen (1).
kundigenonderzoek wordt bevolen,
en het latere arrest, waarbij na de
uitvoering van die onderzoeksmaat- (VAN LIDTH DE JEUDE- CURATOR IN HET FAILregel over het bedrag van de scha- LISSEMENT ALGEMEI~;E BOL'WO:\"DERXDIIXG
ACDA P.V.B.A. T. STAD A:'i'TWERPE'\)
devergoeding uitspraak wordt gedaan, door dezelfde raadsheren worARREST
den gewezen;
Dat het middel faalt naar recht;
(A.R. nr. F 1578 N)
HET HOF; - Gelet op de bestreOm die redenen, verwerpt de den beslissing, op 3 december 1987
voorziening; veroordeelt eiseres in gewezen door de bestendige deputatie van de Provincieraad van Antde kosten.
werpen;
7 september 1989 - 1• kamer - VoorOverwegende dat de bestendige
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitdeputatie
het bezwaar van eiser teter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. Le- gen een aanslag voor het dienstjaar
naerts, advocaat-generaal - Advocaten: 1986 inzake de gemeentelijke belasmrs. Biitzler en Houtekier.
ting op bouwvallige gebouwen als
ongegrond afwijst;

Nr. 10
1•

KAMER -

7 september 1989

1° BESTENDIGE DEPUTATIE-

RECHTSPREKEND ORGAAN - RECHTSPLEGING
WERKING VAN DE WET IN DE TIJD.

2° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK -

BESTENDIGE DEPL'TATIE - RECHTSPLEGING WERKING VAN DE WET IN DE TIJD.

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 104bis van de Provinciewet
en 5 van het koninklijk besluit van 17
september 1987, alsmede van het algemeen aanvaard rechtsbeginsel, namelijk
de eerbiediging van het recht van verdediging,
doordat het bestreden besluit van de
bestendige deputatie van de Provincieraad van Antwerpen enkel melding
maakt van het advies van het betrokken
gemeentebestuur,
terwijl, eerste onderdeel, artikel
104bis, 3°, van de Provinciewet bepaalt
dat de behandeling op tegenspraak ge(1) Zie Cass., 17 juni 1971 (A.C., 1971, 1047);
22 nov. 1984, A.R. nr. 7063 (A.C., 19B4-85,
nr. 188), en 27 april 1987, A.R. nrs. 7740 en
7832 (A.C., 1986-87, nr. 500).
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schiedt en partijen en hun advocaten gerechtigd zijn ter griffie van de provincie
inzage te nemen van het dossier en een
memorie in te dienen en artikel 5 van
het koninklijk besluit van 17 september
1987 bepaalt dat de griffier aan de partijen mededeelt op welke dagen en uren zij
inzage van het dossier kunnen nemen en
de memories van antwoord zonder verwijl aan de verzoekende partij zendt; het
gemelde advies van het betrokken gemeentebestuur echter nooit werd medegedel;1ld aan eiser die er ook nooit kennis
heeft kunnen van nemen; evenmin aan
eiser ooit werd medegedeeld dat het betrokken gemeentebestuur een advies zou
ingediend hebben en dat dit advies in
het dossier ter griffie van de provincie
berustte; het bestreden besluit derhalve
getroffen werd in strijd met de bepalingen van de artikelen 104bis, 3°, van de
Provinciewet en 5 van het koninklijk besluit van 17 september 1987;
tweede onderdeel, artikel 104bis, 5° en
6", van de Provinciewet bepaalt dat de
terechtzitting openbaar is, alwaar door
een lid van de bestendige deputatie een
uiteenzetting van de zaak wordt gegeven, waarna partijen en hun advocaten
hun mondelinge opmerkingen naar voren kunnen brengen en artikel 5 van het
koninklijk besluit van 17 september 1987
bepaalt dat de provinciegriffier aan de
partijen kennis geeft van de datum van
de openbare terechtzitting; eiser nooit in
kennis werd gesteld van de datum van
de openbare terechtzitting en het eiser
dan ook niet mogelijk was zijn opmerkingen naar voren te brengen; het bestreden besluit derhalve getroffen werd
in strijd met de bepalingen van de artikelen 104bis, 5° en 6°, van de Provinciewet en 5 van het koninklijk besluit van
17 september 1987 en met miskenning
van de rechten van de verdediging :
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Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser inzage
van het dossier heeft kunnen nemen
en dat hem kennis werd gegeven
van de datum van de openbare terechtzitting;
Dat de beslissing, die op 3 december 1987 is genomen, derhalve artikel104bis, 3° en 6°, van de Provinciewet en artikel 5 van het koninklijk
besluit van 17 september 1987
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Oost-Vlaanderen.
7 september 1989 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitt~~ -. Verslaggever: de h. Matthijs - GelijklUidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal.
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Overwegende dat artikel 104bis
1' KAMER - 7 september 1989
van de Provinciewet, ingevoegd bij
de wet van 6 juli 1987, en artikel 5
van het koninklijk besluit van 17 INKOMSTENBELASTINGEN
PERseptember 1987 betreffende de proSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN cedure voor de bestendige deputatie
BEDRIJFSLASTEN - VERPLAATSINGSKOSTEN
in de gevallen waarin deze een
VAN DE ECHTGENOTEN.
rechtsprekende taak vervult, in werking zijn getreden op 1 oktober
1987;
Dat deze bepalingen, die de Wanneer de belastingplichtige en zijn
echtgenote samen in hetzelfde voerrechtspleging voor een rechtspretuig naar hun werk rijden, mag het
kend orgaan regelen, van toepassing
geheel van de kosten die uit bezijn op de hangende rechtsgedingen;
doelde gebruik van het voertuig
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voortvloeien, niet worden aangemerkt thans de meeste werkdagen, samen
als bedrijfslasten voor de belasting- in dezelfde auto naar hun werk te
plichtige (1). (Art. 44, eerste lid. W.I.B.) Leuven begeven;
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. ANDRIES, PARDONS)
ARREST

(A.R. nr. F 1741 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 maart 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van artikel 44 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de verweer·ders, als echtgenoten, dagelijks of gedurende de meeste
werkdagen hetzelfde traject naar hun
werkplaats, voor beiden gesitueerd te
Leuven, ondernemen met hetzelfde voertuig, beslist dat de man de totaliteit van
de gemeenschappelijke verplaatsingskosten van zijn inkomsten mag aftrekken,
omdat een gemeenschappelijke verplaatsing geen enkele weerslag zal hebben op
de omvang van deze kosten,
terwijl artikel 44, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
aan elke belastingplichtige, ongeacht de
omvang van de bewezen onkosten,
slechts de aftrek toelaat van het bedrag
van de bedrijfsuitgaven of -lasten gedaan
of gedragen om diens persoonlijke bedrijfsinkomsten te verwerven of te behouden, maar geenszins de aftrek veroorlooft van kosten die gedaan of gedragen werden om de inkomsten van een
andere belastingplichtige, in casu de
echtgenote, te verwerven of te behouden;
zodat hPt arrest niet zonder schending
van artikel 44 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen kan beslissen dat
de totaliteit van aan gehuwde belastingplichtigen toe te rekenen gemeenschappelijke bedrijfsuitgaven aileen op de bedrijfsinkomsten van een van die belastingplichtigen drukt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder en zijn echtgenote, verweerster, zich dagelijks, al(1} Cass., 25 sept. 1987, A.R. nr. F 1383 N (A.C,
1987-88, nr. 60).

Overwegende dat die vaststelling
inhoudt dat slechts een deel van de
totale kosten die uit het bedoelde
gebruik van de auto voortvloeien,
verband houden met de beroepsactiviteit van verweerder;
Dat het arrest derhalve artikel 44,
eerste lid, van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen schendt door
onder de gegeven omstandigheden
te beslissen dat de totaliteit van de
vorenbedoelde kosten bedrijfslasten
voor verweerder zijn, omdat de hoegrootheid ervan dezelfde zou zijn indien hij het traject naar het werk
dagelijks alleen zou afleggen;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
7 september 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal.
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BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE wAARDE - ART. 8 K.B. 23 ,JCLI 1969
MET BETREKKI;I;G TOT DE REGELI'\G VOOR
DE VOLDOENING VA!\! DE BELASTI:-iG OVER
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DE TOEGEVOEGDE WAARDE- VERPLICHTING
EEN FACTUUR UIT TE REIKEN - UITZONDERING - BEPERKING - GOEDEREN DIE KENNELIJK BESTEMD ZIJN VOOR EEN HANDELSOF BEROEPSGEBRUIK - BEGRIP.

Als kennelijk bestemd voor handels- of
beroepsgebruik, in de zin van art. 8,
tweede lid, 6", KB. 23 juli 1969, moeten worden aangemerkt die goederen
die aileen of in hoofdzaak voor gebruik
of verhandeling in een handel of bedrijf in aanmerking komen of waarvan
de wijze van aanbieding, zoals verpakking, gebruiksaanwijzing, hoeveelheden, expliciet of impliciet op zodanig
gebruik of zodanige verhandeling is ingericht; die goederen zijn door hun
aard of wijze van aanbieding aileen
dan niet meer kennelijk voor handelsof beroepsgebruik bestemd, wanneer
zij in zulke mate ook door particulieren worden gekocht dat bij het publiek, wanneer het met die goederen of
die wijze van aanbieding wordt geconfi·onteerd, geen spontane associatie
met handels- of beroepsgebruik wordt
gewekt.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. HAERS)
ARREST

(A.R. nr. 6215)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 8, tweede lid, 6°, van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd door artikel 2 van
het koninklijk besluit van 18 mei 1971
tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 9, 11 en 22, genomen ter uitvoering van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser moet bewijzen dat en
de B.T.W. en/of de geldboete verschuldigd is, met het gevolg dat eiser moet bewijzen dat (verweerder) facturen moest
uitreiken en, zo hij dat niet heeft gedaan, hij daarvoor een geldboete moet
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betalen, besluit dat eiser niet bewijst dat
(verweerder) de wettelijke verplichting
had een factuur uit te reiken voor de levering van de goederen waarvoor hem
de ingevorderde geldboete is opgelegd en
dat (verweerder) dan ook niet • de door
het artikel 70, § (2) B.T.W.-Wetboek bepaalde geldboete >> kon worden opgelegd,
op grond, met betrekking tot de aard van
de geleverde goederen : « Dergelijke goederen, die uiteraard ook voor handels- en
beroepsgebruik worden aangewend, worden thans ook regelmatig door particulieren, niet-belastingplichtigen, aangewend.
Ze betreffen immers grondstoffen voor
het bakken van brood en het bereiden
van gebak. Het zijn niet aileen (pastei)bakkers die brood en/of gebak bakken. Het is dus niet bewezen dat de aard
van de geleverde goederen deze kennelijk bestemd maakt voor handels- of beroepsgebruik », en met betrekking tot de
wijze waarop de goederen werden aangeboden : « Waar voorheen het niet gebruikelijk was dat particulieren goederen
kochten die in grote hoeveelheden en/of
volumes waren verpakt, is dit sedert
meerdere jaren niet meer zo onwaarschijnlijk. De moderne bewaringsmogelijkheden (koelkast, diepvries), alsmede
de betere voorlichting van de consument,
zetten immers aan tot een economischer
koopgedrag. Gebak en brood zijn nu
juist verbruiksgoederen die goedkoper
zelf kunnen worden bereid en die bv. in
een diepvriezer gemakkelijk kunnen
worden bewaard. (Verweerder) die, valgens het proces-verbaal van 23 september 1987, een kleinhandel in algemene
voeding uitbaatte, kan niet worden verweten dat hij als handelaar peilt naar de
behoeften en wensen van zijn klienteel,
en dat hij, bij eenvoudige toepassing van
de marktprincipes, de goederen in vorm
en verpakking aanbiedt naar gelang van
de vraag ernaar. Zelfs in de veronderstelling dat de goederen in dezelfde verpakking werden aangeboden als waarin
de N.V. Vamix ze aan (verweerder) heeft
geleverd, dan nog kan uit dit !outer feit
niet worden afgeleid dat zij daardoor
" kennelijk bestemd zijn voor handels- of
beroepsgebruik " •

terwijl, eerste onderdeel, artikel 8,
tweede lid, 6°, van het koninklijk besluit
nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot
de regeling voor de voldoening van de
belasting over de toegevoegde waarden
bepaalt dat de belastingplichtige, zelfs
wanneer hij goederen !evert aan particulieren die deze goederen niet bestemmen
voor de uitoefening van een be-
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roepswerkzaamheid, de ontheffing van
de verplichting een factuur uit te reiken,
niet kan doen gelden ten aanzien van de
leveringen die betrekking hebben op
goederen die, gelet op de aard ervan of
op de wijze waarop zij worden aangeboden, kennelijk bestemd zijn voor een
handels- of beroepsgebruik; uit die bepaling blijkt dat in de eerste plaats de aard
van de goederen dient te worden onderzocht; het te hanteren criterium behelst
dat uitsluitend de goederen in aanmerking worden genomen; meer bepaald de
aard ervan bepalend is om te besluiten
tot het al dan niet kennelijk bestemd
zijn voor handels- of beroepsgebruik; de
« aard van de goederen » bepaald wordt
door de eigenschappen die de goederen
in zich verenigen en niet door factoren
vreemd aan de goederen, zoals de hoedanigheid van diegene die de goederen
aanwendt (al dan niet « particulier, nietbelastingplichtige »); ingeval de hoedanigheid van diegene die het goed aanwendt toch mede bepalend zou zijn voor
de aard van de goederen, artikel 8, tweede lid, 6°, van het koninklijk besluit nr. 1
in feite buiten werking zou worden gesteld zodra het goed ook kan worden
aangewend door de « particulieren,
niet-belastingplichtigen >>, terwijl die bepaling juist tot doel heeft de facturering
te verplichten, ongeacht de hoedanigheid
van de afnemer : de factureringsverplichting geldt niettegenstaande de afnemer
een particulier is die het goed niet bestemt voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheiP.; uit het vorenstaande blijkt immers dat de motivering van
het hof van beroep omtrent de hoedanigheid van diegene die de goederen aanwendt (al dan niet « particulier, niet-belastingplichtige ») irrelevant is om de
aard van de goederen te bepalen; het hof
van beroep aan de hand van die motivering niet kan besluiten : « het is dus niet
bewezen dat de aard van de geleverde
goederen deze kennelijk bestemd maakt
voor handels- of beroepsgebruik »; nadat
eerst naar de aard van de goederen is
gepeild, vervolgens de wijze waarop zij
worden aangeboden dient te worden onderzocht; het daartoe te hanteren criterium behelst dat uitsluitend de goederen
in beschouwing worden genomen; meer
bepaald de wijze waarop ze worden aangeboden, bepalend is om te besluiten tot
al dan niet kennelijk bestemd zijn voor
handels- of beroepsgebruik; in de eerste
plaats de beweegredenen welke de partijen (koper, verkoper) ertoe brengen te
opteren voor een of andere wijze van
aanbieden van de goederen (lees : een of
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ander aanbod, in hoeveelheden welke al
dan niet kennelijk bestemd zijn voor
handels- of beroepsgebruik) irrelevant
zijn om uitspraak te doen over de wijze
van aanbieden als dusdanig; bijgevolg de
overwegingen in het arrest betreffende
het << niet meer zo onwaarschijnlijk » gewijzigd aankooppatroon van de particulier en het economischer koopgedrag, en
daarmee samenhangend, betreffende de
beweegredenen van de handelaar (ingaan op de behoeften en wensen van
zijn clienteel) bij het bepalen van de
vorm en verpakking van zijn aanbod,
niet dienstig zijn om uitsluitsel te geven
over het feit of de goederen - gelet op
de wijze van aanbieden - al dan niet
kennelijk bestemd zijn voor handels- of
beroepsgebruik; wanneer die beweegredenen toch elementen zouden zijn dienstig om uitspraak te doen over « de wijze
waarop zij (de goederen) worden aangeboden », artikel 8, tweede lid, 6°, van het
koninklijk besluit nr. 1 in feite buiten
werking zou worden gesteld, omdat die
beweegredenen inhouden dat de factureringsplicht niet geldt van zodra het
« niet meer zo onwaarschijnlijk » is dat
ook de particulier goederen koopt welke
in grote hoeveelheden en/of volumes zijn
verpakt, terwijl het bewuste artikel 8,
tweede lid, 6°, juist tot doel heeft de facturering te verplichten voor verkopen van
goederen verpakt in hoeveelheden die
kennelijk wijzen op een bestemming
voor handels- of beroepsgebruik, en dit
ongeacht aan wie ze worden verkocht :
de factureringsplicht zelfs geldt niettegenstaande de afnemer een particulier is
die de goederen niet bestemt voor handels- of beroepsdoeleinden; vervolgens de
notie « wijze waarop zij worden aangeboden » in de onderworpen zaak concreet
inhoudt dat wordt nagegaan op welke
wijze de aangeboden goederen zijn verpakt, meer bepaald in welke hoeveelheid
de « aangeboden eenheid » is verpakt,
ten einde te bepalen of de goederen al
dan niet « kennelijk bestemd zijn voor
een handels- of beroepsgebruik »; ingeval
goederen zijn vervat in verpakkingen
voor verkoop in 't klein, onder « aangeboden eenheid » dient te worden verstaan de verzameling kleinhandelsverpakkingen welke als dusdanig wordt
aangeboden; nu het hof van beroep heeft
vastgesteld dat (verweerder) blijkbaar
niet betwist dat de goederen werden verkocht in dezelfde verpakkingen als waarin ze zijn aangekocht, in onderhavige
zaak voor de toepassing van het criterium « wijze waarop zij worden aangeboden » uitsluitend rekening diende te wor-
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den gehouden met de verpakkingen vermeld op het tweede en derde blad van
het proces-verbaal van 23 september
1983; in het arrest van het hof van beroep bijgevolg de grenzen van het wettelijk te hanteren criterium « wijze warop
ze worden aangeboden » overschreden
worden : uitgaande van de overwegingen
betreffende het « niet meer zo onwaarschijnlijk » gewijzigd aankooppatroon
van de particulier en het economischer
koopgedrag, en, daarmee samenhangend,
de beweegreden van de handelaar bij
het bepalen van de vorm en de verpakking van zijn aanbod, immers wordt gesteld : « Zelfs in de verondersteling dat
de goederen in dezelfde verpakking werden aangeboden als waarin de N.V. Vamix ze aan (verweerder) heeft geleverd,
dan nog kan uit dit !outer feit niet worden afgeleid dat zij daardoor " kennelijk
bestemd zijn vocir handels- of beroepsgebruik" », terwijl dit feit nu juist wei uitsluitend dienstig mag zijn om af te leiden of de goederen als dan niet kennelijk bestemd zijn voor handels- of beroepsgebruik (schending van artikel 8,
tweede lid, 6°, van het koninklijk besluit
nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot
de regeling voor de voldoening van de
belasting over de toegevoegde waarde);

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie voor het hof van beroep argumenten
heeft aangevoerd om te staven dat uitsluitend de aard van de goederen bepalend is voor de factureringsverplichting;
meer bepaald is gesteld : « De facturatieplicht wordt door de wet geregeld en
vindt haar bestaansgrond niet in de al of
niet geoorloofde verkoopspraktijken van
andere handelaars, waarover concluant
trouwens geen uitspraak kan doen », en
dat uit het bewuste proces-verbaal genoegzaam moge blijken « dat deze goederen juist omwille van hun substantiiHe
kenmerken (aard) wel degelijk voor handels- of beroepsverbruik werden aangerekend » (zie punten I en II van de aanvullende conclusie); het arrest, om te
besluiten over de aard van de geleverde
goederen, beperkt blijft tot de irrelevante overweging omtrent de aanwending
ervan; in het arrest uitspraak had moeten worden gedaan over de aard van de
goederen ten einde te bepalen of ze al
dan niet kennelijk bestemd zijn voor
handels- of beroepsgebruik, doch dat dit
niet is gebeurd; eiser, in het proces-verbaal van 23 september 1983 en in zijn
appelconclusie voor het hof van beroep,
eveneens heeft aangevoerd dat de wijze
waarop de aangeboden goederen zijn
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verpakt (met andere woorden : de « wijze
waarop zij worden aangeboden >>), erop
wees dat de goederen kennelijk bestemd
waren voor een handels- of beroepsgebruik; meer bepaald in punt III van de
aanvullende besluiten is gesteld : « Over
de wijze waarop deze goederen te koop
werden aangeboden (bv. verpakkingen
van 25 kg), kan moeilijk voorgehouden
worden als zouden deze hoeveelheden
bestemd zijn voor prive-gebruik (... ). Er
weze trouwens hierbij benadrukt dat de
in grote gewichten te koop aangeboden
grondstoffen (... ) >>; in het arrest ten onrechte is gesteld dat uit het !outer feit
dat de goederen in dezelfde verpakking
werden aangeboden als waarin de N.V.
Vamix ze aan verweerder heeft geleverd,
niet kan worden afgeleid dat zij daardoor « kennelijk bestemd zijn voor handels- of beroepsgebruik »; daarentegen
uitsluitend uitspraak had moeten worden
gedaan over de wijze waarop de aangeboden goederen zijn verpakt, meer bepaald in welke hoeveelheid de « aangeboden eenheid » is verpakt doch dat dit
niet is gebeurd; zelfs in geval van volledige afwijzing van het hiervoor in het
eerste en tweede onderdeel vermelde gedeelte betreffende « de wijze waarop zij
worden aangeboden >>, eiser vaststelt dat
in het arrest, voor geen enkel produkt
opgesomd in het proces-verbaal van 23
september 1983, wordt vermeld of het
daadwerkelijk door « particulieren »
wordt gekocht, noch in welke hoeveelheden en/of volumes het door « particulieren >> wordt gekocht; de overweging in
het arrest betreffende het « niet meer zo
waarschijnlijk >> gewijzigd aankooppatroon van de « particulier >> overigens
slechts een hypothese is, een als voorlopige waarheid aangenomen maar nog te
bewijzen veronderstelling; uit het voorgaande blijkt dat de motivering van het
arrest niet voldoet aan de vereiste tot
motivering voorgeschreven door artikel
97 van de Grondwet, zowel wat de aard
van de goederen betreft als de wijze
waarop ze worden aangeboden (schending van artikel 97 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, ingevolge het
bepaalde in 6° van het tweede lid
van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde, de belastingplichtige een factuur moet uitreiken
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wanneer hij goederen levert aan
particulieren die deze goederen niet
bestemmen voor de uitoefening van
een beroepswerkzaamheid, voor zover die goederen, << gelet op de aard
ervan of de wijze waarop zij worden
aangeboden, kennelijk bestemd zijn
voor een handels- of beroepsgec
bruik »;
Overwegende dat als « kennelijk
bestemd voor handels- en beroepsgebruik » moeten worden aangemerkt die goederen die aileen of
in hoofdzaak voor gebruik of verhandeling in een handel of beroep
in aanmerking komen of waarvan
de wijze van aanbieding, zoals verpakking, gebruiksaanwijzing, hoeveelheden, expliciet of impliciet op
zodanig gebruik of zodanige verhandeling is ingericht;
Dat die goederen door hun aard of
wijze van aanbieding aileen dan
niet meer kennelijk voor handels- of
beroepsgebruik zijn bestemd, wanneer ze in zulke mate ook door particulieren worden gekocht dat bij
het publiek, wanneer het met die
goederen of die wijze van aanbieding wordt geconfronteerd, geen
spontane associatie met handels- of
beroepsgebruik wordt gewekt;
Overwegende dat het arrest, dat
beslist dat verweerder niet gehouden was een factuur uit te reiken,
aileen op grand dat de betrokken
goederen « thans ook regelmatig
door particulieren, niet-belastingplichtigen, worden aangewend » en
dat het « sedert meerdere jaren niet
meer zo onwaarschijnlijk is » dat
« particulieren (de betrokken) goederen kochten die in grate hoeveelheden en/of volumes waren verpakt »,
de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

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

rest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
8 september 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en Biitzler.

Nr. 13

1'

KAMER -

8 september 1989

1° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - VERBOD OM
U!TSPRAAK TE DOEN OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN - BEGRIP.

2° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
-

TESTAMENT -

KRANKZINNIGHEID.

1o en 2° Een rechter spreekt zich niet uit

over niet gevorderde zaken wanneer
hij, bij de beoordeling van de geldigheid van twee opeenvolgende testamenten, die een van de partijen als
geldig en de andere, wegens krankzinnigheid van de erflater, als nietig beschouwt, beslist dat een van de testamenten geldig en het andere nietig is
(1). (Art. 1138, 2°, Ger.W.)

(1) Zie Cass., 24 feb. 1972 (A.C., 1972, 587);
M.A. PuELINCKX-COENE, « Vrijgevigheid, een
privilegie van gezonden van geest », in
Rechtsk. Weekbl., 1979-80, kol. 481 tot 518; L.
RAucENT, « Examen de jurisprudence (1973 tot
1979), Les liberalites et les successions », in
Rev. crit. de jurispr. beige, 1980, biz. 259 tot
294, nr. 7; J. SACE, « Du consentement en matiere testamentaire », in Revue du notariat beige, 1981, biz. 128 tot 139.
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24 augustus 1981, waarbij in het eerste
geval de testator « gezond van geest ,,
wordt geacht en in het tweede geval
« ongezond van geest », in het bestreden
ARREST
arrest niet wordt verantwoord door een
(niet vastgestelde) evolutie of verslechte(A.R. nr. 6178)
ring van de geestestoestand van de testator tussen eind september 1980 en 24 auHET HOF; - Gelet op het bestre- gustus 1981 doch uitsluitend wordt geden arrest, op 8 april 1987 door het grond op drie - in het arrest aangeduide - elementen, namelijk : (1) het feit
Hof van Beroep te Gent gewezen;
dat het in het ene geval ging « over perOver het eerste middel: schending van sonen .die in zijn (dit is van de testator)
de artikelen 901 van het Burgerlijk Wet- omgevmg waren », (2) het verschil in omhoek, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet- vang van hetgeen gelegateerd werd (hoe
boek, van het algemeen rechtsbeginsel groter de omvang, hoe moeilijker het van de autonomie der procespartijen (het volgens het arrest - is de waarde ervan
beschikkingsbeginsel) en het algemeen te beseffen (...), en (3) de Jigging van het
rechtsbeginsel van het recht van verdedi- gelegateerde ten opzichte van het kastee! van de testator en de woning van eiging, en 97 van de Grondwet,
doordat het Hof van Beroep te Gent in sers; het arrest aldus de nietigverklaring
het bestreden arrest oordeelt dat « in- van het testament van 24 augustus 1981
dien de geestestoestand van de testateur grondt op het feit dat met betrekking tot
zoals hij (...) uit het geheel van de stuk- de drie geciteerde elementen de toestand
ken naar voor komt, niet van aard is om anders was dan die in verband met het
met voldoende zekerheid te besluiten dat eerste testament; de drie bedoelde feiten
hij niet in staat zou zijn geweest om zijn doo~ partijen niet werden ingeroepen tot
testament van 26 september 1980 te be- stavmg van een eventueel verschillend
grijpen naar inhoud en naar omvang _ oordeel nopens de geestesgesteldheid
daar waar het toch over personen ging va~ de testator op het ogenblik van de
die in zijn omgeving waren en waar de be1de testamenten noch, meer in het bijgelegateerde sommen niet zo groot wa- zonder, tot staving van de zogenaamde
ren om de waarde ervan niet te beseffen " ongezondheid van geest » ten tijde van
en waar gemakkelijk kon beseft worden het tweede testament van 24 augustus
dat het om gronden ging die verder van 1981; enig onderscheid in de geestestoehet kasteel aflagen en nabij de woning stand van de testator op 26 september
van (eisers) - ( ...) hetzelfde (niet kan) 1980 en 24 augustus 1981 overigens door
gezegd worden van het testament van 24 partijen geenszins werd gemaakt en
augustus 1981 (dat) ( ... ) een belangrijker evenmin, met dit doe!, in conclusie enig
operatie betroft waarbij het Jegaat de onderscheid werd gemaakt tussen de
kasteelhoeve met gronden, aansluitend aard der legaten, de Jigging der gronden
bij het kasteel en die daar gebruikelijk en de betrokken personen; zodat het armede samengaan, tot voorwerp had en rest, door aldus de « ongezondheid van
van een waarde waarvan met zekerheid geest » van de testator op de datum van
mag gesteld worden dat de geestestoe- het testament van 24 augustus 1981
stand van de testateur niet meer toeliet ambtshalve te gronden op bovenvermelde juiste omvang ervan te overzien », en ~~ feitelijke elementen die niet door parop grond van deze motieven, door beves- hJen .we~den aangevoerd, enerzijds mistig~ng van het vonnis a quo "• de geldig- kennmg mhoudt van het beginsel van de
he1d van het eerste testament van 26 autonomie der procespartijen, met andeseptember 1980 erkent doch het vonnis re woorden het beschikkingsbeginsel
teniet doet wat de beslissing betreft met krachtens hetwelk de partijen autonoom
betrekking tot het legaat van 24 augus- de grenzen van het geschil bepalen en
tus 1981 en de uiterste-wilsbeschikking het aan de rechter niet staat ambtshalve
door wijlen Roger de Thibault de Boe- de oorzaak van de vordering te wijzigen
singhe gemaakt met openbaar testament alsook van artikel 1138, 2°, van het Ge~
op 24 augustus 1981 « nietig , verklaart rechtelijk Wetboek dat deze beginselen
« wegens ongezondheid van geest »,
bekrachtigt, minstens schending inhoudt
van het recht van verdediging door de
terwijl uit de bovengeciteerde overwe- nietigverklaring van bedoeld testament
gingen van het arrest blijkt dat het ver- t
schil in Leslissing met betrekking tot de e gronden op deze ambtshaly~ in~eroetestamenten van 26 septembe 1980
P~~ elementen. zond~r de part!Jen, m het
r
en 1 biJzonder de e1sers, m de gelegenheid te
(THYBERGIN, DEBLONDE T. DE THIBAULT DE
BOESINGE D. E.A.)
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stellen daarover hun middelen te laten
kennen; het arrest anderzijds, nu het de·
« gezondheid van geest » van de testator
aanvaardde op datum van 26 september
1980 en geen verslechtering in de geestestoestand van de betrokken toestand
vaststelt, niet, op grond van enkele bovengeciteerde - ambtshalve - ingeroepen feiten, wettig kan besluiten dat op
24 augustus 1981 de testator niet gezond
van geest was in de zin van artikel 901
van het Burgerlijk Wetboek, derhalve deze bepaling schendt en, gezien deze tegenstrijdigheid in beide beslissingen met
betrekking tot de geestestoestand van de
testator, evenmin regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het arrest de
aangevochten beslissing baseert op
« de geestestoestand van de testateur zoals hij, zoals hiervoren uiteengezet, uit het geheel van de stukken naar voor komt » en daarmee
verwij st naar een omstandige vermelding van gebeurtenissen, getuigenissen en stukken; dat het middel
de rechters niet verwijt te steunen
op feiten die voor hen niet regelmatig waren gesteld;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de rechters de gegevens die volgens een partij tot geldigverklaring van de twee met een
jaar tussenruimte gemaakte testamenten en voor de andere partij tot
nietigverklaring van die twee testamenten moesten leiden, in dier voege beoordelen dat zij het eerste testament om de redenen die zij aangeven, geldig achten en het tweede om
andere redenen nietig, niet tot gevolg heeft dat de rechters de door
partijen bepaalde grenzen van het
geschil te buiten gaan, of de oorzaak daarvan wijzigen, of uitspraak
doen over een niet gevorderde zaak;
dat de partijen, die zich immers
hebben verdedigd met betrekking
tot de geldigheid of nietigheid van
beide testamenten, zulks mede hebben kunnen doen voor elk van beide;
Dat het middel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
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Overwegende dat het middel, in
zoverre het aanvoert dat de rechters
niet zonder tegenstrijdigheid hebben
kunnen oordelen dat het tweede testament nietig en het eerste geldig
was omdat zij geen verslechtering
in de geestestoestand van de erflater tussen de dag van het eerste en
de dag van het tweede, nietigverklaarde, testament vaststellen, in
werkelijk een onwettigheid aanvoert
en niet een tegenstrijdigheid die zou
gelijkstaan met een gebrek aan redenen; dat het middel in zoverre
niet ontvankelijk is;
Voor het overige :
Overwegende dat de rechters, nu
zij niet vaststelden dat de erflater
onbekwaam was verklaard, ingevolge artikel 901 van het Burgerlijk
Wetboek verplicht waren nate gaan
of hij gezond van geest was op het
tijdstip van elk van zijn uiterstewilsbeschikkingen; dat zij daarbij,
zonder schending van de voormelde
wetsbepaling rekening hebben kunnen houden met de inhoud van elk
van de beschikkingen, en met name
van het belang en de ongewoonheid
van de beschikking om te oordelen
of de erflater de daartoe vereiste gezondheid van geest bezat, ook al bevat het arrest geen vaststelling betreffende een verslechtering van die
geestelijke toestand;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt de eisers in de kosten.
8 september 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Nelissen Grade.
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Nr. 14
1•

KAMER -

8 september 1989

VERBINTENIS -

VOORWAARDELIJKE VERBINTENIS VOORWAARDE DIE GEACHT
WORDT TE ZIJN VERVULD OMDAT DE SCHULDENAAR DE VERVULLING ERVAN HEEIT VERHINDERD- FOUT VAN DE SCHULDENAAR.

De voorwaarde, waaronder een verbintenis is aangegaan, wordt alleen dan geacht vervuld te zijn omdat de schuldenaar de vervulling erven verhinderd
heeft, als de daad van de schuldenaar
een fout oplevert (1). (Art. 1178 B.W.)
(VERSCHAEREN T. DE BEIR, VANDERMERSCH)
ARREST

(A.R. nr. 6261)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 1987 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1108, 1134, 1135, 1176, 1178, 1179,
1181, 1183 en 1184 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest de vordering van eiseres tegen de verweerders tot betaling
van 150.000 frank ongegrond verklaart,
op de volgende gronden : De vordering
van eiseres betreft het commissieloon
dat zou verschuldigd zijn op de door
haar bemiddeling op 3 oktober 1982 tot
stand gekomen verkoop van een eigendom van de verweerders, Lippenslaan 122, te Knokke-Heist, aan de firma
P.V.B.A. « International Developpement
& co •, te Mechelen. Zij is gesteund op
een door de verweerders ondertekend
stuk waarbij bepaald wordt : « Ondergetekende ... geven opdracht aan notaris
Luc Vandenbussche ... een cheque uit te
betalen aan Maria Gladys Verschaeren,
Eigenheerdstraat 25, te leper, ten bedrage van 150.000 frank, als bemiddeling inzake de verkoop van het huis-winkel

-------------------j
(1) Cass., 5 mei 1955 (A.C., 1955, 739); zie
Cass., 4 maart 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 854).
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Deze cheque zal haar overgemaakt worden onmiddellijk na de verkoop van bovenstaande voornoemde winkel. Gedaan
te Knokke-Heist op 12 november 1982 ».
(...) Als in het vermelde stuk precies bepaald werd : onmiddellijk na de verkoop
van ... » bedoelde men onbetwistbaar het
verlijden van de akte en de betaling van
de prijs, vermits het verkoopcompromis,
dit is de verkoop op zichzelf, van 3 oktober 1982 en dus van voordien dagtekende
en dat in deze compromis bepaald was
dat de prijs « in een keer (zal) betaald
worden, t.t.z. bij het verlijden der akte ».
Een dergelijke bepaling, dit is dus na het
verlijden van de akte, betreft een aanstaande doch onzekere gebeurtenis, zodat ze geen termijn kan bedoelen, maar
wei een opschortende voorwaarde. De
feiten die dus als voorwaarde werden bedoeld, hebben zich ter zake niet voorgedaan en men kan geenszins staande houden dat de verweerders de kwestieuze
gebeurtenis hebben belet, nu toch ter zake vaststaat dat de verweerders de koper
aangemaand hebben en bij gebrek aan
uitvoering de ontbinding van de verkoop
hebben moeten vorderen - hetgeen ze
ten nadele van de koper hebben bekomen bij vonnis van de eerste rechter in
deze zaak van 3 september 1983 waarvan
niet betwist wordt dat het definitief is
geworden. Uit wat voorafgaat volgt dat
het nu zeker geworden is dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben, zodat de
voorwaarde geacht moet worden onvervuld te zijn (artikel 1176 van het Burgerlijk Wetboek) en dat de verbintenis ~ot
betaling van 150.000 frank derhalve met
is ontstaan, dit is dat de partijen zich in
de toestand bevinden alsof er nooit een
verbintenis werd aangegaan,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten
onrechte stelt dat de verweerders de verwezenlijking van de gebeurtenis, die de
voorwaarde uitmaakte, niet belet hebben
nu zij de koper van het onroerend goed
aangemaand hadden en bij gebreke van
uitvoering de ontbinding van de verkoop
hebben moeten vorderen; immers de verkopers de keuze hebben, wanneer de
prijs door de koper niet betaald wordt,
tussen de uitvoering van de verkoop met
betaling van de prijs te vorderen, ofwel
·Om de ontbinding van de verkoop met
schadevergoeding te vorderen (schending
van de artikelen 1183 en 1184 van het
Burgerlijk Wetboek); nu er geen verplichting voor de verweerders bestond de
ontbinding van de verkoop te vorderen,
de verweerders door hun eigen feit, namelijk het vorderen van de ontbinding
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van de verkoop, de realisatie van de
voorwaarde, waaronder zij zich tegenover eisers verbonden hadden, hebben
belet of bemoeilijkt, zodat de voorwaarde
geacht wordt vervuld te zijn (schending
van de artikelen 1176, 1178, 1179 en 1181
van het Burgerlijk Wetboek);

een belastbaar tijdperk, voortvloeit uit
diens beroepswerkzaamheden; individuele verrichtingen zijn bedrijfslasten
in de zin van art. 44 van dat wetboek,
indien zij een verlies opleveren (1).
{RAES
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
geheel hierop berust dat het feit dat
de verweerders de ontbinding van
de verkoop ten laste van de koper
hebben gevorderd, de toepassing
van artikel 1178 van het Burgerlijk
Wetboek moet meebrengen, ook al
maakte dat feit geen fout uit;
Dat de toepassing van die bepaling echter onderstelt dat de daad
van de schuldenaar een fout uitmaakt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
8 september 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Caenepeel Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Houtekier en Geinger.
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8 september 1989

INKOMSTENBELASTINGEN

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSVERLIEZEN - AFTREKBARE LASTEN - BEGRIPPEN.

ARREST

(A.R. nr. F 1733 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 6, 43, eerste lid, 3°, en 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na geconstateerd te
hebben dat de bedrijfsuitgaven waarvan
de aftrek wordt gevraagd van het brutobelastbaar bedrijfsinkomen, uitgaven
zijn, in 1980 en 1981 gedaan, die verband
houden met de aankoop in 1977 van het
gebouw te Avelgem, om aldaar een dokterspraktijk te vestigen, (en wat ook effectief is gebeurd), waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan (investeringskrediet), en met de uitrusting van
genoemde dokterspraktijk, en bijkomende kosten, zoals veranderen van woonplaats, waarvoor een kaskrediet werd
verstrekt, en voor welke beide ontleningen gedurende bedoelde jaren dus nog
rente moest worden betaald, maar waar
nu in de bedoelde jaren 1980 en 1981, eiser en zijn echtgenote als arbeidsgeneesheer in dienstverband werkten, en aldus
geen gebruik meer maakten van die dokterswoning en van de bedoelde uitrusting, oordeelt dat de bedoelde kosten en
bedrijfsuitgaven « vreemd zijn aan de inkomsten die appellant en zijn echtgeuote
tijdens het belastbare tijdperk behaald
hebben », met het gevolg dat « de betaalde interesten op het investeringskrediet
en op het kaskrediet niet als bedrijfslasten in de zin van artikel 44 W.I.B. kunnen worden beschouwd », en evenmin
als een « bedrijfsverlies in de zin van artikel 43, al. 1, 3°, W.I.B. >>,
terwijl, ...

Een bedrijfsverlies, in de zin van art. 43
(1) Zie Cass., 27 okt. 1983, A.R. nr. F 602 F
W:LB., is het verliessaldo dat voor de (A.C., 1983-84, nr. 121), en 28 sept. 1984, A.R.
belastingplichtige, over de duur van nr. F 1107 N (ibid., 1984-85, nr. 73).
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tweede onderdeel, een uitgave in verband met een niet meer uitgeoefende beroepsactiviteit (ter zake zelfstandige dokterspraktijk te Avelgem: artikel 30 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen), die dan ook inkomen van die aard
heeft opgeleverd voor het jaar der uitgave, als een bedrijfsverlies moet worden
beschouwd, aftrekbaar ingevolge artikel
43, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (althans volgens
recente rechtspraak):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
aanvoert dat de betwiste individuele
uitgaven een bedrijfsverlies zijn als
bedoeld bij artikel 43, eerste lid, 3°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

Nr. 16
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11 september 1989

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - PRINCIPAAL BEROEP NIET ONTVANKELIJK - INCIDENTEEL BEROEP EN NIEUWE
VORDERING.

2° NIEUWE VORDERING -

BURGERLIJKE ZAKEN - GEDING IN HOGER BEROEP
- PRINCIPAAL BEROEP NIET ONTVANKELIJK
- UITBREIDING VAN DE VORDERING.

1o en 2° Wanneer het principaal beroep
tijdig en rechtsgeldig is ingesteld, kan
de gei'ntimeerde niet alleen incidenteel
beroep, maar ook een nieuwe vordering instellen, ook al is het principaal
beroep niet ontvankelijk bij gebrek
aan belang. (Artt. 807 en 1054, tweede
lid, Ger.W.)

Overwegende dat de term bedrijfsverlies in artikel 43 betekent
(CHINA ARTS P.V.B.A. T. DORIENT N.V.)
het verliessaldo dat voor een belastingplichtige over de duur van een
belastbaar tijdperk voortvloeit uit
ARREST
een van of uit al zijn beroepswerk(A.R. nr. 6152)
zaamheden; dat individuele verrichtingen, zoals de betaling van de liHET HOF; - Gelet op het bestretigieuze interesten, indien ze een
« verlies » opleveren, bedrijfslasten den arrest, op 22 mei 1987 door het
zijn in de zin van artikel 44 van het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Wetboek van de InkomstenbelastinGelet op de beschikking door de
gen;
eerste voorzitter van het Hof genomen op 9 juni 1989, waarbij de zaak
Dat het onderdeel faait naar naar de derde kamer wordt verwezen;
recht;
Over het middel: schending van de artikelen 807, 1042, 1050, 1054, 1056, 1068,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het hof van beroep, na het hoOm die redenen, verwerpt de ger beroep van eiseres niet ontvankelijk
voorziening; veroordeelt eiser in de te hebben verklaard om reden dat zij
geen belang had bij het aanvechten van
kosten.
de beschikking tot staking van handelingen die onherroepelijk voorbij zijn, de
tussenvordering van verweerster, waar8 september 1989 - 1• kamer - Voor- bij zij bij conclusie van 23 april 1987
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvciorzitter haar vordering tegen eiseres in hoger be- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk- roep uitbreidde en ertoe strekkende « naluidende conclusie van de h. Declercq, dat zal zijn vastgesteld dat de geplande
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. openbare verkopingen met inbegrip van
Claeys Bouuaert en Delafontaine, Kort- de aanverwante activiteiten, tentoon- en
rijk.
I tekoopstellingen, publiciteit e.d.m. van
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12, 19 en 20 april alsmede gedurende de
week-ends tot eind september 1987 reizende verboden verkopingen zijn " in de
zin van art. 53 e.v. minstens art. 45
W.H.P. ", dat de staking wordt bevolen
van voormelde verkopingen en alle daarmede samenhangende activiteiten en, bij
gebreke daarvan, dat (eiseres) wordt veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 1.000.000 frank bij elke vastgestelde overtreding, met verwijzing van
(eiseres) in de kosten », ontvankelijk en
deels gegrond verklaart op grond dat
« die nieuwe tussenvordering berust op
feiten in de dagvaarding aangevoerd, inzonderheid het organiseren van een reizende verkoop van tapijten en ivoor, het
te koop aanbieden van gloednieuwe tapijten en het aanwenden van een zaal in
het hotel La Reserve, (...), hetgeen trouwens uitdrukkelijk door (eiseres) werd
vooropgezet »,
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lid, van het Gerechtelijk Wetboek), en, in
zoverre het zou hebben aangenomen dat
eiseres de ontvankelijkheid van die nieuwe tussenvordering onder die voorwaarden « uitdrukkelijk heeft vooropgezet »,
de conclusie van 23 april 1987 van eiseres op een met haar bewoordingen onverenigbare wijze uitlegt (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de eerste rechter de staking had bevolen van de door verweerster (lees: eiseres) voorgenomen
reizende verkoop die in een bepaald
hotel zou plaatshebben op 19 en 20
april 1987, eiseres daartegen hoger
beroep instelde en verweerster bij de
appelrechters ook vorderde dat verboden zouden worden de verkopen
te1wijl weliswaar, naar luid van artikel die tijdens de weekends tot eind sep1068 van het Gerechtelijk Wetboek, ho- tember 1987 zouden worden gehouger beroep tegen een eindvonnis of tegen den; dat het arrest het hoger beroep
een vonnis alvorens recht te doen het ge- van eiseres wegens gebrek aan beschil zelf bij de rechter in hoger beroep lang niet ontvankelijk, en de « nieuaanhangig maakt, doch het principaal of we tussenvordering » van verweerincidenteel beroep de grenzen bepalen ster ontvankelijk en gedeeltelijk gewaarbinnen de appelrechter uitspraak
grond verklaart;
kan en moet doen over de bij de eerste
rechter aanhangig gemaakte geschillen
Overwegende dat het principaal
en daarenboven een niet ontvankelijk hoger beroep, mits het niet nietig of
hoger beroep het geschil zelf bij de rech- laattijdig moet worden verklaard, de
ter in hoger beroep niet aanhangig
maakt, waaruit volgt dat, hoewel de uit- gei:ntimeerde het recht geeft niet aibreiding van een vordering als bepaald leen incidenteel beroep, maar ook
bij artikel 807 van het Gerechtelijk Wet- een nieuwe vordering in de zin van
boek ook in hoger beroep wordt aange- artikel 807 van het Gerechtelijk
nomen krachtens artikel 1042 van het- Wetboek in te stellen, ook al is het
zelfde wetboek, zulks evenwel veronder- principaal beroep niet ontvankelijk
stelt dat het geschil over die vordering, bij gebrek aan belang;

door een ontvankelijk principaal of incidenteel beroep, bij de rechter in hoger
beroep aanhangig is, bij gebreke waarvan deze niet bevoegd is over bedoelde
uitgebreide vordering uitspraak te doen;
eiseres in haar conclusie in hoger beroep
van 23 april 1987 weliswaar de ontvankelijkheid van deze vordering beaamde
(nr. 3), doch zulks uitdrukkelijk koppelde
aan haar eigen belang (nr. 4), en aan de
ontvankelijkheid van haar hoger beroep
(nr. 6); zodat het hof van beroep, na het
hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk te hebben verklaard zonder het bestaan vast te stellen van een door verweerster ingesteld hoger beroep, niet
wettig vermag verweersters tussenvordering ontvankelijk en deels gegrond te
verklaren (schending van de artikelen
807, 1042, 1050, 1054, 1056 en 1068, eerste

Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat, in zoverre de
appelrechters met de zinsnede << hetgeen trouwens uitdrukkelijk door
(eiseres) werd vooropgezet », bedoelen, niet dat de eiseres het erover
eens is dat de nieuwe tussenvordering berust op in de dagvaarding
aangevoerde feiten, maar dat zij het
eens is met de ontvankelijkheid van
de nieuwe tussenvordering zoals ze
in de gegeven omstandigheden werd
ingesteld in hoger beroep, het middel, in zoverre het miskenning van
de bewijskracht van de conclusie
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aanvoert, wegens het vorenoverwogene geen belang vertoont en derhalve niet ontvankelijk is;

Nr. 17

(AFIDIF N.V. T. RAEYMAEKERS)
ARRES'l

(A.R. nr. 6603)
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 september 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 1988 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, en miskenning van het beschikkingsbeginsel en van het recht van verdediging,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling van een verbrekingsvergoeding wegens contractbreuk, de vorderingen van eiseres tot veroordeling van verweerder tot betaling van een verbrekingsvergoeding wegens door hem begane contractbreuk en tot betaling van een
vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht afwijst, op grond onder meer : « dat
Nr. 17
(verweerder) rechtsgeldig en gegrond op
5 november 1984 contractbreuk ten laste
van (eiseres) heeft ingeroepen, gezien
3' KA~IER - 11 september 1989
bewezen is en vaststaat dat (eiseres) een
eenzijdige belangrijke wijziging van een
essentiele arbeidsvoorwaarde heeft door1° CASSATIEMIDDELEN
VEREISTE
gevoerd ten nadele van (verweerder), te
VER~IELDIXGEX B'CRGERLIJKE ZAKE:\1 weten weigering het verworven recht op
VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBE- een zelfstandige activiteit te erkennen,
PALIXG
ARBEIDSOVEREEXKO:WST
in casu de verdere uitbating van een
BEEIXDIGIXG DOOR WIJZIGI:\'G.
agentschap van een spaarkas door (verweerder); (... ) dat deze eenzijdige wijziging definitief van aard was (... ); dat (ei2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EIXDE seres) geen enkel recht had om de
- AXDERE W!JZE:\' VA:\' BEEIXDIGIXG- EE:I!kwestieuze nevenactiviteit aan (verweerZIJDIGE WIJZIGIXG VAX ESSE:\'TIELE BE- der) te ontzeggen; dat de eerste rechter
STAXDDELEX VAX DE ARBEIDSOVEREE:\'- daarbij ten onrechte stelt dat bij (eiseKO:\!ST - GESCHOXDEX WETSBEPAL!XG.
res) niet de wil bestond om de arbeidsovereenkomst te verbreken en dat zij op
geen enkel ogenblik met ontslag heeft
1' en 2' Niet ontvankelijk is het middel gedreigd; dat (verweerder) immers nooit
dat schending van art. 39, § 1, Arbeids- gesteld heeft dat hiermee was gedreigd
overeenkomstenwet en niet van art. en dat dit argument derhalve ter zake
1134 B. W. aanvoert tot staving van de niet dienend is; dat (verweerder) we! gegrief dat de rechter de regel miskent argumenteerd heeft dat de weigering
volgens welke de partij die eenzijdig van (eiseres) om (verweerder) nog verder
een essentieel bestanddeel van de ar- zijn spaaractiviteiten te Iaten uitoefenen
beidsovereenkomst wijzigt, onrechtma- (waartoe hem voorheen de onvoorwaartig een einde aan de overeenkomst delijke toelating was verleend) een eenzijdige belangrijke wijziging is aan een
maakt (1).
essentieel element van de arbeidsvoor-------------------1 waarden, waardoor op illiciete wijze de
arbeidsovereenkomst
door
(eis.:res)
(1) Cass., 29 feb. 1988, A.R. nr. 8125 wordt beeindigd, wat door (verweerder)
(AC., 1987-88, nr 393).
als contractbreuk ingeroepen werd (...);

Nr. 18
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dat, ten overvloede, daarbij de wil om
het contract te verbreken, niet afzonderlijk moet worden aangetoond; (...) dat
(verweerder) bewijst dat hij ingevolge
het akkoord van zijn werkgever (...) het
recht had verworven om die bijkomende
activiteit van het uitbaten van een agentschap van een spaarkas uit te voeren;
dat (eiseres) daarenboven, alhoewel zij
de bewijslast draagt, niet bewijst dat die
spaaractiviteiten van (verweerder) concurrentieel zouden geweest zijn te haren
opzichte, gezien uit het onderzoek van
alle ter zake overgelegde gegevens het
bewijs niet geleverd wordt door (eiseres)
van haar eigen activiteiten in het raam
van Metropolitan Finance en Bank (...);
dat artikel 17, 3°, b, (van de wet van 3 juli 1978), ingeroepen door (eiseres), (...) ter
zake niet dienend is, gezien (eiseres)
niet bewijst aan spaaractiviteiten te
doen, zoals supra reeds beslist »;
terwijl, eerste onderdeel, artikel 39,
§ 1, van de wet van 3 juli 1978, dat de opzeggingsvergoeding regelt, van toepassing is als een van de partijen de arbeidsvoorwaarden, die essentii:He bestanddelen vormen van de overeenkomst, eenzijdig wijzigt; de rechter evenwei slechts tot het bestaan van de
verbreking kan besluiten, indien de wil
tot verbreking aanwezig is bij de partij
aan wie een eenzijdige wijziging van de
arbeidsvoorwaarden verweten wordt; het
arrest derhalve, door te beslissen dat de
wil om de arbeidsovereenkomst te verbreken, niet afzonderlijk aangetoond
moet worden, niet naar recht verantwoord is (schending van artikel 39, § 1,
van de wet van 3 juli 1978) :

Dat het onderdeel miskenning
van eerstgenoemde regel aanvoert,
doch artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek niet aanwij st;
Dat het middel niet ontvankelijk
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
11 september 1989 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 18
3"

KAMER -

11 september 1989

1° ARBEIDSVOORZIENING -

SLCITING
VAN ONDERNEMINGEN - SLVITINGSFONDS BETALING VAN VOORDELEN BEDOELD IN
ART. 2 SLUITINGSFONDSWET 30 JUNI 1967 INTEREST - AANVANG - VERZOEK TOT BETALING.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de regel, vol- 2° INTEREST - MORATOIRE INTEREST gens welke de partij die eenzijdig
AANMANING TOT BETALING - BEGRIP SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - BETAeen wezenlijk bestanddeel van de
LING DOOR RET SLUITINGSFONDS VAN VOORarbeidsovereenkomst wijzigt, onDELEN BEDOELD IN ART. 2 SLVITINGSFONDSrechtmatig een einde maakt aan die
WET 30 JUNI 1967 - VERZOEK TOT BETALING.
overeenkomst, niet op artikel 39, § 1,
van de Arbeidsovereenkomstenwet 1" en 2" Het verzoek van de werknemer
berust, maar op artikel 1134 van het
tot betaling door het Sluitingsfonds
Burgerlijk Wetboek, waarin wordt
van de voordelen bedoeld in art. 2 Sluibepaald dat alle overeenkomsten die
tingsfondswet is geen aanmaning tot
betaling die het recht op moratoire inwettig zijn aangegaan degene die
terest doen ingaan (1). (Art. 1153 B.W.)
deze hebben aangegaan tot wet
strekken en dat ze niet kunnen worden herroepen dan met wederzijdse
(1} Cass., 24 okt. 1988, A.R. nr. 6290, en 5
toestemming, of op gronden door de dec. 1988, A.R. nr. 6324 (A.C., 1988-89, nrs. 110
en
196).
wet erkend;

1-----------------
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Nr.19

(FO'\DS TOT VERGOEDI:I!G VAN DE IN GEVAL
VA:\ SLLITI'\G VA:I! O>.;DER'\EMI:I!GEN ONTSLAGE'\ WERKXD1ERS T. MISSOORTEN)

Over het middel: schending van artikel 21 van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie v-an het bedrijfsleven, vervangen bij de wet van 16 januari
1967, inzonderheid §§ 2, eerste en zeven(A.R. nr. 6608)
de lid, 5 en 7, gewijzigd bij koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en van
11 september 1989 - 3' kamer - Voor- artikel 24 van dezelfde wet van 20 sepzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter tember 1948, vervangen bij de wet van
- Verslaggever: de h. Marchal- Gelijk- 23 januari 1975, inzonderheid § 1, enig
luidende conclusie van de h. Lenaerts. ad- lid, 2°, gewijzigd bij koninklijk besluit
vocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont. nr. 4 van 11 oktober 1978, van artikel
1bis van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van
de werknemers, alsmede de salubriteit
van het werk en van de werkplaatsen,
ingevoegd bij de wet van 16 januari 1967,
inzonderheid §§ 2, eerste en zesde lid, 5
en 7, gewijzigd bij koninklijk besluit
nr. 4 van 11 oktober 1978, van artikel 1,
Nr. 19
§ 4, h, inzonderheid het enig lid, 2°, van
dezelfde wet van 10 juni 1952, gewijzigd
bij de wetten van 17 juli 1957, 28 januari
3' KA:WER - 11 september 1989
1963, 16 januari 1967, 10 oktober 1967, 17
februari 1971 en 23 januari 1975 en bij
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- 1978, en van artikel 47, derde lid, van de
HEIDSCOMITE - BESCHER:vJDE WERK- wet van 5 december 1968 betreffende de
XE:VIER - 0'11TSLAG WEGE'I1S ECO'I/OMISCHE collectieve arbeidsovereenkomsten en de
OF TECHXISCHE REDE'I;E:\1 - GEE:\/ BESLIS- paritaire comites,
SI:I!G VA'Ii HET PAI\ITAIR CO:vl!TE- GEVOLG.

Een beschermde werknemer kan regelmatig wegens economische of technische redenen worden ontslagen,
wanneer het paritair comite heeft vastgesteld dat het, bij gebrek aan eenparigheid, geen uitspraak over het bestaan van die redenen kan doen, oak
al is de termijn van twee maanden,
waarover het beschikt om een beslissing te nemen, op het ogenblik van het
ontslag nog niet verstreken (1). (Art.
21, § 2, eerste en zevende lid, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis. § 2. eerste en
zesde lid, Gezondheid en Veiligheidswet.)
(PCYPE T. SIEME'I;S N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6612)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 september 1988
door het Arbeidshof te Gent gewezen;

-------------------1
(1) Cass., 21 dec. 1987,
(A.C, 1987-88, nr 248).

A.R.

nr.

7890

doordat het arrest met betrekking tot
de ontvankelijkheid en de toelaatbaarheid van de oorspronkelijke tegeneis,
strekkend tot de erkenning van de economische of technische redenen tot antslag, eerst vaststelt dat verweerster op
16 juni 1983 aan het bevoegde paritair
comite van de metaal-, machine- en
elektrische bouw had gevraagd het bestaan te erkennen van economische redenen die het ontslaan van beschermde
werknemers in haar onderneming te
Oostkamp zouden rechtvaardigen, dat bij
aangetekende brief van dezelfde datum
eiseres op de hoogte werd gesteld van
die vraag, dat de voorzitter van het paritair comite bij brief van 30 juni 1983 aan
de directie te Oostkamp mededeelde dat
« op de vergadering van 30 juni jongstleden van het (bevoegd) comite geen eenparigheid kon worden bereikt om de redenen van technische en/of economische
aard te erkennen welke de opheffing van
de bescherming mogelijk moest maken
van de beschermde werklieden en werksters wier naam vermeld staat in (...) »,
dat eiseres bij aangetekend schrijven
van 1 juli 1983 werd ontslagen met ingang van 4 juli 1983 en met uitbetaling
van een vergoeding en dat eiseres deze
opzegging als voorbarig blijft bestempelen omdat de termijn van twee maanden

Nr. 19
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waarover het bevoegde paritair comite enig lid, 2°, en 24 van de wet van 20 sepbeschikte om een beslissing te nemen, tember 1948, inzonderheid § 1, 2°, als van
nog niet was verstreken; het arrest kracht op het ogenblik van het ontslag
voorts oordeelt dat « het bevoegd paritair van eiseres, de werkgever, de werknecomite op 30 juni 1983 wel een beslissing mers of de representatieve werknenam al was het dat ze "tot besluit" (... ) mersorganisaties bij de arbeidsrechtmoe~t vaststellen dat er geen . unaniem bank een aanvraag kunnen indienen om
akkoord bestond tot erkenning van de het bestaan of de afwezigheid te doen
economische of technische redenen » en vaststellen van de redenen van econodat « na die beslissing, die een eindbe- mische of technische aard, als bedoeld
slissing was en geen uitstel van behan- bij de artikelen 1bis, § 2, eerste lid, van
deling van de vraag tot erkenning yan de wet van 10 juni 1952 en 21, § 2, eerste
economische redenen, (verweerster) tot lid, van de wet van 20 september 1948,
ontslag kon overgaan, zonder dat zij van indien het bevoegde paritair comite zich
rechtswege de bijzondere vergoeding niet heeft uitgesproken of zich niet heeft
verschuldigd was »; het arrest ten slotte kunnen uitspreken binnen de door debeslist dat « de eerste rechter dan ook zelfde artikelen 1bis, § 2, zesde lid, en 21,
terecht de tegeneis ontvankelijk heeft § 2, zevende lid, gestelde termijn van
verklaard >>, en na economische of tech- twee maanden; het paritair comite zich
nische redenen aanwezig te hebben ge- niet uitspreekt of kan uitspreken, in de
acht, het hoger beroep van eiseres onge- zin van deze wetsbepaling, over het bestaan of de afwezigheid van economische
grond verklaart,
of technische redenen indien het niet beraadslaagt, niet geldig beraadslaagt, of
terwijl de artikelen 1 bis, § 2, eerste lid, geen geldige beslissing treft of kan trefvan de wet van 10 juni 1952 betreffende fen; het paritair comite aldus geen geldide gezondheid en de veiligheid van de ge beslissing kan treffen en derhalve
werknemers, alsmede de salubriteit van zich niet uitspreekt of kan uitspreken
het werk en van de werkplaatsen, en 21, over het bestaan van economische of
§ 2, eerste lid, van de wet van 20 septem- technische redenen, indien het bij artikel
ber 1948 houdende organisatie van het 47, derde lid, van de wet van 5 december
bedrijfsleven, als van kracht op het 1968 betreffende de collectieve arbeidsogenblik van het ontslag van eiseres, be- overeenkomsten en de paritaire comites
palen dat de leden die het personeel ver- vereiste eenparigheid onder de leden
tegenwoordigen en de kandidaten slechts niet kan bereiken; de werkgever die oorkunnen worden ontslagen om een drin- deelt dat economische of technische regende reden die vooraf door het arbeids- denen voorhanden zijn, derhalve slechts
gerecht werd aangenomen of om econo- tot ontslag van de beschermde werknemische of technische redenen die vooraf. mer kan overgaan hetzij wanneer een
door het bevoegde paritair comite wer- geldige beslissing van het bevoegde pariden erkend; overeenkomstig het zesde tair comite tot erkenning van deze
lid van genoemd artikel 1bis, § 2, en het economische of technische redenen voorzevende lid van genoemd artikel 21, § 2, ligt, hetzij bij ontstentenis van e~n uithet paritair comite zich moet uitspreken drukkelijke beslissing tot erkennmg of
over het al dan niet bestaan van econo- afwijzing van het bestaan van de economische of technische redenen binnen mische of technische redenen, na het
twee maanden vanaf Lie datum van de verstrijken van de termijn van twee
aanvraag die hiertoe door de werkgever maanden vanaf de datum van de aanwordt gedaan; er derhalve slechts sprake vraag van de werkgever tot erkenning
zal zijn van een beslissing van het be- van· deze redenen; het arbeidshof derhalvoegde paritair comite, in de zin van ho- ve, door te oordelen dat verweerster, bij
ger genoemde bepaling, zo dit comite ontstentenis van een uitdrukkelijke behetzij de technische of economische re- slissing tot erkenning van economische
denen erkent - en aldus tot ontslag van of technische redenen en ingevolge de
de beschermde werknemer kan worden mededeling dat geen unanimiteit kon
overgegaan · -, hetzij de technische of worden bereikt onder de leden van het
economische redenen niet aanwezig acht paritair comite, regelmatig kon overgaan
- en derhalve niet tot ontslag kan wor- tot ontslag, vooraleer de termijn van
den overgegaan, tenzij met betaling van twee maanden na de aanvraag van de
de bijzondere beschermingsvergoeding werkgever aan het bevoegde paritair cona weigering van de rei:ntegratie -; mite tot erkenning van de hoger bedoelovereenkomstig de artikelen 1 van de de redenen, was verstreken, zonder dat,
wet van 10 juni 1952, inzonderheid § 4, h, na een weigering van de reintegratie,
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een bijzondere beschermingsvergoeding
zou verschuldigd zijn, de in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, blijkens artikel
21, § 2, eerste lid, van de wet van 20
september 1948, de leden van de ondernemingsraad die het personeel
vertegenwoordigen en de kandidaten kunnen worden ontslagen om
economische of technische redenen
die vooraf door het bevoegde paritair comite werden erkend;
Dat artikel 21, § 2, zevende lid,
van die wet bepaalt dat het paritair
comite zich over het al dan niet bestaan van economische of technische redenen moet uitspreken binnen twee maanden vanaf de datum
van de aanvraag die hiertoe door de
werkgever werd gedaan;
Overwegende dat, wat de leden
van het velligheidscomite die het
personeel vertegenwoordigen en de
kandidaten betreft, artikel 1bis, § 2,
eerste en zesde lid, van de wet van
10 juni 1952 gelijkluidende bepalingen bevat;
Overwegende dat uit die wetsbepalingen noch uit enige andere bepaling volgt dat, wanneer het paritair comite v66r het verstrijken van
de termijn waarover het beschikt
om te beslissen, heeft vastgesteld
dat het, bij gebrek aan eenparigheid, geen uitspraak kan doen, de
leden van de ondernemingsraad en
van het veiligheidscomite die het
personeel vertegenwoordigen en de
kandidaten eerst na het verstrijken
van bedoelde termijn om economische of technische redenen kunnen
worden ontslagen;
Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 20
3'

11 september 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en De Gryse.

11 september 1989

1° DIENSTPLICHT -

MILITIERECHTSCOLLEGES - RECHTSPLEGING - HERKEURINGSRAAD - INOBSERVATIESTELLING - GEEN
NIEUWE OPROEPING - SCHRIFTELIJK VERWEER EN INZAGE VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

DIENSTPLICHT HERKEURINGSRAAD
INOBSERVATIESTELLING GEEN NIEUWE
OPROEPING - SCHRIFTELIJK VERWEER EN
INZAGE VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG.

1o en 2° De dienstplichtige die met toepassing van art. 45, § 3, Dienstplicht-

wet na zijn inobservatiestelling niet
opnieuw door de herkeuringsraad
wordt opgeroepen om te verschijnen,
kan zijn verweer schriftelijk voeren en
inzage vragen van het deskundigenverslag (1).
(D ... N ... )

(A.R. nr. M 712 N)
11 september 1989 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal.

Nr. 21
3'

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

KAMER -

KAMER -

11 september 1989

TAALGEBRUIK -

GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - DIENSTPLICHTZAKEN - BESLISSING VAN EEN HERKEURINGSRAAD.

1-----------------(1) Cass., 2 dec. 1985, A.R. nr. M 582 N
(A.C., 1986-86, nr. 218). Zie Cass., 23 jan. 1989,
A.R. nr. M 468 F (A. C., 1988-89, nr. 302).

Nr. 22
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Niet ontvankelijk is de in het Engels gestelde voorziening tegen een in het Nederlands gewezen beslissing van de
herkeuringsraad (1). (Artt. 27 en 40
Taalwet Gerechtszaken.)
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(VANDELOOK E.A. T. DRAELAXTS, HAGELAXDS
ROLLLIKEXBEDRIJF :'\.\'.)
ARREST

(A.R. nr. 2449)
(W ... )

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk op 24
juni 1986 en 23 maart 1988 door het
Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
11 september 1989 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, a£Gelet op het arrest van het Hof
delingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene- van 6 februari 1987 (2);
(A.R. nr. M 716 N)

raal.

Overwegende dat de eisers hun
voorzieningen hebben beperkt tot de
beschikkingen van beide bestreden
arresten die op hen betrekking hebben;
Over het middel: schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 1217, 1218, 1222,
2055 van het Burgerlijk Wetboek, 9, 42
van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers, 11, 51, 56 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering,

Nr. 22
2'

KAMER -

12 september 1989

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - STRIJDIGE I;I;D!YIDCELE AR

doordat het bestreden arrest van 24 juni 1986, na op strafgebied verweerder
BEIDSOVEREENKOMST - NIETIGHEID - D.-'.- veroordeeld te hebben tot een geldboete
DING.
van veertienmaal dertig franken, met
uitstel voor de helft van de geldboete, op
2° DADING - ART. 12 C.A.O.-WET 5 DEC. 1968 burgerlijk gebied het hof van beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen
- GEEN TOEPASSIXG OP EE:Ii DADI:I!G.
van alle vorderingen van de eisers met
1' en 2' Luidens art. 11 C.A.O.-wet zijn betrekking tot de periode voor 15 mei
bedingen in een inJJviduele arbeids- 1982, zegt dat de vorderingen van de eiovereenkomst, die strijdig z1jn met een sers Andre Stroobants, Richard Bourvoor part~fen bindende C.A.O. nietig; geois en Frans Vandevelde voor de schadie bepaling vindt geen toepassing op de « ex delictu » met betrekking tot de
een overeenkomst die geen arbeids- indexaanpassingen die 17 maart 1984
overeenkomst maar een dading is (1). voorafgaan, ongegrond zijn, de vorderingen afwijst in zoverre ze strekken tot
het bekomen van een veroordeling tot
regularisatie van loon, afgifte van C4 en
Nota arrest nr. 21 :
betaling van bijkomend vakantiegeld wegens onbevoegdheid en, alvorens recht te
(1) Zie Cass., 13 feb. 1989, A.R. nr. M 691 N
doen over de civiele vorderingen, de de(A.C., 1988-89, nr. 339).
batten heropent opdat de eisers hun vorderingen zouden herberekenen, op de
Nota arrest nr. 22 :

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

(1) Cass.,

22

april

(A.C., 1984-85, nr. 495).

1985,

A.R.

nr.

4617
(2) Niet gepubliceerd.
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volgende gronden : dat in het kader van
de strafvordering geen aandacht is te geven aan het akkoord dat het bedrijf in
maart 1984 met de arbeiders afsloot; dat
deze overeenkomsten de niet-toepassing
van de indexaanpassingen voorzien « tot
op het ogenblik dat de resultaten van de
classificatie en het daaraan verbonden
loonbarema gekend zullen zijn >>; dat de
D.C.A.B. reeds op 3 mei 1984 antwoordde
dat er geen reden was om het advies van
30 april 1984 te wijzigen; dat de eiser
Vandelook het document dan nog slechts
« voor gezien >> ondertekende « met behoud van mijn rechten »; dat de ondertekening van een dergelijke verklaring
geenszins het strafbaar karakter van de
gepleegde misdrijven opheft; dat deze
overeenkomst bovendien conform artikel
11 van de wet van 5 december 1968 nietig is in de mate dat zij als een van de
bindend verklaarde C.A.O. afwijkende individuele arbeidsovereenkomst is te beschouwen; dat zulks het geval is ten opzichte van de alsdan nog niet verworven
loonuitkeringen; dat, wat betreft de civiele vorderingen, het hof van beroep, gelet
op wat voorafgaat, onbevoegd is om kennis te nemen van aile vorderingen met
betrekking tot de periode voor 15 mei
1982; dat de vorderingen van de eisers
Stroobants, Bourgeois en Vandevelde anderzijds ongegrond zijn voor de schade
" ex delicto » met betrekking tot de indexaanpassingen die 17 maart 1984 voorafgaan; dat zij op die datum immers een
dading afsloten; dat de bepalingen van
artikel 11 van de wet van 5 december
1968 dergelijke dadingen ten opzichte
van vervallen lonen niet verbieden; dat
uit niets blijkt dat deze dadingen onder
dwang zouden ondertekend zijn; dat de
eiser Vandelook trouwens geen dading
ondertekende; dat de vorderingen ten
slotte in de hierna aangegeven mate gegrond zijn in zoverre dat de fysieke persoon door wiens toedoen de civielrechtelijk aansprakelijke vennootschap het
misdrijf pleegde, ook gehouden is tot betaling van de schadevergoeding « ex delicto >>; dat heiden in solidum veroordeeld
moeten worden; dat de vorderingen daarentegen moeten worden afgewezen waar
ze strekken tot het bekomen van een
veroordeling tot regularisatie van loon,
afgifte van C4 en betaling van bijkomend vakantiegeld; dat de strafrechter
daartoe geen bevoegdheid heeft; dat de
heropening der debatten zich opdringt
om de eisers toe te laten hun eisen te
herberekenen op grand van de hager uiteengezette principes,

Nr. 22

terwijl, eerste onderdeel, het.bestreden
arrest ten onrechte oordeelt dat de eisers
Stroobants, Bourgeois en Vandevelde
geen recht meer hadden op de schade
met betrekking tot de indexaanpassingen die 17 maart 1984 voorafgaan daar
zij een dading hadden gesloten die ten
opzichte van het vervallen loon geldig
was; immers artikel 11 van de wet van 5
december 1968 op de nietigheid van met
een bindende collectieve arbeidsovereenkomst strijdige overeenkomsten geen
uitzondering maakt of het gaat om vervallen of toekomstig loon (schending van
de artikelen 11, 51 en 56 van de wet van
5 december 1968); daarbij de eisers, toen
zij de overeenkomst ondertekenden, nog
in dienst waren van verweerster, hetgeen eveneens de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg heeft (schending
van de artikelen 6, 1131, 1133 van het
Burgerlijk Wetboek, 9, 42 van de wet van
12 april 1965, 11 en 51 van de wet van 5
december 1968);
tweede onderdeel, het bestreden arrest
ten onrechte de door de partijen gesloten
dading slechts gedeeltelijk nietig verklaart, omdat de bepalingen van artikel
11 van de wet van 5 december 1968 een
dergelijke dading ten opzichte van vervallen lonen niet verbieden; een dading
echter een ondeelbaar geheel is, die
dientengevolge niet slechts voor een gedeelte nietig kan verklaard worden, zodat de nietigheid van de gehele dading
zich opdringt (schending van de artikelen 1217, 1218, 1222, 2055 van het Burgerlijk Wetboek, 11 en 51 van de wet van 5
december 1968); het niet mogelijk is vast
te stellen waarom de dading slechts gedeeltelijk vernietigd is, zodat de beslissing niet wettelijk verantwoord is
(schending van artikel 2055 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de strafrechter bevoegd is om, op vordering van de burgerlijke partij, de schade te herstellen die
uit het misdrijf voortgesproten is, ook al
is die schade zelf geen bestanddeel van
het misdrijf; het ten laste van verweerder gelegde misdrijf, dat erin bestond inbreuk te hebben gepleegd op de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der
consumptieprijzen, tot gevolg heeft dat
de lonen, vakantiegelden en eindejaarspremies, waarop de eisers gerechtigd waren, niet volledig werden uitbetaald en
deze schade voor de eisers een gevolg
van het misdrijf is, zodat de strafrechters we! bevoegd waren om van deze
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burgerlijke vorderingen kennis te nemen
(schending van de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878} :

Overwegende dat, luidens artikel
11 van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, nietig zijn bedingen in een
individuele arbeidsovereenkomst en
bepalingen van een arbeidsreglement, die strijdig zijn met de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die de betrokken
werkgevers en werknemers bindt;
Overwegende dat het arrest van
24 juni 1986 vaststelt dat de overeenkomst, die ieder van de eisers
Stroobants, Bourgeois en Vandevelde op 17 maart 1984 sloten met verweerster en waarmee zij afstand deden van de toepassing van de koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen - welke koppeling is opgelegd door de
algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst van
22 september 1976 - slechts nietig
is met toepassing van voormeld artikel << in de mate dat zij als een van
de bindend verklaarde C.A.O. afwijkende individuele arbeidsovereenkomst is te beschouwen en dat
zulks het geval is ten aanzien van
de alsdan nog niet verworven loonuitkeringen »; dat het arrest voorts
vaststelt dat de voormelde eisers betreffende de op 17 maart 1984 vervallen loonaanpassingen een dading
aangingen, << dat de bepalingen van
artikel 11 dergelijke dadingen ten
aanzien van vervallen lonen niet
verbieden » en dat voornoemde eisers derhalve geen aanspraak kunnen maken op de indexaanpassingen die 17 maart 1984 voorafgaan;
Overwegende dat het arrest aldus
een onderscheid maakt tussen de
periode voor en vanaf 17 maart 1984
en de afstand van de v66r die datum
vervallen loonaanpassingen aanmerkt als een dading;
Dat het eerste en het tweede onderdeel van het middel enkel opkomen tegen de beslissing dat de ei-
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sers Stroobants, Bourgeois en Vandevelde geen recht meer hebben op
de schade met betrekking tot de indexaanpassingen die 17 maart 1984
voorafgaan omdat zij desbetreffende
een dading aangingen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel in
zoverre aanvoert dat de overeenkomst van 17 maart 1984 door nietigheid is aangetast omdat de eisers,
toen zij die ondertekenden, nog in
dienst waren van verweerster, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan duidelijkheid, nu het niet nader bepaalt
waarin de aangevoerde wetsbepalingen zijn geschonden;
Overwegende dat de nietigheid bepaald door artikel 11 van de wet van
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comites enkel geldt ten
opzichte van bedingen in een individuele arbeidsovereenkomst en bepalingen van een arbeidsreglement;
Dat, nu het arrest << de overeenkomsten die de niet-toepassing van
de indexaanpassingen voorzien >>
slechts aanmerkt als individuele arbeidsovereenkomsten << ten aanzien
van de alsdan nog niet verworven
loonuitkeringen >>, terwijl het die als
dadingen aanmerkt << ten aanzien
van de vervallen lonen >>, zonder op
dit punt te zijn aangevochten, de beslissing dat de eisers Stroobants,
Bourgeois en Vandevelde geen aanspraak kunnen maken op de indexaanpassingen die 17 maart 1984
voorafgaan, wettig verantwoord is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat het hof van beroep
de overeenkomsten van 17 maart
1984 aanmerkt als dadingen en die
als strijdig met artikel 11 van de
voormelde wet van 11 december
1968 nietig verklaart in zoverre ze
slaan op alsdan nog niet verworven
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loonuitkeringen en ze in stand
houdt in zoverre ze slaan op vervallen lonen;
Overwegende dat het arrest evenwei niet de overeenkomsten van 17
maart 1984 als dadingen aanmerkt,
maar er zich tot beperkt vast te stellen dat de burgerlijke partijen
Stroobants, Bourgeois en Vandevelde « met betrekking tot de indexaanpassingen die 17 maart 1984
voorafgaan » ( ... ) « op die datum immers een dading afsloten »;
Dat het arrest geen dading vaststelt << ten aanzien van de alsdan
nog niet verworven loonuitkeringen »;
Dat het onderdeel, dat op een verkeerde lezing van het arrest berust,
feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel
ervan uitgaat dat de door de eisers
gevorderde loonregularisatie en betaling van vakantiegeld en eindejaarspremies een schade uitmaakt,
die het gevolg is van het misdrijf
waarvoor verweerder is veroordeeld;
Overwegende dat uit de vaststellingen van de bestreden arresten en
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
voormelde vorderingen hun oorzaak
in dat misdrijf vinden; dat het onderzoek van het onderdeel derhalve
het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;
Dat het onderdeel mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers
in de kosten van hun respectieve
voorziening.
12 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Boon, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
Advocaten: mrs. Houtekier,
Geyskens, Vandeurzen en Coomans, Hasselt.
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KAMER -

12 september 1989

1° VERJARING -

STRAFZAKEN- WANBEDRIJVEN EN GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN - VOORTGEZET MISDRIJF - VERJARINGSTERMIJN.

2° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BESLISSING OP DE STRAFVORDERING VERNIETIGD WEGENS VERVAL
VAN DIE RECHTSVORDERING- KOSTEN VAN
DIE RECHTSVORDERING TEN LASTE VAN DE
STAAT- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJNEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - BESLISSING BIJ VERSTEK T.A.V. DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE
DAARTEGEN VERZET KAN DOEN - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE
VERZETTERMIJN.

1o De strafvordering wegens wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden, die te zamen een voortgezet misdrijf vormen, is noodzakelijkerwijze
verjaard zodra er, bij ontstentenis van
een grand tot schorsing van de verjaring, zes jaar zijn verlopen sedert het
Jaatste, bewezen verklaarde feit (1).
2° Wanneer de beslissing op de strafvor-

dering vernietigd wordt wegens verjaring van die rechtsvordering en de
kosten ervan ten Jaste van de Staat
moeten blijven, wordt de beslissing
vernietigd zonder verwijzing (2).
3° Wanneer de burgerlijke partij verzet

kan instellen tegen een te haren aanzien bij verstek gewezen beslissing,
dan is het door de beklaagde v66r het
verstrijken van de verzettermijn tegen
de burgerlijke partij ingestelde cassatieberoep niet ontvankelijk (3). (Art.
413 Sv.)

1----------------(1) Zie Cass., 16 maart 1988, A.R. nr. 6219
(A.C., 1987-88, nr. 444), en 27 juni 1989, A.R.
nr. 2776 (ibid., 1988-89, nr. 630).
(2) Cass., 19 jan. 1988, A.R. nr.
(A.C., 1987-88, nr. 303, met noot R.D.)

1790

(3) Cass., 29 nov. 1988, A.R. nr. 2704, en 27 juni
1989, A.R. nr. 3530 (A.C., 1988-89, nrs. 186 en
632).
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(DE BAETS T. MR. JANNIS - CURATOR IN RET
FAILLISSEMENT DESIREE VAN DAMME)
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ken Van de verzetstermijn ingestelde VOOrziening niet ontvankelijk is;

ARREST

(A.R. nr. 2966)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij
eiser op de tegen hem ingestelde
strafvordering wordt veroordeeld :
Over bet ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 21 en 22
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering :

Overwegende dat het arrest eiser
tot een enkele straf veroordeelt wegens het collectief of voortgezet misdrijf bestaande uit de feiten van de
telastleggingen B.I, C, D.1, G.1 tot
en met 5, en H.I.3 tot en met 19;
Overwegende dat naar luid van
het arrest het laatst gepleegde van
deze bewezen verklaarde feiten het
feit G.5 is, dat werd gepleegd op 4
juli 1982;
Overwegende dat het arrest werd
verleend op 12 oktober 1988, dit is
meer dan zes jaar na de dag waarop
dit laatste feit werd gepleegd; dat,
bij ontstentenis van een grand van
schorsing, de strafvordering op 12
oktober 1988, dag van de uitspraak
van het arrest, was vervallen, zodat
het hof van beroep eiser op die datum niet meer op de strafvordering
mocht veroordelen;
Dat de kosten van de strafvordering ten laste van de Staat moeten
blijven;

Om die redenen, ongeacht het
door eiser aangevoerde middel, dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser op de tegen hem ingestelde strafvordering veroordeelt;
verwerpt de voorziening in zoverre
zij gericht is tegen de beslissing op
de door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest;
veroordeelt eiser in een vierde van
de kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; zegt dat er geen
grand is tot verwijzing.
12 september 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J. Thyssen, Dendermonde.

Nr. 24
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1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID VAN STEMMEN - VERZWARING VAN DE STRAF - BEGRIP.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - DEVOLUTIEVE WERKING- VERZWARING VAN DE STRAF
- BEGRIP.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de 1" Wanneer de eerste rechter een hoofddoor verweerster tegen eiser ingegevangenisstraf, een geldboete en een
stelde civielrechtelijke vordering :
vervangende gevangenisstraf heeft uitOverwegende dat het arrest ten
aanzien van verweerster bij verstek
is gewezen; dat de voor het verstrij-

gesproken, hoeft de appelrechter niet
met eenparigheid van stemmen uitspraak te doen wanneer hij de hoofdgevangenisstraf laat wegvallen, doch
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de geldboete en de vervangende gevan- Gezien na verzet de straffen niet mogen
genisstraf verzwaart (1). (Art. 211bis verhoogd worden, mocht ook de vervanSv.)
gende gevangenisstraf wegens de tenlastelegging A niet van een maand tot 50
2o Wanneer het hoi van beroep bij ver- dagen worden verhoogd. Dit is een strafstek een hoofdgevangenisstraf met uit- verzwaring, hetgeen niet geoorloofd is :
stel, een geldboete en een vervangende
gevangenisstraf heeft uitgesproken,
Overwegende dat eiser door de
kan het, op verzet van de beklaagde, correctionele rechtbank bij vonnis
de geldboete en de vervangende gevan- van 17 maart 1987 werd veroordeeld
genisstraf verzwaren, wanneer het de wegens de hem ten laste geleghoofdgevangenisstraf laat wegvallen
de feiten A, C en D samen tot
(2).
(PIJNEN)
ARREST

(A.R. nr. 2993)

een hoofdgevangenisstraf van een
maand en wegens het hem ten laste
gelegde feit B tot een hoofdgevangenisstraf van een maand en een geldboete van tweehonderd frank of een
vervangende gevangenisstraf van
twee maanden;

Overwegende dat het hof van beroep, op het hoger beroep van eiser
en van het openbaar ministerie, bij
verstekarrest van 22 maart 1988 het
vonnis bevestigde met dien verstande dat aan eiser uitstel van uitvoering van de hoofdgevangenisstraffen
Over het tweede en het derde middel, werd verleend;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

door eiser als volgt geformuleerd :
het tweede: er is ter zake strafverzwaring en het hof van beroep heeft geen
uitspraak gedaan met eenparigheid van
stemmen. De eerste rechter had voor de
tenlasteleggingen A, C en D samen een
gevangenisstraf uitgesproken meer een
geldboete van 100 frank x 60 of een
maand vervangende gevangenisstraf.
Thans wordt een vervangende gevangenisstraf opgelegd van 50 dagen met betrekking tot de opgelegde geldboete wegens de tenlastelegging A. Dit is een
verzwaring waarvoor eenparigheid van
stemmen vereist was. Uit niets blijkt dat
dit geschiedde met eenparigheid van
stemmen;

het derde : bij het arrest bij verstek
uitgesproken op 22 maart 1988 werd het
eerste vonnis bevestigd, met dien verstande dat de gevangenisstraf met uitstel
werd uitgesproken. De door de eerste
rechter uitgesproken vervangende gevangenisstraf van een maand bleef behouden. Tegen het arrest (deed eiser verzet).
(1) Cass., 16 nov. 1971 (A.C., 1972, 261).
(2) Zie Cass., 20 juni 1979 (A.C., 1978-79,
1262, met noot 2 A.C.).

Overwegende dat het hof van beroep, op het verzet van eiser, bij het
bestreden arrest beslist dat de strafvordering vervallen is door verjaring wat de feiten B, C en D betreft
en eiser wegens het feit A veroordeelt tot een geldboete van tweehonderd vijftig frank of een vervangende gevangenisstraf van vijftig dagen;
Overwegende dat de appelrechters
op verzet, nu zij de door de eerste
rechter en door henzelf bij verstek
uitgesproken hoofdgevangenisstraf
laten wegvallen en eiser als hoofdstraf een geldboete opleggen, de
door de eerste rechter en door henzelf bij verstek tegen eiser uitgesproken straf milderen;
Dat de middelen falen naar recht;
En overwegende dat de substantii::\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 25

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
12 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. A. De Roeck, Gent.
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KAMER -

12 september 1989

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- ONOPZETIELIJK TOEBRENGEN VAN
SLAGEN EN VERWOND!NGEN -

BEGRIP.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN DE
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEGRIP.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING - OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN- CASSATIEBEROEP VAN EEN
BURGERLIJKE PARTIJ - CASSATIE - VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VAN EEN MEDEBEKLAAGDE EN DIENS
VERZEKERAAR TEGEN DIE BURGERLIJKE
PARTIJ- VOORWAARDE.

1' Aangezien art. 420 Sw. geen onder-

2' Niet tegenstrijdig is het vonnis dat, na

de beklaagde op de strafvordering te
hebben veroordeeld wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen die een arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben gehad, een
deskundige aanwijst, onder meer om
de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen (2).
3' Vernietiging, op het cassatieberoep
van een burgerlijke partij, van de
eindbeslissing op de rechtsvordering
van die burgerlijke partij tegen een
beklaagde heeft vernietiging tot gevolg
van de niet definitieve beslissingen die
gewezen zijn op de door een medebeklaagde en diens verzekeraar tegen
die burgerlijke partij ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en die door
dezelfde onwettigheid zijn aangetast,
behalve in zoverre er is beslist dat die
burgerlijke partij een fout heeft begaan waardoor zij aansprakelijk is (3).
(GOSSEYE, CODDE, A.G. VAN 1830 N.V.
T. DELOOSE)
ARREST

(A.R. nr. 3111)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 december 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
I. Op de voorziening van Ingrid
Gosseye tegen de beslissing op de
tegen haar ingestelde strafvordering:
Over het derde middel : schending van
de artikelen 7, tweede lid, en 9 van de
Grondwet, 2, eerste lid, van het Strafwetboek, 363 van het Wetboek van Strafvordering, 11, § 2, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10
december 1948 door Belgie bijgetreden

scheid maakt naar de aard en de gevolgen van de slagen en verwondingen, is een veroordeling wegens « on- 1-----------------opzettelijk toebrengen van slagen en
(2) Zie Cass., 16 april 1986, A.R. nr. 4813
verwondingen die een arbeidsonge- (A.C., 1985-86, nr. 500), en 6 sept. 1988, A.R.
schiktheid tot gevolg hebben gehad », nr. 1800 (ibid., 1988-89, nr. 8).
niet onwettig (1).
(3) Zie Cass., 28 maart 1984, A.R. nr. 3414

- - - - - - - - - - - - - - - - l ( A . C . , 1983-84, nr. 437), 30 okt. 1985, A.R.
(1) Zie HENNAU-HUBLET, L'activite medicale nr. 4418 (ibid., 1985-86, nr. 138), en 8 maart
1988, A.R. nr. 1521 (ibid., 1987-88, nr. 420).
et le droit penal, Bruylant. 1987, nrs. 198 e.v.
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(Belgisch Staatsblad, 31 maart 1949), 7.1
van bet Verdrag tot Bescberming van de
Recbten van de Mens en de Fundamentele Vrijbeden van 4 november 1950,
goedgekeurd door wet van 13 mei 1955
(Belgisch Staatsblad, 19 augustus 1955),
1319 en 1320 van bet Burgerlijk Wethoek,
doordat bet bestreden vonnis de eiseres Ingrid Gosseye veroordeelt om bij
een verkeersongeval dat aan baar persoonlijk toedoen te wijten is (wet betreffende de politie over bet wegverkeer, artikel 38, § 1), door gebrek aan voorzicbtigbeid of voorzorg maar zonder bet
oogmerk om de persoon van een ander
aan te randen, onopzettelijke slagen of
verwondingen te bebben toegebracbt aan
verweerster met de omstandigbeid dat
deze slagen of verwondingen ziekte of
ongescbiktbeid tot bet verricbten van
persoonlijke arbeid tot gevolg badden,
terwijl, eerste onderdeel, bet onopzettelijk misdrijf van slagen en verwondingen « met de omstandigbeid dat deze slagen of verwondingen ziekte of ongescbiktbeid tot bet verricbten van persoonlijke arbeid tot gevolg badden >> in
bet Belgiscb recbt niet bestaat en eiseres biervoor dan ook niet kan veroordeeld worden, zodat de boger vermelde
artikelen in verband met bet legaliteitsbeginsel worden gescbonden;
tweede onderdeel, voor zover bet bof
de mening zou zijn toegedaan dat bet
bier gaat om een verscbrijving of materii:He vergissing, uit geen enkel element
van de stukken of akten waarop bet Hof
vermag acbt te slaan, blijkt dat eiseres
een opzettelijk misdrijf zou bebben gepleegd, zodat de bewijskracbt der akte
wordt miskend, zodat de artikelen 1319
en 1320 van bet Burgerlijk Wetboek worden gescbonden :

Nr. 25

slagen of verwondingen met ziekte
of ongeschiktheid tot het verrichten
van de persoonlijke arbeid ten gevolge, zijn begrepen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het eerste middel : scbending van
artikel 97 van de Grondwet,
dool'dat bet bestreden vonnis bet vonnis van de Politierecbtbank te Brakel
van 7 oktober 1988 bevestigt waarbij,
enerzijds, de eiseres Ingrid Gosseye
scbuldig werd verklaard aan de beticbting B om slagen of verwondingen te
· bebben toegebracbt aan verweerster met
de omstandigbeid dat deze slagen of verwondingen ziekte of ongescbiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid tot
gevolg hadden en, anderzijds, een deskundige werd aangesteld met onder
meer als opdracht » ... te zeggen of (verweerster) ten gevolge van dit verkeersongeval een bestendige, gedeeltelijke
werkongeschiktheid of invaliditeit heeft
opgelopen ... »,
terwijl tegenstrijdig gemotiveerd is het
vonnis dat de beklaagde strafrechtelijk
veroordeelt wegens het toebrengen van
slagen en verwondingen met de omstandigheid dat deze een ziekte of een ongeschiktheid tot bet verrichten van persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt,
enerzijds, en bij de uitspraak over de
burgerlijke recbtsvordering een geneesbeer-deskundige aanwijst met de taak de
eventuele blijvende gedeeltelijke werkongeschiktheid of invaliditeit vast te stellen
of te ramen, anderzijds; dat een tegenstrijdige motivering gelijk staat aan een
gebrek aan motivering, zodat artikel 97
van de Grondwet wordt geschonden :

Overwegende dat, nu de overtreding van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek gelijk welk gevolg,
behoudens de dood, van de onopzettelijk toegebrachte letsels of slagen
Overwegende dat de eiseres In- of verwondingen inhoudt, geen tegrid Gosseye wordt veroordeeld (te- genstrijcligheid bestaat tussen een
lastlegging B) wegens overtreding veroordeling van de eiseres Ingrid
van de artikelen 418 en 420 van het Gosseye op strafrechtelijk gebied
Strafwetboek; dat de door artikel wegens het onopzettelijk toebrengen
418 beoogde « letsels » en de door aan verweerster van slagen of verartikel 420 beoogde « slagen of ver- wondingen « met de omstandigheid
wondingen » geen onderscheid naar dat deze slagen of verwondingen
de aard en de gevolgen van die let- ziekte of ongeschiktheid tot het versels of slagen of verwondingen in- richten van persoonlijke arbeid tot
houden, zodat in het door die artike- gevolg hadden », en het aanstellen,
len omschreven misdrijf letsels of op civielrechtelijk gebied, van een
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geneesheer-deskundige om de verdere gevolgen van die onopzettelijk
toegebrachte slagen of verwondingen vast te stellen;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

II. Op de voorzieningen van de eisers als burgerlijke partijen tegen
de beslissingen op de door hen tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Over het tweede middel, voormeld:
Overwegende dat de appelrechters
de verdeling tussen de eiseres Ingrid Gosseye en verweerster naar
helften van de verantwoordelijkheid
voor het ongeval en de schadelijke
gevolgen ervan op de onderscheiden
door de eiseres Ingrid Gosseye,
enerzijds, en verweerster, anderzijds, bedreven fouten laten steunen;
dat zij daarbij de conclusie van de
eisers in verband met het « zebrapad » niet beantwoorden;

vastgesteld dat verweerster aansprakelijk is voor minstens de helft van
de schadelijke gevolgen van het ongeval, en in zoverre wordt beslist op
de civielrechtelijke vorderingen van
verweerster en van de Coi:iperatieve
Verzekeringsmaatschappij De Sociale Voorzorg tegen de eiseres Ingrid Gosseye, behoudens in zoverre
wordt vastgesteld dat Ingrid Gosseye een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het ongeval en
de schadelijke gevolgen ervan; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eiseres Ingrid Gosseye in twee vijfde van de
kosten en de eisers Adrien Codde en
de N.V. A.G. van 1830 en verweerster ieder in een vijfde van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Gent, zitting houdende in hager beroep.
12 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. G. De Lange, Oudenaarde.

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de hierna uit
te spreken - beperkte - vernietiging van de beslissingen op de door
de eisers tegen verweerster ingestelde civielrechtelijke vorderingen de
- beperkte - vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van verweerster en van de Nr. 26
VerzekeringsmaatCoi:iperatieve
schappij De Sociale Voorzorg tegen
2'
de eiseres Ingrid Gosseye;

KAMER -

12 september 1989

RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE WEGENS EEN ANDER MISDRIJF
DAN WAARVOOR HIJ WERD VERVOLGD VOORWAARDEN.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre wordt beslist op de civielrechtelijke vorderin- De rechter kan de beklaagde niet veroorgen van de eisers tegen verweerdelen wegens een misdrijf waarvoor
ster, behoudens in zoverre wordt
hij niet is vervolgd noch vrijwillig ver-
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schenen is, tenzij hij vaststelt dat het schenen was voor de politierechtfeit hetzelfde is als datgene dat aan de bank, zonder dat de correctionele
vervolging ten grondslag lag of daarin rechtbank vaststelt dat het in aanbegrepen is (1).

(VERMEERSCH T. CANNOODT)
ARREST

(A.R. nr. 3134)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 december 1988 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

merking genomen feit hetzelfde is
als dat waarop de vervolging was
gegrond of daarin begrepen was;

Dat de rechters hun beslissing
niet naar recht verantwoorden;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :

Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslisI. In zoverre de voorziening ge- sing op de strafvordering tegen eiricht is tegen de beslissing op de ser de vernietiging meebrengt van
strafvordering tegen eiser :
de beslissing op de tegen hem door
verweerder ingestelde civielrechteOver het ambtshalve aangevoerde mid- lijke vordering, die het gevolg is van
del: schending van de artikelen 145, 147
en 176 van het Wetboek van Strafvorde- eerstgenoemde beslissing, en waartegen eiser regelmatig cassatiebering:
roep heeft ingesteld;
Overwegende dat eiser voor de politierechtbank was gedagvaard weIII. In zoverre de voorziening gegens een overtreding van artikel richt is tegen de beslissing op de ci12.4 van het Wegverkeersreglement; vielrechtelijke vordering van eiser
Dat het proces-verbaal van de te- tegen verweerder :
rechtzitting van 1 december 1988
van de correctionele rechtbank verOverwegende dat uit de stukken
meldt dat de rechtbank de raads- waarop het Hof vermag acht te
man van eiser uitnodigt zich even- slaan, niet blijkt dat de voorziening
eens te verdedigen in verband met van eiser, burgerlijke partij, werd
artikel 19.2, 2°, van hetzelfde regle- betekend aan verweerder;
ment, op grond waarvan hij door
Dat de voorziening mitsdien niet
het bestreden vonnis veroordeeld
wordt, terwijl hij wordt vrijgespro- ontvankelijk is;
ken van de overtreding van artikel
12.4 van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat eiser veroordeeld wordt wegens een misdrijf
waarvoor hij niet gedagvaard was

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de strafvordering en
_e_n_w_a_a_rv_o_o_r~h-ij_n_i_e_t_v_r_i_jw_-i_ll_ig_v_e_r_·---1 op de civielrechtelijke vordering van
verweerder tegen eiser; verwerpt de
(1) Cass., 21 feb. 1989, A.R. nr. 2703, en 30 voorziening voor het overige; beveelt
mei 1989, A.R. nr. 2900 (A.C., 1988-89, nrs. 345 dat van dit arrest melding zal woren 554). Als het gaat om een ander feit, kan de d
kt
d k t
h t
zaak uiteraard niet door vrijwillige verschijen gemaa op e an van e gening voor de appelrechter worden gebracht. deeltelijk vernietigde vonnis; laat
Als het gaat om hetzelfde feit, ontslaat de om- een derde van de kosten ten laste
standigheid, dat de beklaagde verweer heeft van de Staat; veroordeelt eiser en
gevoerd over een nieuwe kwalificatie, de
appelrechter niet van de verplichting vast te verweerder elk in een derde van de
stellen dat de feiten dezelfde zijn.
kosten; verwijst de aldus beperkte

I
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zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.
12 september 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.

de strafvordering, wanneer tegen dat
beschikkende gedeelte geen regelmatig
cassatieberoep is ingesteld; het Hof
stelt nochtans vast dat dat beschikkende gedeelte geen bestaansreden meer
heeft (2).
(SANTENS, SANTENS GEBROEDERS N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 3150)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 december 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

Nr. 27
2•
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I. Op de voorziening van Marc
Santens:

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Over het ambtshalve aangevoerde midARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF- del: schending van artikel 97 van de
VORDERING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN Grondwet :
DE REDENGEVING EN HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE.

Overwegende dat de correctionele
rechtbank considereert dat eiser van
2° CASSATIE - VERNIETIGING - OMVANG 30 april 1987 tot 4 mei 1987 in het
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - CAS- buitenland verbleef en oordeelt dat
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - CASSA- hij zich op 1 mei 1987 te Ternat
TIE - GEEN REGELMATIG CASSATIEBEROEP heeft schuldig gemaakt aan de hem
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE- ten laste gelegde overtreding van
LIJKE PARTIJ - GEVOLGEN.
het Wegverkeersreglement; dat deze
beslissing tegenstrijdig is met de
1o Tegenstrijdig is de beslissing die de vermelde redengeving;
beklaagde veroordeelt wegens een
overtreding van het WegverkeersregleII. Op de voorziening van de N.V.
ment doch tevens verklaart dat hij
zich ten tijde van de feiten in het bui- Santens gebroeders :
tenland bevond (1).
2° Vernietiging van de beslissing waarbij

de beklaagde op de strafvordering
wordt veroordeeld, heeft niet de vernietiging tot gevolg van de eindbeslissing waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij veroordeeld wordt op
(1) Zie Cass., 12 jan. 1989, A.R. nr. 2959
(A.C., 1988-89, nr. 279). De geannoteerde beslissing moet in verband worden gebracht met bepaalde arresten van het Hof die, inzake in de
vlucht vastgestelde wegverkeersovertredingen,
een wettelijk vermoeden van schuld aannemen
tegen de houder van de nummerplaat, hem de
bewijslast opleggen in verband met zijn onschuld en de verplichting om de werkelijke
schuldige bekend te maken (Cass., 6 mei 1986,
A.C., 1985-86, nr. 641).

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, werd betekend aan
het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat door de
hierna uit te spreken vernietiging
van de beslissing op de strafvordering tegen de eiser Marc Santens de

l----------------(2) Zie Cass., 20 feb. 1985, A.R. nr. 3973
(A.C., 1984-85, nr. 372); 29 jan. en 25 maart
1986, A.R. nrs. 4623 en 133 (ibid., 1985-86,
nrs. 339 en 470 ):
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beslissing op de vordering van het
openbaar ministerie tegen eiseres
geen bestaansreden meer heeft;

Nr. 28

VERKLAART - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING VAN DE ZAAK
NAAR DE KAMER VAl" INBESCHULD!GINGSTELLING.

1o en 2° Niet regelmatig is de correctiona-

Om die redenen, vernietigt het belisering van een misdaad, wanneer ze
streden vonnis in zoverre het beslist
gegrond is op het bestaan van verzachop de strafvordering tegen Marc
tende omstandigheden die hieruit worSantens; verwerpt de voorziening
den afgeleid dat « tegen de verdachte
nag geen veroordelingen tot verschilvan de N.V. Santens gebroeders;
Jende criminele straiten zijn uitgesprostelt vast dat de beslissing op de
ken », ofschoon die vroeger tweemaal
vordering van het openbaar ministetot criminele straiten was veroordeeld
rie tegen de N.V. Santens gebroe(1).
ders geen bestaansreden meer heeft;
beveelt dat van dit arrest melding 1 - - - - - - - - - - - - - - - zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis; veroordeelt
(1) Het Hof heeft het voorbeeld gevolgd van
de N.V. Santens gebroeders in de het arrest van 26 feb. 1986, A.R. nr. 4881
1985-86, nr. 413), volgens hetwelk de corhelft van de kosten, laat de overige (A.C.,
rectionalisering niet rechtsgeldig is wanneer
kosten ten laste van de Staat; ver- ze gegrond is op het ontbreken van vroegere
wijst de zaak naar de Correctionele veroordelingen tot criminele straffen, ofschoon
de verdachte voordien tot gewone hechtenis
Rechtbank te Leuven, zitting hou- van
twaalf jaar was veroordeeld. De aangedende in boger beroep.
voerde omstandigheid strookte niet met de wer12 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. De Baets Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advocaat-generaal.
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1° ONDERZOEKSGERECHTEN -

CORRECTIO;\;ALISERING - VERZACHTENDE OMSTAND!GHEDEN - VERGISSI::\IG.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - CORRECT!ONALISERI::\IG - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERG!SSING.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSEl'i \'ON'\i!SGERECHTEN - BESCHIKKING TOT
CORRECTIO'\iALISERING GEGRO"iD OP ONJ"CISTE VERZACHTE'\iDE OMSTANDIGHEDEN
- VO'\iNISGERECHT DAT ZICH 0;\;BEVOEGD

kelijkheid. In een ander geval beantwoordde
de aangevoerde omstandigheid wei aan de realiteit doch het Hof was van oordeel dat zij niet
als een verzachtende omstandigheid kon worden beschouwd; er was vroeger wei degelijk
een veroordeling tot een criminele straf uitgesproken, die het onderzoeksgerecht merkwaardig genoeg als verzachtende omstandigheid in
aanmerking genomen had (Cass., 5 dec. 1979,
A.C., 1979-80, nr. 224).
In beide gevallen was een flagrante vergissing begaan en was de oplossing begrijpelijk.
De enige vraag is of die rechtspraak wei te
verenigen valt met de artt. 3 en 5 wet van 4
okt. 1867 naar luid waarvan het vonnisgerecht,
na correctionalisering of contraventionalisering, zijn bevoegdheid niet kan afwijzen « wat
de verzachtende omstandigheden betreft ».
Moet worden aangenomen dat er op die wetsbepalingen uitzonderingen bestaan die niet in
die bepalingen opgenomen zijn? De strekking
van de artt. 3 en 5 is ongetwijfeld dat het vonnisgerecht niet mag terugkomen op omstandigheden die door het onderzoeksgerecht zijn
aangenomen. Het is niet zijn taak opnieuw te
onderzoeken of hetgeen als verzachtende omstandigheid wordt aangevoerd, wei met de
werkelijkheid overeenstemt. Het is al evenmin
bevoegd om de draagwijdte van de omstandigheden, gesteld dat deze met de werkelijkheid
overeenstemmen, opnieuw te beoordelen. Moet
die regel wijken wanneer de raadkamer een
flagrante, klaarblijkelijke en onbetwistbare
vergissing heeft begaan? Of dient de niet-toepassing van de wettelijke regel beperkt te blijven tot de gevallen waarin de vergissing blijkt
uit authentieke akten in het doss1er? Of moet
het probleem opnieuw bekeken word<'n en
moeten de artt. 3 en 5 worden toegepast, zelfs
in het geval van klaarblijkelijke vergissing?
R.D.
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3• Wanneer de raadkamer een verdachte Patrick Derde, en B, als dader, gewegens een misdaad naar de correctio- hele of gedeeltelijke vernieling van
nele rechtbank verwezen heeft op een stedelijke afsluiting ten nadele
grond van het bestaan van verzachten- van het Ministerie van Justitie; dat
de omstandigheden die hieruit waren het openbaar ministerie in zijn vorafgeleid dat tegen de verdachte nog dering tot verwijzing van 3 april
geen verschillende veroordelingen tot
criminele straffen waren uitgesproken, 1988, wat de telastlegging A, 1 en 2,
ofschoon hij vroeger tweemaal tot een betreft, als verzachtende omstandigcriminele straf was veroordeeld, het heden heeft aangevoerd « de afwehof van beroep zich om die reden on- zigheid van meerdere veroordelinbevoegd verklaard heeft en het Hoi, op gen tot criminele straffen » en dat
een verzoek tot regeling van rechtsge- ,de raadkamer van de Rechtbank
bied, vaststelt dat er vooralsnog tegen van Eerste Aanleg te Leuven, in
de beschikking geen enkel rechtsmid- haar op 9 september 1988 gewezen
del openstaat, dat het arrest in kracht
van gewijsde is gegaan en dat de on- beschikking, de beweegredenen van
bevoegdverklaring gegrond lijkt, ver- de vordering, met inbegrip van de
nietigt het de beschikking en verwijst daarin vermelde verzachtende omhet de zaak naar de kamer van inbe- standigheden, heeft aangenomen;
schuldigingsteifing (2).

Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, bij uitspraak over
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEhet hoger beroep van Freddy Horion
ROEP TE BRUSSEL T. HORTON)
en van het openbaar ministerie tegen het op 27 december 1988 door
de Correctionele Rechtbank te LeuARREST
ven gewezen veroordelend vonnis,
(A.R. nr. 3611)
zich bij arrest van 23 mei 1989 onbevoegd heeft verklaard « om kennis
HET HOF; - Gelet op het ver- te nemen van de feiten van de tenzoekschrift tot regeling van rechts- lasteleggingen » op de gronden dat
gebied, gedagtekend 20 juni 1989 en « beklaagde naar de correctionele
op 27 juni 1989 ter griffie van het rechtblmk is verzonden uit hoofde
Hof ontvangen, ·van de procureur-ge- van onder andere een feit dat de
neraal bij het Hof van Beroep te raadkamer alsdan als misdaad omBrussel;
schreef, maar dat zij correctionaliOverwegende dat de raadkamer seerde omwille van verzachtende
van de Rechtbank van Eerste Aan- omstandigheden die bestonden in
leg te Leuven, bij beschikking van 9 " de afwezigheid van meerdere criseptember 1988, Freddy Andre Hori- minele veroordelingen in hoofde van
on, geboren te Gent op 21 septem- beklaagde "; de beklaagde evenwel
ber 1947, heftruckvoerder, inge- reeds meer dan eenmaal tot een crischreven te Herentals, rechtsbevol- minele straf is veroordeeld; (...) dat,
king, 3/E, thans opgesloten in de nu de correctionalisering op onregelCentrale Gevangenis te Leuven, matige wijze geschiedde, de correcnaar de Correctionele Rechtbank te tionele rechtbank en het hof (van
Leuven heeft verwezen, ter zake beroep) zich onbevoegd dienen te
van te Leuven, in de nacht van 18 verklaren ten aanzien van de feiten
op 19 oktober 1987: A 1 en A 2, als zoals die (...) door de raadkamer
dader, diefstallen door middel van werden omschreven; (... ) de tenlastebraak, inklimming of valse sleutels legging B samenhangend is met de
ten nadele van Fran(;ois Lenaerts en tenlasteleggingen A 1 en A 2 »;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer alsnog
(2) Zie de verwijzingen in de vorige noot geen rechtsmiddel kan worden aanalsook, wat het rechtscollege betreft waarnaar
gewend en het arrest van het hof
verwezen wordt, Cass., 30 mei 1989, A.R.
nr. 3395 (A.C., 1988-89. nr. 556) met noot R.D
van beroep in kracht van gewijsde
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Nr. 29

is gegaan; dat hun onderlinge tegen- De agent van de openbare macht, die
een bevel van zijn hierarchische meerstrijdigheid een geschil van rechtsdere slecht uitvoert, kan zich niet op
macht doet ontstaan dat de loop van
art. 260 Sw. beroepen (1).
het gerecht belemmert;
Overwegende dat de onder A, 1 en
2, aan de beklaagde Freddy Horion
A.G. VAN 1830 N.V. T. KAESEN, BELten laste gelegde feiten de misdaden (FERVAILLE,
G!SCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WERKEN)
schijnen op te leveren die bij de artikelen 461 en 467 van het StrafwetARREST ( vertaJing)
boek met opsluiting worden bestraft;
dat die misdaden, wegens de gran(A.R. nr. 7409)
den die het hof van beroep vermeldt, niet regelmatig werden gecorHET HOF; - Gelet op het bestrerectionaliseerd;
Overwegende dat de telastlegging den arrest, op 24 januari 1989 door
B samenhangend lijkt te zijn met de het Militair Gerechtshof gewezen;
telastleggingen A, 1 en 2;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt
de door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven
op 9 september 1988 gewezen beschikking in zoverre ze Horion betreft; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 260
van het Strafwetboek, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het arrest, bij de uitspraak op
de strafvordering, eiser schuldig verklaart aan overtreding van artikel 10.1,
1° en 3°, van het koninklijk besluit van 1
12 september 1989 - 2' kamer - Voor- december 1975 houdende algemeen reglezitter : de h. Boon, waarnemend voorzit- ment op de politie van het wegverkeer
en aan het toebrengen van slagen of verter - Verslaggever : de h. D'Haenens Gelijkluidende conclusie van de h. De- wondingen door onvoorzichtigheid, hem
veroordeelt tot een geldboete van 25
clercq, advocaat-generaal.
frank en hem vel'VI!'ijst in de kosten van
eerste aanleg en hoger beroep; dat het,
bij de uitspraak op de burgerlijke rechtsvordering van de Belgische Staat, eiser
en eiseres in solidum veroordeelt tot betaling van het bedrag van 45.733 frank,
verhoogd met de compensatoire en gerechtelijke interesten alsook met de kosten; dat het aldus beslist op grond dat artikel 28 van het militair Strafwetboek te
Nr. 29
dezen niet van toepassing is, aangezien
2'

KAMER -

MISDRIJF-

13 september 1989

RECHTVAARDIGING EN AFDOENDE VERSCHONING- RECHTVAARDIGINGMISBRl:IK VAN GEZAG - ART. 260 SW. DRAAGWIJDTE.

(1) M. RIGAL'X en P.E. TROUSSE, Les crimes
et les delits du Code penal, IV, Brussel-Parijs,
1963; art. 260 du Code penal, biz. 346-347; J.
CONSTANT, Traite elementaire de droit penal, I,
Les Novelles, D.P., III, les infractions, nrs 4788
e.v., Luik, 1965, biz. 397, nr. 314 in fine, zie Cass.,
26 feb. 1934 (Bull. en Pas., 1934, I, 174), 18 feb.
1952 (A. C.. , 1952, 303), 5 okt. 1953 (ibid., 1954, 68).
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(eiser) nooit geweigerd heeft aan de beterwijl, eerste onderdeel, artikel 260
velen van zijn meerderen te gehoorza- van het Strafwetboek bepaalt : « Wanmen; dat hij daarentegen zijn opdracht neer een openbaar officier of ambtenaar,
zo goed mogelijk poogde uit te voeren, een drager of agent van de openbare
ook al beging hij daarbij (...) een onop- macht enige handeling strijdig met een
zettelijke en lichte fout (...); dat artikel wet of met een koninklijk besluit heeft
260 van het Strafwetboek (...) niet kan bevolen of verricht, blijft hij vrij van
worden aangevoerd door een met de lou- straf indien hij bewijst dat hij heeft getere uitvoering belast persoon wanneer handeld op bevel van zijn meerderen, in
deze, zoals te dezen, het door zijn meer- zaken die tot hun bevoegdheid behoren
dere gegeven bevel niet heeft opgevolgd; en waarin hij als hun ondergeschikte ge(... ) dat (... ) vaststaat dat (eiser) de snel- hoorzaamheid verschuldigd was, in welk
heid van zijn voertuig niet heeft gere- geval de straf aileen wordt toegepast op
geld zoals vereist was wegens de plaats- de meerderen die het bevel hebben gegegesteldheid en de staat van de weg,
>>; het hier een rechtvaardigingsopdat die snelheid geen ongeval zou kun- ven
nen veroorzaken en de bestuurder in aile grond betreft die van nature algemeen
omstandigheden zou kunnen stoppen en toelaatbaar is, zelfs als het onwettig
voor een hindernis die kan worden voor- feit slechts bestaat in een gewone overzien; dat eveneens vaststaat dat (eiser) treding, zoals te dezen, de overtreding
door artikel 10.1.1° en 10.1.3° van het ko- van de door het Wegverkeersreglement
ninklijk besluit van 1 december 1975 te toegelaten snelheid; het arrest, na te
overtreden, tekortgekomen is aan zijn hebben vastgesteld dat beklaagde krachplicht tot voorzichtigheid en voorzorg tens de gekregen orders op bepaalde
(...); dat de aan (eiser) gegeven orders ogenblikken en op bepaalde plaatsen de
hem weliswaar verplichten om binnen snelheidsbeperkingen mocht negeren,
een zeer korte tijdspanne een groot aan- niet wettig kon beslissen dat eiser de artal controles uit te voeren op een welbe- tikelen 10.1.1° en 10.1.3° van het Wegverpaalde afstand van het konvooi voor de keersreglement heeft overtreden en dat
dekking waarvan (eiser) en zijn inzitten- hij aldus het bevel van zijn meerderen
den moesten instaan en dat die orders niet heeft opgevolgd, te minder daar het
hem formeel machtigden om " de door besliste dat eiser, zijn opdracht in acht
het Wegverkeersreglement opgelegde genomen, « niet buitensporig >> gereden
snelheidsbeperkingen niet in acht te ne- heeft, en dat hij slechts een « culpa levismen "; dat het nochtans onjuist is dat die sima • heeft begaan door « niet vee! >>
orders (eiser) verplichtten tot een rijge- sneller te rijden dan « strikt noodzakedrag dat een ongeval kon veroorzaken of lijk was om de bevolen handeling te verdat hem buiten staat stelde om in aile richten; zodra immers als vaststaand
omstandigheden te stoppen voor een te wordt aangenomen, enerzijds, dat eiser
voorziene hindernis; dat, zo (eiser), om gemachtigd was om te rijden met een
de gegeven bevelen te kunnen opvolgen, snelheid die niet toegestaan was door de
op bepaalde ogenblikken en op bepaalde artikelen 10.1.1° en 10.1.3° van het Wegplaatsen, genoodzaakt was de snelheids- verkeersreglement, met andere woorden
beperkingen van 90 of 120 kilometer per om bepaalde risico's te nemen, anderuur buiten de bebouwde kom te overtre- zijds, dat hij die voorschriften « niet
den, hij daarom niet het recht had om de vee! >>, onopzettelijk en met het oog op
feiten te plegen waarvoor hij thans moet een zo goed mogelijke uitvoering van
terechtstaan; (...) dat (eiseres) vergeefs zijn opdracht, had overtreden, hem onerop wijst dat (eiser) ten tijde van het mogelijk kan worden verweten dat hij de
ongeval niet vee! sneller reed dan strikt gekregen orders niet had opgevolgd; zo
noodzakelijk was om de bevolen hande- het opvolgen van die orders hem wel deling te verrichten; dat, volgens (eiseres), gelijk niet verplichtte tot het begaan van
(eiser), zijn opdracht in acht genomen, een onvoorzichtigheid, omgekeerd, het
geen "buitensporige" risico's had geno- begaan van een lichte onvoorzichtigheid
men; dat, zelfs als dat werkelijk zo was bij de uitvoering van de bevolen handein het aan de beoordeling van het hof ling niet als een overtreding van het geonderworpen geval, de culpa levissima geven bevel kan worden beschouwd· het
toch al voldoende is om de strafrechte- arrest bijgevolg, door het tegende~l te
lijke en quasi-delictuele aansprakelijk- beslissen, elke zin ontneemt aan de
heid van (eiser) vast te stellen; dat (ei- rechtvaardigingsgrond van artikel 260
ser) zich te dezen schuldig heeft ge- van het Strafwetboek en de beslissing
maakt aan een dergelijke onvoorzichtig- volgens welke eiser de gekregen orders
niet zou hebben opgevolgd, niet naar
heid »;
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recht is verantwoord (schending van artikel 260 van het Strafwetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de agent van de
openbare macht die een bevel van
zijn meerdere slecht uitvoert, zich
niet op artikel 260 van het Strafwetboek kan beroepen;

Nr. 30

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorzieningen
van de eisers in zoverre zij gericht
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder Marnix Kaesen; verwerpt
de voorzieningen voor het overige;
veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn voorziening.
13 september 1989 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver-

Overwegende dat het arrest be- slaggever : de h. Willems - Gelijkluidenslist dat het « onjuist is dat de or- de conclusie van de h. Velu, advocaat-geders (eiser) verplichtten tot een rij- neraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
gedrag dat een ongeval kon veroor- Dassesse.
zaken of hem buiten staat stelde om
onder alle omstandigheden te stoppen voor een hindernis die kon worden voorzien; (... ) dat een andersluidende beslissing erop zou neerkomen te zeggen dat (eiser) gemachtigd was om zijn opdracht op zo een
gevaarlijke wijze uit te voeren dat
hij zelfs risico's kon nemen die zijn
opdracht in gevaar brachten; (... ) dat Nr. 30
zulks onmogelijk de bedoeling van
de meerdere van (eiser) kon zijn
toen hij het bovenvermelde order
2• KAMER - 13 september 1989
gaf (waarvan) een goed begrip en
een correcte uitvoering (... ) derhalve
van eiser vereisten dat hij met zijn 1° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE PROCEDURE- AFWIJZING VAN
voertuig zo voorzichtig mogelijk
EE:-1 VRAAG OM AANVULLEND ONDERZOEK reed»;
REDENGEVING.

Dat het arrest uit die consideransen wettig heeft kunnen afleiden 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
dat eiser zich niet kon beroepen op
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZAde rechtvaardigingsgrond van artiKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGEkel 260 van het Strafwetboek;
LING VAN DE PROCEDURE- AFWIJZING VAN
Dat het onderdeel in dat opzicht
niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige
het middel, in zoverre het de beoordeling van de gegevens van de zaak
door de feitenrechter bekritiseert,
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

EEN VRAAG OM AANVULLEND ONDERZOEK REDENGEVING.

1" en 2" Wanneer de burgerlijke partij

aan de kamer van inbeschuldigirigstefling die uitspraak moet doen over de regeling van de procedure, een aanvullend onderzoek vraagt, hoeft dat gerecht dat, op grand van de gegevens die
het aangeidt, beslist dater tegen de verdachte geen bezwaren bestaan, de redenen niet aan te geven waarom het de
vraag om aanvullend onderzoek afwijst
(1).

1----------------(1) Cass., 7 dec. 1988,
(AC., 1988-89, nr. 205).

A.R.

nr.

6989

Nr. 31
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ransen beslist dat er tegen verweerder geen bezwaren bestaan; dat
aldus de rechters, na de gronden
ARREST ( vertaling)
van hun overtuiging te hebben aan(A.R. nr. 7559)
gegeven, niet ertoe gehouden waren
de gronden voor de verwerping van
HET HOF; - Gelet op het bestre- het verzoek om een aanvullend onden arrest, op 23 februari 1989 ge- derzoek aan te geven;
wezen door het Hof van Beroep te
Dat het middel niet kan worden
Brussel, kamer van inbeschuldiging- aangenomen;
stelling;
(SCHIETIECATIE, FRESON T. PANIGEON)

Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van het algemeen beginsel van het recht van verdediging en
van de regels waarvan toepassing wordt
gemaakt in het enig artikel, § XV, van de
wet van 25 oktober 1919, artikel 223 van
het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 19 augustus 1920 en
artikel 1 van de wet van 22 juli 1927,
doordat het arrest, na te hebben verklaard dat de eisers geen enkele welbepaalde onderzoeksmaatregel hadden gevraagd, de beschikking waarin de raadkamer het verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen ongegrond had
verklaard, bevestigt op de enkele grond
« dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, geen enkele aanvullende onderzoeksmaatregel nodig lijkt
te achten >>,
terwijl, ...
tweede onderdeel, de kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek om aanvullende onderzoeksmaatregelen kon
verwerpen, mits zij daatbij aangaf waarom zij die maatregelen niet nodig achtte
· voor de ontdekking van de waarheid; de
kamer van inbeschuldigingstelling, door
alleE'n te verklaren dat zij geen enkele
aanvullende onderzoeksmaatregel noodzakelijk achtte, noch dE' gronden van
haar weigering noch de redenen waarom
de gevraagdP. onderzoeksmaatregelen, in
voorkomend geval, niet nodig waren
voor de ontdekking van de waarheid
heeft aangegeven (schending van aile in
het middel vermelde bepalingen, de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest onder
meer op grond van de in het antwoord op het eerste onderdeel aangegeven vaststellingen en conside-

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
13 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 31
2'

KAl\IER -

13 september 1989

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ALGEl\IEEN RECHTSBEGI:\SEL BE·
TREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER- BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - RECHT VA!Ii DE BEKLAAGDE OP
BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK DOOR EE:\ OX·
PARTIJDIGE RECHTERLIJKE IXSTA:\TIE - BE·
GRIP.

1• en 2" Geen schending van het alge-

meen rechtsbeginsel betreffende de
onpartijdigheid van de rechter en geen
schending van het door art. 6.1
E. V.R.M. aan de beklaagde toegekende
recht op behandeling van zijn zaak
door een onpartijdige rechterlijke instantie valt af te Jeiden uit de enkele
omstandigheid dat de voorzitter van het
hof van beroep, die uitspraak moest
doen over de gegrondheid van een tegen de beklaagde ingestelde strafver-
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Nr. 31

volging en daartoe de relevantie van een onderzoek leidde tegen haar hierarzijn verweermiddelen moest beoorde- chische meerdere om redenen die het
Jen, de procureur-generaal, die hem hof (van beroep) niet te onderzoeken
kwam raadplegen over de rol van de heeft; dat daarentegen rekening dient te
terechtzitting, heeft laten weten dat worden gehouden met het feit dat zij uit
een medebeklaagde, die aantoonde dat die daden van ontrouw beduidend minhet hem onmogelijk was te verschij- der voordeel gehaald heeft dan Lorent »,
nen, overeenkomstig art. 185 Sv. door
zijn advocaat kon vertegenwoordigd
terwijl uit de gedingstukken waarop
worden.
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Bergen in een brief van 6 fe(DELSARD T. STAD LA LOUVIERE)
bruari 1989 aan de advocaat van de medebeklaagde Lorent schreef : « In aansluiting op Uw schrijven van 3 februari
ARREST ( vertaJing)
1989, rubriek (... ) heb ik de eer U te laten
(A.R. nr. 7647)
weten dat ik, na een onderhoud met de
voorzitter van de derde kamer van het
hof, U kan mededelen dat het hof (van
HET HOF; - Gelet op het bestre- beroep) U machtigt om Uw client te verden arrest, op 15 maart 1989 door tegenwoordigen op de terechtzittingen
het Hof van Beroep te Bergen gewe- van 13 en 14 februari 1989, in het geval
zen;
dat laatstgenoemde niet in staat zou blijken te zijn om te verschijnen »; dat de
A. In zoverre de voorziening ge- rechtbank of het hof (vap. beroep) krachartikel 185 van het Wetboek van
richt is tegen de beslissing op de tens
Strafvordering op onaantastbare wijze
strafvordering :
oordeelt of de beklaagde die aantoont
dat het hem onmogelijk is persoonlijk te
Over het middel : schending van het al- verschijnen, mag vertegenwoordigd worgemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk den; uit de hierboven aangehaalde passade rechter onpartijdig moet zijn en van ge uit de brief blijkt dat het openbaar
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher- ministerie, na onderhoud met de voorzitming van de Rechten van de Mens en de ter van de kamer waarvoor eiseres en
haar medebeklaagden moesten terechtFundamentele Vrijheden,
staan, zich bevoegd achtte om in een
doordat het arrest eiseres wegens ver- schrijven aan de raadsman van de beschillende telastleggingen van valsheid, klaagde Lorent vooruit te lopen op een
gebruik van valse stukken, oplichting en beslissing die pas achteraf door het
heling veroordeelt tot een gevangenis- rechtscollege zou worden genomen; die
straf van een jaar en een geldboete van omstandigheid bij de beklaagde twijfel
150 frank en uitstel gedurende vijf jaar kon doen ontstaan aan de geschiktheid
verleent doch enkel wat de tenuitvoerleg- van de magistraten van de derde kamer
ging van de helft van de hoofdgevange- van het hof van beroep om uitspraak te
nisstraf betreft, op grond dat meer be- doen niet aileen in de zaak van de bepaald eiseres verschillende daden van klaagde Lorent, maar ook in die van eideelneming aan de tegen medebeklaagde seres, die in hoofdzaak werd vervolgd
Lorent bewezen verklaarde feiten heeft wegens daden van deelneming aan de
verricht; dat bij de vaststelling van de aan Lorent ten laste gelegde feiten; daarstrafmaat « de zwaarwichtigheid van de uit volgt dat de magistraten die het befeiten en de omstandigheid van de feiten streden arrest hebben gewezen in feite
en de omstandigheid dat de dader poli- niet meer de waarborgen inzake onpartieofficier was, zoals hierboven is gezegd tijdigheid boden die vereist waren voor
in verband met de beklaagde Lorent, in de uitspraak over de tegen eiseres ingeaanmerking moet worden genomen; dat stelde vervolgingen :
de beklaagde in rang onmiddellijk
volgde op laatstgenoemde; dat zij zijn
Overwegende dat het Hof geen
naaste adjunct was en hem in beginsel
moest opvolgen; dat haar enscenering schending van het recht van eiseres
bedoeld was om haar eigen aandeel in op behandeling van haar zaak door
de feiten te verheimelijken, terwijl zij een onpartijdige rechterlijke instan-

Nr. 32
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tie kan afleiden uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van
het hof van beroep, die uitspraak
moest doen over de gegrondheid
van een tegen haar ingestelde strafvervolging en daartoe de relevantie
van haar verweermiddelen moest
beoordelen, de procureur-generaal,
die hem kwam raadplegen over de
rol van de terechtzitting, heeft laten
weten dat een medebeklaagde, die
aantoonde dat het hem onmogelijk
was te verschijnen, overeenkomstig
artikel 185 van het Wetboek van
Strafvordering door zijn advocaat
kon vertegenwoordigd worden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen
in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

B.

In ZOVerre de VOOrziening gericht is tegen de beslissing Op de
burgerlijke rechtsvordering:
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2' KAMER - 13 september 1989

1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - TOEPASSING DIE NIET ONVERENIGBAAR MAG ZIJN MET DE ONDUBBELZINNIGE
WIL VAN DE WETGEVER.
2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN - ONVERENIGBAARHEDEN CUMULATIE- LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZITTING HOUDEND
IN HET HOF VAN BEROEP DAT UITSPRAAK
MOET DOEN OVER DE ZAAK ZELF - ART. 292
GER.W. - GEEN SCHENDING VAN DIE BEPALING.

3° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6.1
E.V.R.M. - UITSPRAAK VAN HET VONNISGERECHT OVER EEN VERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING - TOEPASSELIJKHEID
VAN DIE VERDRAGSBEPALING.
4° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL BETREFFENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - LID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT, DAT ZITTING HOUDT IN HET VONNISGERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - TOEPASSELIJKHEID VAN DAT BEGINSEL.

Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt tot betaling van een
provisionele vergoeding en de zaak
sine die verdaagt voor uitspraak
over het resterende gedeelte; dat die
beslissing geen eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering en geen
uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil;

5° VOORLOPIGE HECHTENIS -

Dat de voorziening voorbarig en
dus niet ontvankelijk is;

1o De algemene rechtsbeginselen mogen

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

13 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Kirkpatrick.

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - UITSPRAAK
VAN HET HOF VAN BEROEP OVER EEN VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
- TAAK- AFWIJZING VAN HET VERZOEKREDENGEVING.

door de rechter in een welbepaalde
zaak niet worden toegepast, wanneer
die toepassing onverenigbaar zou zijn
met de ondubBelzinnige wil van de
wetgever (1).

(1) Zie Cass., 27 sept. 1972 (A.C., 1973, 105), 4
april 1974 (ibid., 1974, 863), 17 aug. 1977
(ibid., 1977, 1140) en 4 april 1984, A.R.
nrs. 2910 en 3263 (ibid., 1983-84, nr. 448, en
cone!. O.M. in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 448,
inz. biz. 928-929).
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2" Art. 292 Ger. W. vindt geen toepassing
in het geval dat een lid van de kamer
van inbeschuldigingstelling zitting
houdt in het hoi van beroep dat uitspraak moet doen over de zaak zelf
(2).

Nr. 32
(BELAIZ)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7724)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juli 1989 door het
sing op de beslissingen van de vonnis- Hof van Beroep te Brussel gewezen;

3" Art. 6.1 E. V.R.M is niet van toepas-

gerechten die geen uitspraak doen
Over het eerste middel: schending van
over de gegrondheid van de tegen de
beklaagde ingestelde strafvervolging, artikel 6.1 van het Verdrag tot Beschermaar over een door laatstgenoemde in- ming van de Rechten van de Mens en de
gediend verzoek tot voorlopige invrij- Fundamentele Vrijheden, het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechheidstelling (3).
ter onpartijdig moet zijn, het algemeen
beginsel van het recht van verdediging
4" Geen schending van het algemeen en de artikelen 2, 292, 862, § 1, 8°, § 2,
rechtsbeginsel betreffende de onpartij- van het Gerechtelijk Wetboek,
digheid van de rechter valt af te leiden
terwijl, eerste onderdeel, de verplichuit het enkele feit dat een magistraat, ting voor de rechter om de zaak op ondie, als lid van het onderzoeksgerecht, partijdige wijze te behandelen en het
uitspraak heeft gedaan over de voorlo- recht van verdediging in acht te nemen,
pige hechtenis, zitting houdt in het berust op twee algemene rechtsbeginsevonnisgerecht dat uitspraak moet doen len die, zoals aile algemene rechtsbeginover een door de beklaagde ingediend selen, kracht van wet hebben; zij derhalverzoek tot voorlopige invrijheidstel- ve in de regel, zelfs bij ontstentenis van
ling (4).
een tekst, door aile rechtscolleges moeten worden toegepast (conclusie van advocaat-generaal Velu v66r Cass., 4 april
1984, RDP., 1984, 687 en 688); artikel 2
5" Het hoi van beroep, dat in raadkamer van het Gerechtelijk Wetboek en een vauitspraak doet over een op art. 7 Wet ste rechtspraak van het Hof zulks bevesVoorlopige Hechtenis gegrond verzoek tigen; geen enkel artikel van het Gerechtot voorlopige invrijheidstelling, is niet telijk Wetboek of het Wetboek van
het rechtscollege voor hager beroep te- Strafvordering bepaalt dat de magisgen het veroordelend vonnis en is dus traat, die dee! heeft uitgemaakt van de
niet bevoegd om dat vonnis te toetsen; kamer van inbeschuldigingstelling bij de
de taak van het hoi beperkt zich tot uitspraak over de handhaving van de
het nagaan of de hechtenis nag altijd voorlopige hechtenis, mag deel uitmaken
in het belang van de openbare veilig- van het hof van beroep, als het uitspraak
heid moet worden gehandhaafd; het is doet over een verzoek tot voorlopige inniet verplicht de afwijzing van het ver- vrijheidstelling; het verzoek tot voorlopizoek bijzonder met redenen te omkle- ge invrijheidstelling is verworpen bij het
den (5).
op 5 juli 1989 gewezen arrest van het
Hof van Beroep te Brussel, waarin onder
------------------1 meer raadsheer de le Court zitting hield;
(2) Verslag van de kamercommissie voor dezelfde raadsheer de le Court deel uitJustitie betreffende het antwerp van Gerechte- maakte van het hof van beroep toen het,
lijk Wetboek, Pari. St. Kamer, nr. 59/49 van 1
juni 1967; zie cone!. O.M., Cass., 4 april 1984, als onderzoeksgerecht, voordien, in het
A.R. nrs. 2910 en 3263 (Bull. en Pas., 1984, I, kader van de wet op de voorlopige hechtenis, uitspraak had gedaan over de
nr. 448, inz. biz. 926).
handhaving van de voorlopige hechtenis
(3) en (4) Zie Cass., 14 mei 1986, A.R. van eiser op 28 oktober 1988 (lees 2 nonr. 5056 (A.C., 1985-86, nr. 562), 21 jan. 1987, vember 1988); eiser van oordeel is dat
A.R. nrs. 5556 en 5589 (ibid., 1986-87, nr. 296);
25 maart 1987, A.R. nrs. 5236, 5582 en 5583 diezelfde raadsheer het verzoek tot voor(ibid., 1986-87, nr. 443); 30 juni 1987, A.R. lopige invrijheidstelling niet meer op onpartijdige wijze kon beoordelen, aangenr. 1403 (ibid., 1986-87, nr. 657).
zien hij reeds uitspraak had gedaan over
(5) Zie Cass., 23 okt. 1985, A.R. nr. 4646 de voorlopige hechtenis; artikel 6.1 van
(A.C., 1985-86, nr. 123 en noot R.D.)
het Verdrag tot Bescherming van de
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Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een ieder, bij
het bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvervolging,
recht heeft op een eerlijke behandeling
van zijn zaak door een onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie
welke bij de wet is ingesteld; volgens het
Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, de onpartijdigheid van de rechter
niet uitsluitend mag beoordeeld worden
volgens een subjectief criterium, namelijk de onvooringenomenheid, maar ook
dient te worden beoordeeld volgens een
objectief criterium, namelijk het bestaan
van voldoende waarborgen waardoor
dienaangaande elke gewettigde twijfel
uitgesloten is; wat de onpartijdigheid van
de rechter betreft, zelfs de schijn een zeker belang kan hebben en dat reeds een
schending van artikel 6.1 van het Verdrag voorligt wanneer de onpartijdigheid
van de rechter die uitspraak moet doen,
in twijfel kan worden getrokken; die onpartijdigheid immers vereist is opdat de
justitiabelen in een democratische samenleving vertrouwen zouden kunnen
stellen in de rechtbank (E.H.R.M., zaak
Piersack}; de uitspraak van het Europees
Hof, sedert het arrest Decubber van 26
oktober 1984, in die zin gevestigd is dat
een rechter die als onderzoeksrechter of
als magistraat in de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling deelgenomen heeft aan het onderzoek en uitspraak gedaan heeft over de voorlopige
hechtenis of de procedure heeft geregeld,
geen uitspraak mag doen over de zaak
zelf; het Europees Hof, in een van de
gronden van het arrest Decubber, wijst
op de noodzaak van een niet beperkende
uitlegging van artikel 6.1, omdat een beperkende uitlegging niet zou stroken met
de strekking en het doel van die bepaling, wegens het grote belang dat aan
het recht op een eerlijk proces toekomt
in een democratische samenleving in de
zin van het Verdrag (blz. 12, N 30}; artikel 6.1 bijgevolg moet worden toegepast,
zelfs als niet rechtstreeks over de gegrondheid van een strafvervolging maar
over een daarmee nauw in verband
staand verzoek tot invrijheidstelling uitspraak moet worden gedaan; de omstandigheid dat in het hof van beroep een
magistraat zitting hield die reeds in de
fase van het onderzoek over de zaak uitspraak had gedaan, bij eiser een gewettigde twijfel kon wekken aan de
geschiktheid van het aldus samengestelde hof van beroep om de zaak op onpartijdige wijze te behandelen; een Engels
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adagium luidt: « Justice must not only
be done, it must also be done •; het begrijpelijk is dat de veroordeelde zich ongerust maakt wanneer hij in het hof dat
uitspraak moet doen over zijn verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling een magistraat ziet die reeds beslist had over de
handhaving van zijn voorlopige hechtenis; de rechter die vroeger bij een andere gelegenheid kennis genomen heeft
van dezelfde zaak in zijn beslissingen
reeds een standpunt over het vraagstuk
heeft ingenomen, wat achteraf zijn beslissing kan bei:nvloeden; de beslissing
over de zaak aldus reeds bij voorbaat
zou vaststaan; de rechter die reeds als
raadsheer zitting had gehouden in de kamer van inbeschuldigingstelling, in een
dergelijk geval, op straffe van schending
van artikel 6.1 van het Verdrag, zich van
elke beslissing over de handhaving van
de hechtenis diende te onthouden na de
behandeling van de zaak zelf; het arrest
van 5 september 1989 van het Hof van
Beroep te Brussel waarbij de hechtenis
wordt gehandhaafd aldus wegens schending van de in het middel vermelde wettelijke bepalingen moet worden vernietigd;

tweede onderdeel, artikel 292 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat nietig
is het vonnis, gewezen door een rechter
die vroeger bij het uitoefenen van een
ander rechterlijk ambt kennis genomen
heeft van de zaak; een magistraat die,
als lid van een bepaald rechtscollege, zitting houdt in een kamer en er een beslissing wijst na de uitspraak over de
zaak zelf, « een ander rechterlijk ambt •
uitoefent wanneer hij voordien in een
andere kamer zitting heeft gehouden en
er in de fase van het onderzoek een beslissing heeft gewezen; het bestreden arrest aldus de artikelen 2, 292, 862, § 1, 8°,
en § 2, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, de algemene rechtsbeginselen in bepaalde zaken door de rechter niet mogen worden toegepast wanneer die
toepassing onverenigbaar zou zijn
met de ondubbelzinnige wil van de
wetgever; de wetgever bij de voorbereiding van artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek duidelijk de wil
te kennen heeft gegeven dat leden
van de kamer van inbeschuldigingstelling zitting mogen houden in het
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hof van beroep dat uitspraak moet
doen over de zaak zelf; anderzijds,
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden niet van toepassing is op de beslissingen van de vonnisgerechten
wanneer ze, zoals te dezen, geen uitspraak doen over de gegrondheid
van een ingestelde strafvervolging,
maar over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende dat voor het overige
eiser in zijn verweermiddelen voor
het hof van beroep niet heeft betoogd
dat zijn recht van verdediging geschonden was door het feit dat raadsheer de le Court zitting hield in het
hof; dat de enkele in het middel aangevoerde omstandigheden volgens
welke een magistraat wiens onpartijdigheid vermoed wordt, eerst als lid
van het onderzoeksgerecht en daarna
als feitenrechter uitspraak gedaan
heeft over de voorlopige hechtenis,
gelet op het uitgeoefende ambt en de
verrichte handelingen, geen objectieve gronden opleveren die bij eiser gewettigde twijfel konden doen ontstaan aan de geschiktheid van die
magistraat om op onpartijdige wijze
uitspraak te doen over het verzoek;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat artikel 292 van het Gerechtelijk Wethoek geen toepassing vindt in het
geval dat een lid van de kamer van
inbeschuldigingstelling
deel
uitmaakt van het hof van beroep dat
uitspraak moet doen over de zaak
zelf;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van artikel 6.1 en 6.3, b en c, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, de artikelen
96 en 97 van de Grondwet, 153, 190 en
757 van het Wetboek van Strafvordering,

Nr. 32

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
verzoek tot invrijheidstelling vermeldde
dat « de rechtbank, op verzoek van de
procureur des Konings, eiser beval de
zittingzaal te verlaten ten einde de behandeling ter zitting zonder hem voort te
zetten; dat de rechtbank in haar vonnis
de geldigheid van die werkwijze grondde
op het feit dat tijdens zijn afwezigheid
zijn advocaten tegenwoordig waren en
dat hij derhalve op de hoogte was van
wat er gebeurde; dat, volgens een eensluidende rechtspraak, de debatten op tegenspraak dienen te geschieden van het
begin tot het einde van de rechtspleging
en dat de rechtspraak zowel van het
Franse als van het Belgische Hof van
Cassatie in die zin gevestigd is dat de
beklaagde zelf tegenwoordig moet zijn;
dat de rechtbank die schending van de
Grondwet en het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens niet kan wettigen door zich op haar goede trouw te beroepen; (...) « die schending een nietigheid van rechtswege opleverde; het hof
van beroep bijgevolg wettelijk verplicht
was die nietigheid vast te stellen, haar
uit te spreken en de veroordeelde in vrijheid te stellen; het hof, door dat niet te
doen, de in het middel vermelde wettelijke bepalingen schendt; het arrest van
het hof bijgevolg moet worden vernietigd,
tweede onderdeel, eiser in zijn verzoek
tot invrijheidstelling voorts betoogde
« ( ...) dat bovendien de gedachtengang
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel volgens welke de schuld van alle
beklaagden boven alle twijfel verheven
was, niet kon gevolgd worden in het geval van eiser; immers, wat de zinspeling
op de intrekking van de verklaringen
van Dehmani en Gharbaoui betreft, men
zich voor ogen moet houden dat Gharbaoui nooit, noch voor de verbalisanten
noch voor de onderzoeksrPchter, enige
beschuldiging heeft geuit tegen eiser; dat
hetzelfde geldt voor Dehmani die enkel
in zijn Perste verklaring mededeelde dat
hij eiser kende en dat wat hij over wist,
is dat hij « overvallen had gedaan op
Colruyt »; dat hij echter nooit gezegd
heeft dat hij met hem aan enig misdrijf
zou hebben deelgenomen; dat de beschuldigingen van Dehmani nooit voor de onderzoeksrechter zijn bevestigd; dat de
beslissing van de eerste rechter dus niet
met redenen is omkleed wat eiser betreft; dat er voor het overige bezwaren of
schuldaanwijzingen geen sprake kan zijn
wanneer de beschrijving van de persoon
die eiser zou moeten zijn, slaat op
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Dehmani en op een andere, zich even- Nr. 33
eens in hechtenis bevindende persoon
die trouwens in hetzelfde vonnis schuldig is bevonden aan andere feiten (...) »;
2' KAMER - 13 september 1989
eiser de aldus in zijn verzoek tot invrijheidstelling van bet hof van beroep aangevoerde gronden overneemt voor het REGELING VAN RECHTSGEBIED Hof; bet arrest moet worden vernietigd
STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKS· EN
wegens schending van de in bet middel
VONNISGERECHTEN- BESCHIKKING VAN DE
aangewezen wettelijke bepalingen;
RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN EEN VERderde onderdeel, het hof van beroep
DACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTniet wettig heeft geantwoord op bet omBANK NA AANNEMING VAN VERZACHTENDE
standig gemotiveerde betoog in het verOMSTANDIGHEDEN, WEGENS EEN MISDAAD
zoek tot invrijheidstelling dat bij bet hof
DIE DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT NIET
was ingediend en dat overgenomen is in
KAN WORDEN GECORRECTIONALISEERD, WEhet eerste onderdeel van het tweede midGENS MISDADEN DIE DOOR DAT GERECHT
del van deze memorie; de redengeving
WEL KUNNEN WORDEN GECORRECTIONALIvan bet hof, zoals aangegeven, de ene
SEERD EN WEGENS WANBEDRIJVEN - ONBEkeer ontbreekt, de andere keer verkeerd
VOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGEis; bet arrest moet worden vernietigd weRECHT - BESLISSINGEN MET KRACHT VAN
gens schending van artikel 97 van de
GEWIJSDE - TOETSING DOOR HET HOF Grondwet:
VERNIET!GING VAN DE BESCHIKKING- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDI-

Over het middel in zijn geheel :
GINGSTELLING.
Overwegende dat het hof van beroep, wanneer het in raadkamer uit- Wanneer de raadkamer, met aanneming
van verzachtende omstandigheden, een
spraak doet over een op artikel 7
verdachte naar de correctionele rechtvan de wet op de voorlopige hechtebank heeft verwezen wegens een misnis gegrond verzoek tot voorlopige
daad, die door het onderzoeksgerecht
invrijheidstelling, niet de beroepsinniet kan worden gecorrectionaliseerd,
wegens misdaden die door dat gerecht
stantie is van het veroordelend vonwel kunnen worden gecorrectionalinis en dus niet bevoegd is het te onseerd, en wegens wanbedrijven, en het
derzoeken; dat het enkel moet navonnisgerecht zich wegens samenhang
gaan of de hechtenis nog altijd in
voor het geheel onbevoegd heeft verhet belang van de openbare veiligklaard, toetst het Hoi, tot regeling van
heid moet gehandhaafd worden,
rechtsgebied, of alsdan tegen die bezonder dat het de verwerping van
schikking van de raadkamer geen
het verzoek speciaal met redenen
rechtsmiddel openstaat, of de beslisdient te omkleden;
sing van het vonnisgerecht in kracht
van gewijsde is gegaan, of de eerste
Dat het middel niet kan worden
misdaad niet kan worden gecorrectioaangenomen;

naliseerd en of de overige misdrijven
met die misdaad samenhangend schijnen te zijn; zo ja, dan vernietigt het
Hoi de beschikking, behalve in zoverre
zij beslist dat de misdaden die wei
voor correctionalisering in aanmerking
kwamen, wegens het bestaan van ver. zachtende omstandigheden, enkel aanJeiding kunnen geven tot correctionele
straiten, en verwijst het de zaak naar
de kamer van inbeschuldigingstelling

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.

(1).

13 september 1989 - 2' kamer - Voor(1) Cass., 28 sept. 1988, A.R. nr. 7070
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- A.C.,
1988-89, nr. 59). Zie Cass., 18 nov. 1946
slaggever : de h. Ghislain, raadsheer ibid., 1945-46, 395) met noot R.H.; 20 juli 1978
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, ibid., 1978, 1279) met noot L.F.D.; R.
eerste advocaat-generaal - Advocaat mr. DECLERCQ, Cassatieprocedure in strafzaken
P. Houyoux, Brussel.
' (1988), 242.

~

56

HOF VAN CASSATIE

Nr. 33

gendommen, op welk misdrijf een
criminele straf staat (telastlegging
16), diefstal van een wapen (telastARREST ( verta]ing)
legging 17), valsheid in geschrifte en
(A.R. nr. 7712)
vervalsing van een identiteitsbewijs
(telastlegging 18, a en b), bezit van
HET HOF; - Gelet op het bestre- een niet ingeschreven verweerwaden arrest, op 7 juni 1989 door het pen (telastlegging 19) en bezit, zonHof van Beroep te Luik gewezen;
der wettige reden, van een verweerwapen (telastlegging 20);
I. Wat de voorziening van eiser
Overwegende dat het hof van bebetreft:
roep, op het hoger beroep van eiser
Overwegende dat de substantiEHe en van het openbaar ministerie,
of op straf van nietigheid voorge- heeft vastgesteld dat de in de telastschreven rechtsvormen in acht zijn leggingen 14, 15 en 16 omschreven
genomen en dat de beslissing over- feiten overtredingen van de artikeeenkomstig de wet is gewezen;
len 468, 471, 472 en 475 van het
Strafwetboek opleveren, dat de in
II. Wat de regeling van rechtsge- de overige telastleggingen vermelde
bied betreft :
feiten samenhangend zijn met de
Overwegende dat het Hof, bij de bovengenoemde telastleggingen, en
uitspraak over bovenvermelde voor- zich onbevoegd heeft verklaard om
ziening, acht heeft kunnen slaan op ervan kennis te nemen, alsook om
de stand van de procedure; dat het uitspraak te doen over de op die tederhalve, na de voorziening te heb- lastleggingen gegronde civielrechteben verworpen, bevoegd is om het lijke vorderingen; dat het de zaak
verwijst naar de procureur-generaal
rechtsgebied te regelen;
opdat deze zou handelen als naar
Overwegende dat de raadkamer recht;
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, bij beschikking van 7
Overwegende dat het arrest ten
juli 1988, eiser naar de Correctionele gevolge van de verwerping van de
Rechtbank te Aarlen verwezen heeft voorziening in kracht van gewijsde
wegens gijzeling (telastlegging 1), is gegaan en dat vooralsnog geen
diefstallen met geweld en met de beroep kan worden ingesteld tegen
verzwarende omstandigheden be- de beschikking van de raadkamer
paald in de artikelen 471, 472 en 473 van 7 juli 1988; dat uit de strijdigheid
van het Strafwetboek (telastleggin- van die beslissingen een geschil over
gen 3 en 4), zware diefstallen (telast- rechtsmacht is ontstaan dat de gang
legging 5), poging tot doden (telast- van het proces belemmert; dat er derlegging 6), vernieling van gebouwen halve grond bestaat tot regeling van
(telastlegging 7), diefstal (telastleg- rechtsgebied;
ging 9), vernieling van roerende eigendommen (telastlegging 11), verOverwegende dat uit de aan het
boden wapenbezit (telastlegging 12), Hof voorgelegde stukken lijkt te volzonder wettige reden dragen van gen dat de in de telastleggingen 14,
een jachtwapen (telastlegging 13), 15 en 16 bedoelde feiten kunnen aanwederrechtelijke aanhouding of ge- gemerkt worden als de in artikel475
vangenhouding van twee personen van het Strafwetboek omschreven
die met de dood werden bedreigd misdaad waarop de doodstraf staat
(telastlegging 14), weerspannigheid en die krachtens artikel 2 van de wet
met verzwarende omstandigheden van 4 oktober 1867 niet kan gecor(telastlegging 15), bedreigingen door rectionaliseerd worden door aannegebaren of zinnebeelden met een ming van verzachtende omstandigheaanslag op twee personen of hun ei- den; dat de overige aan eiser ten laste
(LAMBERT)

Nr. 34

gelegde feiten samenhangend schijnen te zijn met de in de telastleggingen 14, 15 en 16 omschreven feiten;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van eiser; ... ; beslissende tot regeling
van rechtsgebied, vernietigt de op 7
juli 1988 gewezen beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Aarlen, behalve in zoverre daarbij wordt beslist
dat de feiten van de telastleggingen
1, 3, 4, 5, 6, 7, 18, a, we gens verzachtende omstandigheden enkel aanleiding kunnen geven tot de toepassing van correctionele straffen; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beschikking;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
13 september 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal.
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KAMER -

14 september 1989

1° LEVENSONDERHOUD

OVERDRACHT VAN LOON - LATERE MACHTIGING
OM HET LOON TE ONTVANGEN - INHOUDINGEN DOOR DE WERKGEVER - GRENZEN.

2° LOON -

BERSCHERMING - OVERDRACHT
VAN LOON- LATERE MACHTIGING OM HET
LOON TE ONTVANGEN - !NHOUDINGEN DOOR
DE WERKGEVER - GRENZEN.

3° BESLAG -

OVERDRACHT VAN LOON LATERE MACHTIGI'IIG OM HET LOON TE 011/TVANGEN- IKHOCD!NGEN DOOR DE WERKGEVER- GRENZEN.

1", 2" en 3" Wanneer een overdracht van
of een beslag op het loon, gegrond op
een in art. 1412, 1°, Ger. W. bedoelde
onderhoudsschuldvordering, het voor
beslag of overdracht vatbaar bedrag
opgebruikt, kan geen andere inhouding
meer worden uitgevoerd op het loon van
de schuldenaar, zelfs niet om een vroeger aan een derde toegestande overdracht van loon uit te voeren (1).

(REGIE DER POSTERIJEN T. IPPA SPAARKASGRONDKREDIET VAN BELGIE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8392)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 december 1987 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hager beroep gewezen;
Over het middel: schending van artikel 1412, inzonderheid tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, na in
zijn eigen motieven of met verwijzing
naar die van de eerste rechter te hebben
vastgesteld dat verweerster op 12 juni
1980 aan eiseres een door een van haar
beambten toegestane overdracht van
loon heeft betekend, dat op 17 november
1982 aan eiseres kennis is gegeven van
een machtiging om het loon te ontvangen die aan de echtgenote van die beambte is verleend voor haarzelf en voor
haar kinderen, en dat eiseres, daar zij
oordeelde dat het voor overdracht vatbaar bedrag van het loon door het bedrag van die machtiging was opgebruikt,
geen inhoudingen meer had gedaan op
het loon ten voordele van verweerster,
om die redenen, met bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter, eiseres
veroordeelt om aan verweerster het voor
overdracht vatbaar bedrag van het loon
te betalen sedert de betaling ervan was
gestaakt, op grond dat, als een overdracht van loon gevolgd wordt door een
(1) Gedr. St. Kamer, 1962-1963, nr. 471/11, blz.
21; J. VAN COMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence (1972-1986}, Droit judiciaire prive, Saisies conservatoires et voies d'execution », Rev.

crit. jur. b., 1987, biz. 424, nr. 20; Rep. prat. dr. b.,
Complement, d. VI, v 0 Regimes matrimoniaux,

nr. 580).

58

HOF VAN CASSATIE

machtiging om het loon te ontvangen, de
overnemer niet mag worden benadeeld
door de machtiging die de echtgenote
van de overdrager heeft verkregen, nu
de overdracht voorrang heeft, en dat artikel 1412, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek enkel betrekking heeft op
de overdrachten na een beslag of een
machtiging om gelden te ontvangen wegens een onderhoudsschuld, maar dat elke extensieve uitlegging, die de verkregen rechten aantast van de schuldeisersovernemers volgens het gemeen recht,
strijdig is met het door de wetgever beoogde doel en met de tekst zelf van die
wetsbepaling,
terwijl, ingevolge artikel 1412, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de beperkingen bedoeld in de artikelen 1409
en 1410 betreffende het beslag of de
overdracht van bepaalde goederen niet
van toepassing zijn, inzonderheid wanneer het loon moet worden uitgekeerd
aan de echtgenoot van de werknemer,
met toepassing van artikel 221 (vroeger
218) van het Burgerlijk Wetboek; verder,
ingevolge artikel 1412, tweede lid, van
hetzelfde Gerechtelijk Wetboek, wanneer
de bedragen die aan de werknemer verschuldigd zijn hem geheel of gedeeltelijk
niet mogen worden uitgekeerd om een
van de in het eerste lid bedoelde redenen, en dus ook wegens een door zijn
echtgenote verkregen machtiging om het
loon te ontvangen, die bedragen slechts
vatbaar zijn voor overdracht of beslag
om een andere reden, tot beloop van het
bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig
de artikelen 1409 tot 1411, verminderd
met de bedragen die zijn overgedragen,
in beslag genomen of aan de echtgenoot
betaald krachtens de wetsbepalingen die
in het eerste lid van artikel 1412 worden
genoemd; artikel 1412 in zijn tweede lid
de bepaligen overneemt van het thans
opgeheven artikel 26, tweede lid, van de
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers, zoals blijkt uit het advies van de
gezamenlijk vergaderde commissie van
de Kamer, bij het onderzoek van artikel
26 van de wet van 12 april 1965, die bepaling tot gevolg had dat, als het bedrag
van de aan de echtgenoot van een werknemer toegekende machtiging het bij de
wet vastgestelde voor overdracht vatbaar
bedrag van het loon opbruikt, geen inhouding meer kon worden gedaan op het
loon van de werknemer, zelfs niet om
een vroeger door hem toegestane overdracht van schuldvordering uit te voeren;
het vonnis, nu de regel ingevoerd bij ar-
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tikel 26, tweede lid, van de wet van 12
april 1965 thans is vervat in artikel 1412,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, die bepaling schendt door te beslissen dat zij geen betrekking heeft op een
overdracht van loon die is gedaan v66r
de machtiging om het loon te ontvangen:

Overwegende dat artikel 1412 van
het Gerechtelijk Wetboek de uitkeringsgerechtigden, bedoeld in het 1o
en 2° van het eerste lid, beschermt
door te bepalen, enerzijds, in dat
eerste lid, dat de beperkingen bedoeld in de artikelen 1409 en 1410
van dat wetboek niet van toepassing
zijn op de overdracht, het beslag of
de machtiging om het loon te ontvangen, verricht wegens die onderhoudsverplichtingen, en, anderzijds,
in het tweede lid, dat wanneer de
bedragen die aan de werknemer
verschuldigd zijn, hem geheel of gedeeltelijk niet mogen worden uitgekeerd om een van de redenen in het
eerste lid bedoeld, te weten wegens
·een overdracht, een beslag of een
machtiging wegens dezelfde onderhoudsverplichtingen, die bedragen
slechts vatbaar zijn voor overdracht
of beslag om een andere reden, tot
beloop van het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen
van hoofdstuk V van het Gerechtelijk Wetboek, verminderd met de bedragen die zijn overgedragen, in beslag genomen of aan de echtgenoot
betaald, krachtens de wetsbepalingen die in het eerste lid worden genoemd;
Overwegende dat dit artikel 1412,
tweede lid, geen enkel onderscheid
maakt tussen de beslagen of de
overdrachten naargelang zij voorafgaan aan of volgen op de procedure
die op verzoek van de uitkeringsgerechtigde is ingesteld; dat daaruit
volgt dat volgens de opzet van die
bepaling, wanneer de krachtens artikel 1412, eerste lid, verschuldigde
bedragen het voor beslag of overdracht vatbaar bedrag opgebruiken,
geen inhouding meer kan worden
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uitgevoerd, zelfs niet om een vroeger aan een derde toegestane overdracht van loon uit te voeren;
Overwegende dat zulks de opzet
van de wetgever is geweest; dat, zoals blijkt uit het verslag van de h.
Lebas aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij de parlementaire voorbereiding van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers, waarvan het thans opgeheven
artikel 26 een gelijkaardige bepaling
bevatte als die van voornoemd artikel 1412, de gezamenlijk vergaderde
commissies voor de Tewerkstelling
en Arbeid en voor de Justitie hebben geoordeeld dat krachtens die
bepaling de lonen, die tot beloop
van de wettelijke grens aan de echtgenoot ten gevolge van een vordering tot uitkering van levensonderhoud zijn toegekend, voor het overige deel niet vatbaar zouden zijn
voor beslag of inhoudingen, « zelfs
niet om een vroeger aan een derde
toegestane overdracht uit te voeren »;
Overwegende dat de rechtbank in
hoger beroep, nu zij eiseres veroordeelt om aan de verwerende vennootschap het voor overdracht vatbare bedrag van het loon te betalen
dat aan die verweerster door een beambte van eiseres was toegestaan,
op grond « dat een overdracht van
schuldvordering, die behoorlijk is
betekend a an de schuldenaar, voorrang heeft op elk later beslag op de
bedragen die op verzoek van eender
welke schuldenaar zijn overgedragen, zelfs uit hoofde van een onderhoudsverplichting » en « dat in het
geval van een overdracht van loon,
gevolgd door een machtiging om het
loon te ontvangen, (... ) de overnemer
in een loonoverdracht niet mag worden benadeeld door het (feit) van
een machtiging om het loon te ontvangen die aan de echtgenoot van
de overdrager is verleend, nu de
overdracht voorrang heeft », zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat die
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdend in hoger beroep.
14 september 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Gryse en Nelissen
Grade.
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KAMER -

14 september 1989

1° OPENBAAR MINISTERIE-

Bl:RGERLIJKE ZAKEN- HOGER BEROEP VAN DE PROCl:REUR DES KONI:>!GS - PROCl-RECR-GENERAAL ALLEEN PARTIJ IN HET GEDICIIG VOOR
HET HOF 'iAN BEROEP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN I!I.GESTELD- ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP
- VOORZIENING TEGEN DE PROCCREL'R DES
KONING - ONTVANKELIJKHEID.

3° GEMEENTE -

VERVANGING VAN EEN
SCHEPEN WEGENS VERHINDERING - VEREISTEN.

4° KORT GEDING -

BURGERLIJKE ZAKEN
- AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STCKKEN
- WETTELIJK VASTGESTELDE ADMINISTRAGEEN DRINGENDE
TIEVE PROCEDCRE NOODZAAK - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING.

5° HOGER BEROEP -

Bt:RGERLIJKE ZA
KEN - OPENBAAR MI:\:ISTERIE - AMBTSHALVE OPTREDEN - OPENBARE ORDE - ONT
VANKELIJKHEIP
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6° OPENBAAR MINISTERIE -

BURGERLIJKE ZAKEN - AMBTSHALVE OPI'REDEN OPENBARE ORDE - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

7° MACHTSOVERSCHRIJDING -

BEGRIP - BESCHIKKING IN KORT GEDING BESLISSING OVER HET RECHT OM EEN OPENBAAR AMBT UIT TE OEFENEN.

8° OPENBARE ORDE -

BEGRIP - BESCHIKKING IN KORT GEDING - BESLISSING
OVER HET RECHT OM EEN OPENBAAR AMBT
VIT TE OEFENEN - OVERSCHRIJDING VAN
BEVOEGDHEID.
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recht van een persoon om een bepaald
openbaar ambt uit te oefenen (3). (Art.
138, tweede lid, Ger.W.)
(DROEVEN T. HAPPART, PROCVREVR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8422)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Ook wanneer de procureur des
Koning, in burgerlijke zaken, tegen
I. In zoverre de voorziening tegen
een vonnis hager beroep instelt, is en- de procureur des Konings is gekel de procureur-generaal partij in het richt:
geding voor het hoi van beroep; het
cassatieberoep tegen de procureur des
Over het middel van niet-ontvanKoning is niet ontvankelijk (1). (Art.
kelijkheid
dat het openbaar ministe143 Ger.W.)

1o en 2°

rie ambtshalve heeft opgeworpen en
ter kennis gebracht overeenkomstig
krachtens art. 107 Gemeentewet, een artikel 1097 van het Gerechtelijk
schepen wordt vervangen door het ge- Wetboek, hierin bestaande dat de
meenteraadslid dat op de ranglijst de procureur des Konings niet in de
eerste plaats bekleedt, kan bestaan in zaak voor het hof van beroep was
een door de toezichthoudende overheid betrokken:
aan die schepen opgelegd verbod om
Overwegende dat het arrest als
op te treden.
partijen onder meer vermeldt : << de
4o Daar er geen dringende noodzaak is, procureur des Konings bij de Rechtverklaart de rechter in kart geding bank van Eerste Aanleg te Luik, ...
zich wettig onbevoegd om uitspraak te eiser in hoger beroep, vertegendoen over een vordering tot het verkrijgen van administratieve stukken woordigd door de procureur-genewaarvan de afgifte werd geweigerd raal bij het Hof van Beroep te
door een schepen, die verhinderd was, Luik »;
als de aanvrager van de stukken deze
Overwegende dat, hoewel vastkrachtens art. 107 Gemeentewet van staat dat de procureur des Konings
een gemeenteraadslid kan verkrijgen
op grond van artikel 138, tweede lid,
(2). (Art. 584, eerste lid, Ger.W.)
van het Gerechtelijk Wetboek hoger
5°, 6°, 7o en 8° Het O.M. kan hager beroep beroep heeft ingesteld tegen de beinstellen tegen een beslissing in bur- slissing welke de rechter in kort gegerlijke zaken, wanneer de openbare ding in de zaak heeft gewezen, uit
orde in het gedrang komt door een toe- artikel 143, tweede lid, van hetzelfde
stand die moet worden verholpen, on- wetboek echter blijkt dat alle opder andere wanneer een rechter in drachten van het openbaar ministekart geding met overschrijding van bevoegdheid uitspraak doet over het rie bij het hof van beroep door de
procureur-generaal bij dat hof wor-----------------1 den uitgevoerd; dat daaruit volgt dat
de procureur-generaal en geenszins
(1) Cass., 24 okt. 1974 (A.C., 1975, 256).
3° De verhindering, op grand waarvan

(2) Zie Cass., 21 maart 1985, A.R. nr. 7189
(A.C., 1984-85, nr. 445)., met cone!. O.M. in
Bull. en Pas., 1985, I, nr. 445.

(3) Cass., 8 nov. 1985,
(A.C., 1985-86, nr. 158).

A.R.

nr.

4862
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de procureur des Konings voor het
hof van beroep partij was in de
zaak;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
II. Wat het overige van de voorziening betreft :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 138, inzonderheid tweede lid, 584, eerste lid,
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
en van het beginsel inzake de autonomie
der procespartijen, welk algemeen
rechtsbeginsel in artikel 1138, 2°, is neergelegd,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser, toen de eerste verweerder weigerde hem de administratieve
stukken te verstrekken waarvan hij,
voor de uitoefening van zijn beroep, van
het gemeentebestuur rechtens afgifte
kon verlangen, die weigering van de eerste schepen, waarnemend burgemeester,
beschouwde « als een klaarblijkelijke onwettigheid en een grove administratieve
feitelijkheid •, de eerste verweerder, eerste schepen, wonende in Voeren ... voor
de rechter in kort geding van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik heeft
gedagvaard om « voor recht te horen
zeggen dat de eerste schepen krachtens
artikel 107 van de Gemeentewet zich
niet mag onttrekken aan het verrichten
van de handelingen waarmee de burgemeester is belast; dientengevolge, de
(eerte verweerder), eerste schepen, te gelasten de hem gevraagde administratieve
stukken uit te reiken •; dat de eerste
rechter << de vordering zoals zij was voorgedragen • had toegewezen, het arrest
het hoger beroep tegen de beschikking
van de eerste rechter ontvankelijk verklaart, beslist « dat te dezen geen termen aanwezig zijn om de zaak in kort
geding te behandelen •, de beroepen beslissing vernietigt en eiser in de kosten
van beide instanties veroordeelt, op
grond « dat het openbaar ministerie aan
artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek
het recht ontleent om ambtshalve op te
treden, - o.a. bij wege van hoger beroep
tegen de burgerrechtelijke beslissing
waarbij hij geen partij was in eerste
aanleg - telkens als hij aantoont dat
het maatschappelijk bestel in gevaar
wordt gebracht door een toestand die onduldbaar is en die moet worden verholpen; ... dat de bestreden beslissing indruist tegen de openbare orde daar de
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eerste rechter, toen hij uitspraak deed
over het subjectief recht (van eiser),
vooraf diende na te gaan in hoeverre hij
bevoegd was, zelfs als zijn bevoegdheid
door de partijen niet wordt betwist; dat
de eerste schepen van Voeren, onder verwijzing naar de brieven van 7 juli 1987
van de gouverneur van Limburg en van
4 augustus 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken, en " om steeds de wet
zo strikt mogelijk in acht te nemen ",
heeft geweigerd de gevraagde administratieve stukken te ondertekenen; dat die
weigering neerkwam op een verhindering waardoor het gemeenteraadslid, dat
de eerste plaats bekleedde op de ranglijst, en zo vervolgens, ambtshalve gemachtigd was om het ambt van burgemeester uit te oefenen en inzonderheid
om de bewuste stukken uit te reiken (artikel 107, eerste en tweede lid, Gemeentewet); (eiser) bijgevolg de bij de wet
voorgeschreven weg diende te volgen
veeleer dan een rechterlijke procedure in
te leiden, zoals de gemeentesecretaris
hem dit had aangeraden ... ; dat hij zelfs
niet had gepoogd een beroep te doen op
de vorenbedoelde gemeenteraadsleden,
zodat hij zich niet kon wenden tot de
rechter in kort geding onder voorwendsel van " een grove administratieve feitelijkheid ... waardoor hem een ernstig nadeel was berokkend "; dat de eerste
rechter zich onbevoegd diende te verklaren, nu de toestand niet vereiste dat hij
onverwijld optrad ... ; dat zelfs niet was
aangetoond dat het om een spoedeisende
zaak ging ».

terwijl, eerste onderdeel, de redenen
dat « de eerste rechter zich onbevoegd
diende te verklaren, nu de toestand niet
vereiste dat hij onverwijld optrad » en
« dat zelfs niet was aangetoond dat het
om een spoedeisende zaak ging » kunnen betekenen ofwel (1) dat het hof van
beroep heeft geoordeeld dat eiser de litigieuze stukken (een nationaliteitsbewijs en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, met het oog op de indiening
van een aanvraag tot hernieuwing van
de erkenning als aannemer van openbare werken) niet dringend nodig had ofwei (2) dat het hof van beroep de mening
was toegedaan dat de toestand niet vereiste dat de rechter in kort geding onverwijld optrad omdat ten gevolge van de
weigering van de eerste verweerder, eerste schepen van de gemeente van zijn
verblijfplaats, om hem de litigieuze stukken uit te reiken, eiser zich diende te
wenden tot het gemeenteraadslid dat de
eerste plaats bekleedde op de ranglijst
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en, bij ontstentenis, tot de volgende
raadsleden en dat eiser zich pas na die
weigering door dat raadslid of die raadsleden tot de rechter in kort geding had
mogen richten; daaruit volgt dat het arrest op dubbelzinnige redenen is gegrond, zodat het Hof de wettigheid ervan
niet kan toetsen, wat gelijkstaat met een
gebrek aan redenen (schending van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, eiser in zijn gedinginleidende dagvaarding aanvoerde dat
zijn erkenning als aannemer van openbare werken verstreken was « en dat een
contractant hem had ter kennis gebracht
dat hij, indien hij voor hem wilde blijven
werken, dringend zijn erkenning diende
te laten vernieuwen »; ingevolge de weigering van de eerste verweerder om de
litigieuze stukken te ondertekenen, eiser
« onmogelijk zijn dossier voor de erkenning kan samenstellen, hetgeen voor
hem heel dringend nodig was >> en dat in
die omstandigheden de weigering van de
eerste verweerder aan eiser een ernstig
nadeel berokkent; noch de eerste verweerder, noch het openbaar ministerie
in zijn appelakte en in zijn conclusie
hebben betwist dat eiser er een wettig
belang bij had de litigieuze stukken dringend te verkrijgen; daaruit volgt dat het
arrest, als het volgens de interpretatie
(1) van het eerste onderdeel dient te
worden verstaan (volgens welke eiser de
litigieuze administratieve stukken niet
dringend nodig had), in strijd met het
beginsel inzake de autonomie van de
procespartijen, ambtshalve een betwisting opwerpt, zonder verband met de
openbare orde en waarvan de partijen in
hun conclusie het bestaan uitsloten
(schending van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel dat in
voormeld artikel 1138, 2°, is neergelegd);

Wat het eerste en het tweede onderdeel samen betreft :
Overwegende dat de in het eerste
onderdeel van het middel overgenomen redenen van het arrest, dat
« de eerste rechter zich onbevoegd
diende te verklaren, daar de toestand niet vereiste dat hij onverwijld optrad » en dat « zelfs niet was
aangetoond dat het om een spoedeisende zaak ging », in verband moeten worden gebracht met de andere
vermeldingen van de bestreden be-
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slissing volgens welke, enerzijds, de
eerste verweerder geweigerd had de
gevraagde adminisnatieve stukken
te ondertekenen, die weigering een
verhindering was, als bedoeld in artikel 107, tweede lid, van de Gemeentewet, en eiser derhalve de bij
de wet voorgeschreven weg diende
te volgen veeleer dan een rechterlijke procedure in te leiden, en, anderzijds, artikel 107, tweede lid, aan
eiser een middel verschafte om op
een voldoende wijze een einde te
maken aan de toestand waarin hij
verkeerde;
Overwegende dat uit die vermeldingen valt af te leiden dat het hof
van beroep heeft geoordeeld dat de
zaak geen spoed vereiste, in wezen
omdat de Gemeentewet aan eiser
voldoende mogelijkheid hood om
een oplossing te vinden voor de toestand waardoor hij werd benadeeld,
en geenszins, zoals in het eerste onderdeel van het middel wordt betoogd, omdat eiser de gevraagde administratieve stukken niet dringend
nodig had;
Dat het arrest bijgevolg niet dubbelzinnig is, zoals werd aangevoerd
in het eerste onderdeel van het middel, dat derhalve feitelijke grondslag
mist;
Dat het middel, wat het tweede
onderdeel betreft, op een onjuiste
uitlegging van de bestreden beslissing berust en dus ook feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 31, 92, 93, 97, 107, 108
van de Grondwet, 584, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, 227, 227 bis, § 1,
van het Strafwetboek, 56, 86, 87, 87 bis en
107 van de Gemeentewet,
doordat het arrest, na vooraf te hebben vastgesteld dat eiser, toen de eerste
verweerder weigerde hem de administratieve stukken te verstrekken waarvan
hij, voor de uitoefening van zijn beroep,
van het gemeentebestuur rechtens afgifte kon verlangen, die weigering van de
eerste schepen, waarnemend burgemeester, beschouwde « als een klaarblijkelijke onwettigheid en een grove adminis-
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tratieve feitelijkheid » de eerte verweerder, eerste schepen, wonende in Voeren
... voor de rechter in kort geding van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
heeft gedagvaard om « voor recht te horen zeggen dat krachtens artikel 107 van
de Gemeentewet, de eerste schepen zich
niet mag onttrekken aan het verrichten
van handelingen waarmee de burgemeester is belast; dientengevolge, de
(eerste verweerder), eerste schepen, te
gelasten de hem gevraagde administratieve stukken uit te reiken » (en) dat de
eerste rechter « de vordering, zoals zij
was voorgedragen >> had toegewezen, vervolgens het hoger beroep tegen de beschikking van de eerste rechter ontvankelijk verklaart, beslist « dat te dezen
geen termen aanwezig zijn om de zaak
in kort geding te behandelen >>, de beroepen beslissing vernietigt en eiser in de
kosten van beide instanties veroordeelt
op grond « dat het openbaar ministerie
aan artikel 138 van het Gerechtelijk Wethoek het recht ontleent om ambtshalve
op te treden - o.a. bij wege van hoger
beroep tegen de burgerrechtelijke beslissing waarbij hij geen partij was in eerste aanleg - telkens als hij aantoont dat
het maatschappelijk bestel in het gedrang komt door een toestand die onduldbaar is en die moet worden verholpen; ... dat de bestreden beslissing indruist tegen de openbare orde daar de
eerste rechter, toen hij uitspraak deed
over het subjectief recht (van eiser),
vooraf diende na te gaan in hoeverre hij
bevoegd was, zelfs als zijn bevoegdheid
door de partijen niet wordt betwist; dat
de eerste schepen van Voeren, onder verwijzing naar de brieven van 7 juli 1987
van de gouverneur van Limburg en van
4 augustus 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken, en " om steeds de wet
zo strikt mogelijk in acht te nemen ",
heeft geweigerd de gevraagde administratieve stukken te ondertekenen; dat die
weigering neerkwam op een verhindering waardoor het gemeenteraadslid dat
de eerste plaats bekleedde op de ranghjst, en zo vervolgens, ambtshalve gemachtigd was om het ambt van burgemeester uit te oefenen en inzonderheid
om de bewuste stukken af te geven (artikel 107, eerste en tweede lid, Gemeentewet); (eiser) bijgevolg de bij de wet voorgeschreven weg diende te volgen veeleer
dan een rechterlijke procedure in te leiden, zoals de gemeentesecretaris hem dit
had aangeraden ... ; dat hij zelfs niet had
gepoogd een beroep te doen op de vorenbedoelde gemeenteraadsleden, zodat hij
zich niet kon wenden tot de rechter in
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kort geding onder voorwendsel van " een
grove administratieve feitelijkheid ...
waardoor hij ernstig werd geschaad ";
dat de eerste rechter zich onbevoegd
diende te verklaren, nu de toestand niet
vereiste dat hij onverwijld optrad ... ; dat
zelfs niet was aangetoond dat het om
een spoedeisende zaak ging >>;

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 107 van de Gemeentewet, « bij ontstentenis of verhindering van de burgemeester, zijn ambt wordt waargenomen
door de eerstgekozen schepen, tenzij de
burgemeester zijn bevoegdheid aan een
andere schepen heeft opgedragen. Bij
ontstentenis of verhindering van een
schepen, deze wordt vervangen door het
gemeenteraadslid dat de eerste plaats
bekleedt op de ranglijst, en zo vervolgens >>; bij ontstentenis of verhindering
van de burgemeester, de weigering van
« de eerstgekozen schepen >> om een handeling van zijn burgemeestersambt te
verrichten, in de zin van die bepalirig,
slechts een « verhindering >> van de schepen is - dat wil zeggen een verhindering waardoor de volgende schepenen
en, bij ontstentenis, de gemeenteraadsleden volgens de ranglijst automatisch bevoegd zijn - als die weigering steunt op
een oorzaak waardoor de schepen wettig
verhinderd is om als vervanger op te treden overeenkomstig voormeld artikel
107; uit het grondwetsbeginsel betreffende de autonomie van de gemeenteoverheid volgt dat, buiten de bij de wet beperkt opgesomde gevallen van toezicht,
het optreden van de provinciegouverneur
of van een lid van de nationale, gewestelijke of communautaire uitvoerende
macht voor de « eerste schepen >> geen
verhindering kan zijn, in de zin van artikel 107 van de Gemeentewet; ofschoon
de toezichthoudende overheid, enerzijds,
overeenkomstig de artikelen 87, 87, 87 bis
van de Gemeentewet, hetzij de verkiezing van een schepen, hetzij een handeling die de schepen als waarnemend burgemeester krachtens voormeld artikel
107 heeft verricht, kon vernietigen of
schorsen, en zij, anderzijds, overeenkomstig artikel 56 van dezelfde Gemeentewet
die schepen wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid kan schorsen
of afzetten, geen enkele wettelijke bepaling aan de provinciegouverneur of aan
de minister van Binnenlandse Zaken de
bevoegdheid verleent om de eerstgekozen schepen wiens verkiezing noch vernietigd, noch geschorst is en tegen wie
geen van de in artikel 56 van de Gemeentewet gestelde maatregelen is ge-
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troffen, te verbieden dat hij het ambt
bekleedt overeenkomstig artikel 107 van
dezelfde wet; daaruit volgt dat het arrest,
dat niet vaststelt dat de verkiezing van
de eerste verweerder tot eerste schepen
door de toezichthoudende overheid regelmatig vernietigd of geschorst zou zijn en
evenmin dat tegen de eerste verweerder
de in artikel 56 van de Gemeentewet bedoelde maatregelen zijn getroffen, op
grand van bovenvermelde vaststellingen
niet wettig heeft kunnen beslissen dat de
weigering van de eerste verweerder om
aan eiser de litigieuze stukken a£ te geven - welke weigering gegrond is op
twee brieven waarbij, volgens de door
het arrest niet tegengesproken vaststellingen van de eerste rechter, de gouverneur van Limburg en de minister van
Binnenlandse Zaken aan de eerste verweerder verbod oplegden enige handeling van het ambt van schepen te verrichten - neerkwam op een « verhindering », in de zin van artikel 107 van de
Gemeentewet en « het gemeenteraadslid
dat de eerste plaats bekleedt op de ranglijst, en zo vervolgens, ambtshalve bevoegd verklaarde om het ambt van burgemeester uit te oefenen en inzonderheid om de bewuste stukken uit te
reiken » (schending van de artikelen 31,
107, 108 van de Grondwet, 56, 86, 87,
87 his en 107 van de Gemeentewet); valgens de interpretatie in het eerste onderdee! van het eerste middel, het arrest
derhalve uit artikel 107 van de Gemeentewet niet wettig heeft kunnen afleiden
dat de toestand niet vereiste dat de rechter in kart geding onverwijld optrad
(schending van de artikelen 31, 107, 108
van de Grondwet, 584, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, 56, 86, 87, 87 bis en
107 van de Gemeentewet); aangezien
geen nadere verklaring is gegeven over
de inhoud van de brieven van de provinciegouverneur en van de minister van
Binnenlandse Zaken waarop de weigering van de eerste verweerder was gegrond, het Hof aan de hand van de redenen van het arrest althans niet kan
nagaan of de feitenrechter het wettelijk
begrip « verhindering », in de zin van artikel 107 van de Gemeentewet, juist
heeft toegepast; het arrest derhalve niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onderdeel, wanneer de weigering van de eerstgekozen schepen om
aan een gemeentebewoner een stuk af te
geven dat de afwezige of verhinderde
burgemeester moet afgeven, niet steunt
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op een wettige grand van verhindering,
in de zin van artikel 107 van de Gemeentewet, de gemeentebewoner zich niet
kan wenden « tot het gemeenteraadslid
dat de eerste plaats bekleedde op de
ranglijst » om een beslissing te nemen in
de plaats van de schepen; de beslissing
van deze in zodanig geval neerkomt op
een eenvoudige weigering om stukken
uit te reiken, zodat de gemeentebewoner
de administratieve of rechterlijke middelen kan aanwenden waardoor hij zijn
subjectief recht om die stukken te doen
afgeven, kan doen vaststellen; daaruit
volgt dat het arrest, op grand van de
zoeven weergegeven vaststellingen niet
wettig heeft kunnen beslissen dat eiser
zich te dezen tot het gemeenteraadslid
dat de eerste plaats bekleedde op de ranglijst diende te wenden, veeleer dan tot
de rechter, ten einde zijn subjectief recht
op uitreiking van de litigieuze stukken te
doen erkennen (schending van de artikelen 31, 92, 93, 107, 108 van de Grondwet,
227, 227 his, § 1, van het Strafwetboek en
107 van de Gemeentewet); volgens de interpretatie in het eerste onderdeel van
het eerste middel, het arrest derhalve uit
artikel 107 van de Gemeentewet niet
wettig heeft kunnen afleiden dat de toestand niet vereiste dat de rechter in kart
geding onverwijld optrad, op grand dat
eiser zich niet kon wenden tot het gemeenteraadslid dat de eerste plaats bekleede op de ranglijst, of tot de volgende
gemeenteraadsleden (schending van de
artikelen 31, 92, 93, 107, 108 van de
Grondwet, 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 227, 227 his, § 1, van
het Strafwetboek en 107 van de Gemeentewet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat zowel uit de
tekst zelf van artikel 107 van de Gemeentewet van 30 maart 1836, als
uit de voorbereiding van die wet en
inzonderheid uit het verslag van de
heer Dumortier namens de centrale
afdeling van de Kamer van Volksvertegenworodigers blijkt dat de uitdrukkingen « bij ontstentenis of verhindering » in het eerste en het
tweede lid van artikel 107 van die
wet een algemene betekenis hebben;
dat volgens het oorspronkelijk wetsantwerp de burgemeester zou worden vervangen « in geval van ziekte,
afwezigheid of om enige andere reden van verhindering, alsmede in
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geval van tijdelijke vacature », maar
dat blijkens het verslag van de heer
Dumortier die tekst werd gewijzigd
omdat de uitdrukkingen « bij ontstentenis of verhindering » algemener waren;
Overwegende dat het arrest vermeldt « dat de eerste schepen van
Voeren, onder verwijzing naar de
brieven van 7 juli 1987 van de gouverneur van Limburg en van 4 augustus 1987 van de minister van
Binnenlandse Zaken, en om steeds
de wet zo strikt mogelijk in acht te
nemen (... ), heeft geweigerd de gevraagde administratieve stukken te
ondertekenen »; dat het hof van beroep uit die vaststelling wettig heeft
kunnen afleiden dat de eerst gekozen schepen verhinderd was, in de
zin van voormeld artikel 107, tweede
lid, en dat wegens die verhindering
die wetsbepaling diende te worden
toegepast en « het gemeenteraadslid
dat de eerste plaats bekleedde op de
rangslijst, en zo vervolgens, ambtshalve gemachtigd was om het ambt
van burgemeester uit te oefenen en
inzonderheid om de bewuste stukken af te geven »;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Ovenvegende dat, blijkens het
antwoord op het eerste onderdeel
van het middel, het hof van beroep
zijn beslissing dat de eerste gekozen
schepen verhinderd was, in de zin
van artikel 107 van de Gemeentewet, naar recht verantwoordt;
Dat het derhalve heeft kunnen beslissen dat eiser de bij dat artikel
voorgeschreven weg diende te volgen, enerzijds, en dat, wegens de bij
de wet geboden mogelijkheid, de
toestand van eiser niet vereiste dat
de rechter in kort geding onverwijld
optrad, anderzijds;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het vijfde middel : schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 20, 21, 23, 138, tweede
lid, en 1068 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest, na vooraf te hebben vastgesteld dat eiser, toen de eerste
verweerder weigerde hem de administratieve stukken te verstrekken waarvan
hij voor de uitoefening van zijn beroep
van het gemeentebestuur rechtens afgifte kon verlangen, die weigering van de
eerste schepen, waarnemend burgemeester, beschouwde « als een klaarblijkelijke onwettigheid en een grove administratieve feitelijkheid », de eerste verweerder, eerste schepen, wonende in
Voeren ... voor de rechter in kort geding
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik heeft gedagvaard om « voor recht
te horen zeggen dat de eerste schepen
zich krachtens artikel 107 van de Gemeentewet niet mag onttrekken aan het
verrichten van de handelingen waarmee
de burgemeester is belast; dientengevolge de (eerste verweerder), eerste schepen, te gelasten de hem gevraagde administratieve stukken uit te reiken » (en)
dat de eerste rechter « de vordering zoals zij was voorgedragen » had toegewezen, vervolgens het hoger beroep tegen
de beschikking van de eerste rechter
ontvankelijk verklaart, de beroepen beslissing vernietigt en eiser in de kosten
van beide instanties veroordeelt, op
grond dat « de eerste rechter, door aldus
te beslissen over het recht zelf (van de
eerste verweerder) de aan de Rechterlijke Macht gestelde grenzen heeft overschreden en de verdeling van de wettelijke bevoegdheden onder de staatsmachten heeft miskend »; dat « ingevolge de
bestreden beschikking (de eerste verweerder) op onwettige wijze bevoegd is
verklaard niet enkel voor de afgifte van
beide door (eiser) gevraagde administratieve akten, maar ook de facto, niettegenstaande het betrekkelijk gezag van
het rechterlijk gewijsde, voor alle andere
administratieve handelingen die ,hij vervolgens heeft verricht, zoals blijkt uit de
door (het openbaar ministerie) tijdens
het debat overgelegde stukken en uit de
appelconclusie van (de eerste verweerder) zelf, die « enkel maar kan beamen
... dat hij sinds de beschikking alle handelingen heeft verricht waarmee de eerste schepen, waarnemend burgemeester,
is belast »,
terwijl, eerste onderdeel, in het dictum
van de beschikking van de eerste rechter
van 18 augustus 1987 enkel staat : « ver-
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klaren voor recht dat (de eerste verweerder) als eerste schepen verplicht is aan
eiser de gevraagde administratieve akten
(met name een nationaliteitsbewijs en
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag), die vereist waren voor het verkrijgen van de aangevraagde erkenning » uit
te reiken; uit dat dictum blijkt dat de
eerste rechter de eerste verweerder enkel heeft gelast een bepaalde en nauwkeurig omschreven rechtshandeling te
verrichten : aan eiser de stukken af te
geven die hij nodig had voor de hernieuwing van zijn erkenning als aannemer
van openbare werken; de beschikking de
eerste verweerder niet heeft gelast in de
toekomst op algemene wijze en ten aanzien van alle bewoners van de gemeente
Voeren het ambt van burgemeester uit
te oefenen; daaruit volgt dat het arrest,
door te beslissen dat de eerste rechter
« over het recht zelf (van de eerste verweerder) om het ambt van burgemeester
uit te oefenen had beslist », aan de beschlkking van 8 augustus 1987 een uitlegging heeft gegeven die niet te verenigen is met de bewoordingen van die akte
(miskenning van de bewijskracht van de
akten en schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, uit vorenbedoeld
dictum van de beschikking van de eerste
rechter van 18 augustus 1987 blijkt dat
die beschikking de eerste verweerder enkel heeft gelast een bepaalde en nauwkeurig omschreven rechtshandeling te
verrichten : aan eiser de stukken af te
geven die hij nodig had voor de hernieuwing van zijn erkenning als aannemer
van openbare werken; de eerste rechter,
derhalve, niet bij wege van algemene en
als regel geldende beschikking uitspraak
heeft gedaan; noch uit de gronden, noch
uit het dictum van de beschikking kan
worden afgeleid dat de eerste rechter
heeft willen afwijken van het betrekkelijk gezag van het rechterlijk gewijsde of
dat het in zijn bedoeling lag de beschikking inzake eiser tegen de eerste verweerder te doen gelden als titel waarop
anderen dan de partijen bij die beslissing en inzonderheid andere bewoners
van de gemeente Voeren zich zouden
kunnen beroepen, wanneer zij door de
eerste verweerder andere administratieve handelingen willen doen verrichten;
daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat « ingevolge de bestreden beschikking de (eerste verweerder) op onwettige wijze bevoegd is verklaard niet
enkel voor de afgifte van de beide door
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(eiser) gevraagde administratieve akten,
maar ook de facto, niettegenstaande het
betrekkelijk gezag van het rechterlijk
gewijsde, voor alle andere administratieve handelingen die hij vervolgens heeft
verricht », aan de beschikking van 18 augustus 1987 een uitlegging geeft die niet
te verenigen is met de bewoordingen van
die akte (miskenning van de bewijskracht van de akten en schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en de regels inzake
de draagwijdte van de rechterlijke beslissingen schendt alsmede het betrekkelijk gezag van het rechterlijk gewijsde
(schending van de artikelen 6 en 23 van
het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, alleen de intrinsieke
onwettigheid van een vonnis of een beschikking een reden kan zijn om het hoger beroep van het openbaar ministerie
ontvankelijk te verklaren, wanneer het
krachtens artikel 138, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek ambtshalve optreedt en om dat vonnis of die beschikking te wijzigen; het feit dat bepaalde
partijen of derden zich vergist hebben
over de uitlegging, de strekking of het
gezag van de beslissing daarentegen niet
kan volstaan om de ontvankelijkheid van
het hoger beroep van het openbaar ministerie en de wijziging van de beslissing
te wettigen; daaruit volgt dat de bestreden beslissing niet naar recht wordt verantwoord door de grond dat eerste verweerder krachtens de beschikking van
de eerste rechter « de facto, niettegenstaande het betrekkelijk gezag van het
rechterlijk gewijsde, bevoegd is verklaard voor alle andere administratieve
handelingen die hij vervolgens heeft verricht, zoals blijkt uit de door (het openbaar ministerie) tijdens het debat overgelegde stukken en uit de appelconclusie
van (de eerste verweerder) zelf (die) enkel maar kan beamen ... dat hij sinds de
beschikking alle handelingen heeft verricht waarmee de eerste schepen, waarnemend burgemeester, is belast (schending van de artikelen 20, 21 en 138 van
het Gerechtelijk Wetboek):

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat volgens de redenen van de beroepen beschikking de
verweerder Happart << geweigerd
heeft de gevraagde administratieve
stukken af te geven, (... ) (dat) echter, (... ) de afgifte van die akten
krachtens aritkel 107 van de Ge-
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meentewet uitsluitend tot de bevoegdheid van die gemeenteambtenaar behoort, dat de gouverneur van
Limburg op 7 juli en de minister
van Binnenlandse Zaken op 4 augustus 1987, op grond van een advies van de Raad van State, afdeling
wetgeving, aan verweerder hebben
meegedeeld dat hij geen enkele handeling mocht verrichten in verband
met het ambt dat hij nochtans regelmatig bekleedde, dat verweerder,
gelet op de aanbevelingen van de
overheid, heeft geweigerd de gevraagde handelingen te verrichten
(en) dat hij verklaart zich te gedragen naar het oordeel van de rechter,
(... ) dat het tot niets dient thans de
juridische redenering weer te geven
op grond waarvan de minister in
zijn brief van 4 augustus 1987 tot
zijn opvatting is gekomen, dat de
gegeven interpretaties kennelijk
verwarren tussen arresten en adviezen van de Raad van State, en daaruit besluiten trekken die louter ongegronde afleidingen zijn, (... ) dat de
rechtbanken niet gebonden zijn
door de adviezen van de Raad van
State (en) dat de burgers recht hebben op continui:teit van de openbare
dienst, die niet mag worden onderbroken of belemmerd naar de luim
van de toezichthoudende overheid »;
Dat het hof van beroep om die redenen, zonder miskenning van de
bewijskracht van die beschikking of
schending van de regels inzake de
strekking van de rechterlijke beslissingen en van het betrekkelijk gezag van het rechterlijk gewijsde,
heeft kunnen beslissen dat die beschikking uitspraak deed over het
recht zelf van Jose Happart om het
ambt van burgemeester uit te oefenen en dat de eerste verweerder
daardoor op onwettige wijze bevoegd werd verklaard, niet enkel
voor de afgifte van de door eiser gevraagde stukken, maar ook en « de
facto » voor alle nadien verrichte administratieve handelingen;
Dat het zonder belang is dat de
beroepen beschikking in haar
dictum enkel de in het eerste onder-
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deel van het middel weergegeven
vermelding bevat;
Dat het eerste en het tweede onderdeel niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste en het tweede onderdeel blijkt, het hof van beroep zijn beslissing naar recht heeft
verantwoord, volgens welke de beschikking van de rechter in kort geding, waarbij uitspraak wordt gedaan over het recht zelf van Jose
Happart om het ambt van burgemeester uit te oefenen, met machtsoverschrijding is gewezen;
Dat het hof van beroep, op grond
van artikel 138, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, daaruit heeft
kunnen afleiden dat df' openbare orde ten gevolge van die beschikking
in het gedrang was gebracht door
een toestand die diende te worden
verholpen, wat een reden was om
het hoger beroep van het openbaar
ministerie ontvankelijk te verklaren;
Dat dit onderdeel evenmin kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 september 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERINGHODDER VAN HET MOTORRIJTUIG- BEGRIP.
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De rechter die de artt. 3, eerste lid,
W.A.M.-wet en 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij
de Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsovereenkomst inzake motorrijtuigen toepast, kan niet volstaan met de vaststelJing dat een persoon een motorrijtuig
bestuurt, om de mogelijkheid uit te
sluiten dat een ander persoon houder
ervan is, d. w.z. zelf of door middel van
een ander feitelijke heerschappij over
dat motorrijtuig heeft (1).

(HELVETIA N.V. T. LEMODETOU, KATSIARAS, PAPAEMANOUEL, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8425)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1, derde lid,
3, eerste lid, 4, § 1, 1, van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep heeft gezegd dat het hoger beroep van eiseres tegen het beroepen vonnis van 18 september 1986 niet gegrond is en derhalve de
rechtsvordering van de verweerders
strekkende tot vergoeding van de schade
uit een verkeersongeval dat op 18 augustus 1983 in Oostenrijk is gebeurd, gegrond verklaart op grond dat: " (eiseres)
tegen de vordering van de litisconsoorten
Lemodetou-Katsiaras-Papaemanouel, en
van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, aanvoert dat de eigenaar van
het verongelukte motorrijtuig en verzekeringnemer, Athanasios Katsiaras, in
werkelijkheid zijn motorrijtuig aan zijn
moeder Sophia Lemodetou had toevertrouwd die dus in rechte houder ervan
was, en niet aan zijn oom Epaminondas
Katsiaras, die het motorrijtuig op het
ogenblik van het ongeval bestuurde; dat
het volgens (eiseres) normaal is dat de
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eigenaar van het voertuig, die zijn £amilie tijdens de vakantie in Griekenland
niet vergezelde, dat motorrijtuig aan het
meest naaste familielid, te weten zijn
moeder, had toevertrouwd; dat de uitermate speculatieve stelling van (eiseres)
aile belang ontbeert, nu uit de feitelijke
gegevens van de zaak onbetwistbaar
blijkt dat de oom van de eigenaar van
het motorrijtuig en verzekeringnemer op
het ogenblik van het ongeval het motorrijtuig regelmatig bestuurde; dat het feit
niet enkel vaststaat - en overigens door
(eiseres) niet wordt betwist - maar dat
die oom, Epaminondas Katsiaras, blijkbaar gedurende de hele reis in Griekenland het motorrijtuig regelmatig heeft
bestuurd, aangezien aan de Griekse
grens een speciale vermelding in zijn
paspoort is aangebracht waarbij hij als
" houder van het motorrijtuig " wordt
omschreven, dat de hoedanigheid van
houder van een motorrijtuig, in de zin
van de modelpolis, verwijst naar de materii:He beschikking over het voertuig; dat
te dezen Epaminondas Katsiaras op het
ogenblik van het ongeval regelmatig
houder was van het motorrijtuig van zijn
neef »,

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 4, § 1, van de wet van 1 juli
1956, overgenomen onder artikel 7 van
de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, die de heer Athanasios Katsiaras op 28 juni 1983 bij eiseres heeft
gesloten, van het recht op uitkering zijn
uitgesloten de bestuurder van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt,
alsmede de verzekeringnemer en zij wier
burgerrechtelijke aansprakelijkheid door
het contract is gedekt, artikel 4, § 1, aldus verwijst naar artikel 3 van de wet
van 1 juli 1956, luidens hetwelk de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken van de eigenaar,
van iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig,
zulks met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen
die zich door diefstal of geweldpleging
de macht over het motorrijtuig hebben
verschaft; uit de tekst van dat artikel
duidelijk blijkt dat de wetgever een onderscheid heeft willen maken tussen de
bestuurder en de houder van het motorrijtuig; als houder van een motorrijtuig
moet worden aangemerkt degene die zelf
of door middel van een ander de feitelijke heerschappij heeft over het motor(1) Cass., 17 sept. 1982, A.R. nr. 3429 rijtuig; eiseres te dezen in conclusie had
(A.C., 1982-83, nr. 45); Cass., 5 dec. 1984, A.R. aangevoerd dat de houder van het monr. 3622 (ibid., 1984-85, nr. 213).
torrijtuig degene is die, zonder eigenaar
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noch noodzakelijk bestuurder van het
verzekerde motorrijtuig te zijn, de materiele beschikking erover heeft, tenzij hij
zich door diefstal of geweld meester ervan heeft gemaakt, en dat in de zin van
artikel 3, § 1, van de wet van 1 juli 1956,
houder van het motorrijtuig blijft de persoon die het houderschap van zijn ouders heeft gekregen en tijdelijk het motorrijtuig door een ander laat besturen,
waarbij hijzelf als passagier meerijdt,
zonder dat motorrijtuig, op voorwaarde
van teruggave, aan de bestuurder te hebben overgedragen, en die materieel over
dat motorrijtuig beschikt; dat het te dezen vaststond dat Athanasios Katsiaras,
de verzekeringsnemer, zijn voertuig had
toevertrouwd aan zijn bij hem inwonende moeder, om haar toe te laten met een
aantal familieleden een reis naar het
buitenland te ondernemen; overigens het
feit dat een persoon als houder van het
motorrijtuig moet worden aangemerkt,
niet belet dat een derde persoon houder
is van hetzelfde motorrijtuig, waarbij die
persoon zelfs de feitelijke heerschappij
over het motorrijtuig kan uitoefenen
door tussenkomst van een andere persoon; zodat het arrest, uit de enkele vaststelling dat de oom van de eigenaar van
het motorrijtuig en van de verzekeringnemer op het ogenblik van het ongeval
regelmatig dat motorrijtuig bestuurde en
zulks waarschijnlijk tijdens de hele reis
en zeker in Griekenland, niet zonder
miskenning van het begrip houder en
van de bindende kracht van artikel 7 van
de algemene voorwaarden van de door
de heer Athanasios Katsiaras op 28 juni
1983 bij eiseres gesloten verzekeringspolis, wettig heeft kunnen afleiden dat de
heer Epaminondas Katsiaras, met uitsluiting van de eerste verweerster, regelmatig houder was van het motorrijtuig
van zijn neef in de zin van de wet van 1
juli 1956 en van de genoemde verzekeringspolis (schending van de artikelen 1,
derde lid, 3, eerste lid, 4, § 1, 1, van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek);

W at het eerste onderdeel betreft :
Over de door de drie eerste verweerders opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid,
te
weten
dat dit onderdeel strijdig is met
de feitelijke vaststellingen van het
arrest;
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Overwegende dat het onderzoek
van de grond van niet-ontvankelijkheid samenhangt met het onderzoek
van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat artikel 3 van de
verzekeringspolis bepaalt dat eiseres de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van ieder houder van
het verzekerde motorrijtuig; dat artikel 7 van die polis van het recht op
een uitkering uitsluit « zij wier
burgerrechtelijke aansprakelijkheid
door het contract is gedekt » alsmede
hun echtgenoot en bloedverwanten
in rechte linie, mits dezen bij hen
inwonen en door hen worden onderhouden;
Overwegende dat te dezen de
kernvraag is of de eerste verweerster houder was van het motorrijtuig;
Overwegende dat het rechtsbegrip
houder » in voornoemd artikel 3
overeenstemt met het begrip « houder » in artikel 3, eerste lid, van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en in
artikel 3, § 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
«

Dat ingevolge artikel 6, lid 3, van
het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof, ondertekend te Brussel
op 31 maart 1965, het Hof in principe verplicht is de vraag van uitleg
aan het Benelux-Gerechtshof voor te
leggen;
Dat echter, met toepassing van artikel 6, lid 4, in fine, van hetzelfde
verdrag, het Hof van Cassatie mag
nalaten de vraag aan het BeneluxGerechtshof voor te leggen, wanneer
het zich verenigt met het antwoord

70

HOF VAN CASSATIE

Nr. 37

gegeven door dat Hof in een ander Nr. 37
geschil; dat het Benelux-Gerechtshof
in zijn arrest van 22 december 1981
1" KAMER - 15 september 1989
in de zaak van Hootegem en Meirsman tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, voor recht verklaart : « Ret begrip " houder " in artikel 3, § 1, van de Gemeenschappe- 1° HUUR VAN DIENSTEN - ARCHITECT
lijke Bepalingen behorende bij de
- TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - BEBenelux-Overeenkomst betreffende
GRIP.
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kan
niet worden uigebreid tot een per- 2° HUUR VAN DIENSTEN - ARCHITECT
soon die niet zelf of door middel van
- GEBREK IN DE BOUW IN DE ZIN VAN ART.
een ander de feitelijke heerschappij
1792 B.W. - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKover het motorvoertuig heeft »;
HEID - OPDRACHTGEVER -- EIGENAAR DIE
Overwegende dat het arrest niet
nagaat of de eerste verweerster zelf
of door middel van een ander de feitelijke heerschappij over het motorvoertuig uitoefende;

EEN RECHTSVORDERING 'I'OT AANSPRAKELIJKHEID HEEFI' INGESTELD TEGEN DE ARCHITECT - VERKOOP VAN HET GEBOL'W IN
DE LOOP VAN HET GEDING- GEVOLG WAT
DE! RECHTSVORDERING BETREFI'.

Dat het hof van beroep, door en- 1" De tienjarige aansprakelijkheid van
de architect is van contractuele aard
kel te overwegen dat de oom van de
(1). (Art. 1792 B.W.)
eigenaar en verzekeringnemer van
het motorrijtuig regelmatig houder
ervan was, met uitsluiting van de
eerste verweerster, op grond dat hij
op het ogenblik van het ongeval het 2" Wanneer de eigenaar-opdrachtgever
van een gebouw, na tegen de architect
motorrijtuig bestuurde en het blijkwegens een gebrek in de bouw in de
baar gedurende de hele reis, of alzin van art. 1792 B. W: een rechtsvordethans in Griekenland, had bestuurd,
ring tot aansprakelijkheid te hebben
zijn beslissing niet naar recht heeft
ingesteld, het gebouw in de loop van
verantwoord;
het geding verkoopt, blijft die rechtsDat dit onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
14 september 1989 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

vordering in het vermogen van de verkoper, tenzij in de verkoopsvoorwaarden of bij afzonderlijke akte is bedongen dat die vordering aan de koper
wordt overgedragen (2).

(1) Cass., 17 okt. 1968 (A.C., 1969, 188).
(2) Zie : Cass., 8 juli 1886 (Bull. en
Pas., 1886, I, 300); Beroep Paris, 11 jan. 1906
(Gazette du Palais, 1906, Jurisp. et !egislatwn,
biz. 281, en de noot; FLAMME en LEPAFFE, in
Rep. prat. dr. b., compl., II, druk 1966, trefw.
Devis et marches, nrs. 664 tot 666; DELVAUX,
Traite des biitisseurs, dl. I, druk 1968, nr. 441;
BRICMONT, La responsabilite des architecte et
entrepreneur, druk 1971, nrs. 116 tot 122;
RIGAUX, L'architecte, druk 1975, nrs. 785 tot
790; M.-A. FLAMME en PH. FLAMME, Le droit des
constructeurs
(architectes,
entrepreneurs,
ingenieurs, promoteurs). Analyse de Ia doctrine et de Ia jurisprudence 1975-1983, druk 1984,
nr. 271.
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(PEETERS
T. VAN DE LOOVERBOSCH, STAS, DE HAES)
ARREST

(A.R. nr. 6148)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1987 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de eerste twee verweerders:
Over het eerste middel : schending van
de artikeien 97 van de Grondwet, 17 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1122 en 1792
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de oorspronkelijke
vordering van eerste en tweede verweerder tegenover eiser ontvankeiijk verkiaart op grand : dat eerste en tweede
verweerder op het ogenblik van de dagvaarding de vereiste hoedanigheid en het
vereiste beiang bezaten om de kwestieuze vordering in te steilen en deze hoedanigheid en dit beiang niet verloren hebben door het feit dat de woning, zoais
hager vermeid, nadien verkocht werd;
dat inderdaad de vordering gefundeerd
is op een persoonlijk recht van eerste en
tweede verweerder en uit niets blijkt dat
dit recht samen met de woning aan de
nieuwe eigenaars zou overgedragen zijn;
dat eiser zich dan ook ten onrechte op
artikei 1122 van het Burgerlijk Wetboek
steunt om tot de niet-ontvankelijkheid
van de vordering te besiuiten,
terwijl, overeenkomstig het bepaaide
in artikei 1122 van het Burgerlijk Wethoek, men wordt geacht te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het
tegendeei uitdrukkelijk bepaaid is of uit
de aard van de overeenkomst voortvioeit;
aldus de koper van de woning in kwestie
moet beschouwd worden ais de rechtverkrijgende van eerste en tweede verweerder (de verkopers) voor aile rechten die
met de verkochte woning verbonden zijn
en er het accessorium van uitmaken; bijgevoig de koper eerste en tweede verweerder is opgevoigd in aile vorderingen
die het afdwingen van deze rechten tot
voorwerp hebben; onder deze vorderingen alleszins ook de vordering ressorteert waarover eerste en tweede verweerder ais eigenaars beschikten inge-
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voige artikei 1792 van het Burgerlijk
Wetboek, zoais deze vordering gefundeerd is op het persoonlijk recht om aannemer en/of architect aan te spreken op
grond van hun tienjarige aansprakelijkheid; waar eerste en tweede verweerder
bedoeide vordering op 10 februari 1982
insteiden, diezeifde vordering door de
openbare verkoop van de kwestieuze waning op 19 november 1982 alleszins van
rechtswege is overgegaan op de koper en
dus noodzakelijkerwijze uit het vermogen van eerste en tweede verweerder is
verdwenen; eerste en tweede verweerder
derhaive vanaf 19 november 1982 de op
10 februari 1982 ingeieide vordering tegen eiser en derde verweerder niet verder konden uitoefenen bij gebrek aan de
daartoe vereiste hoedanigheid, zodat het
arrest de oorspronkelijke vordering van
eerste en tweede verweerder om die reden niet ontvankeiijk had moeten verkiaren (schending van de artikeien 1122,
1792 van het Burgerlijk Wetboek en 17
van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest bovendien onvoidoende antwoordt
op het desbetreffend verweer dat eiser
op omstandige wijze in zijn appeiconclusie d.d. 2 oktober 1984 (zie biz. 3, 4 en 5,
sub litt. A), zijn tweede appeiconclusie
d.d. 18 december 1986 (zie biz. 1 en 2,
sub litt. A) en appeiconclusie na heropening der debatten d.d. 6 april 1987 (biz. 1
en 2) heeft aangevoerd (schending van
artikei 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest vaststelt: dat de verweerders sub 1 en 2
« in de loop van 1976 de kwestieuze
waning lieten oprichten, dat zij
daartoe aan (eiser, architect) opdracht gaven tot het opstellen van
de plans en het lastenboek en het
uitoefenen van het werftoezicht »;
dat die verweerders, wegens de zware waterinsijpelingen die zich in de
waning voordeden, bij exploot van
10 februari 1982, een vordering tot
aansprakelijkheid, gefundeerd op
artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, tegen eiser hebben ingesteld;
dat hun waning tijdens dit geding,
ingevolge vonnis van 14 mei 1982
van de beslagrechter, op 19 november 1982 openbaar werd verkocht;
Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen het oordeel van het
hof van beroep dat de verweerders
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« op het ogenblik van de dagvaarding de vereiste hoedanigheid en
het vereiste belang bezaten om de
kwestieuze vordering in te stellen »;

Overwegende dat de aansprakelijkheid van de architect van contractuele aard is;

Nr. 38

Nr. 38
3'

KAMER -

18 september 1989

1° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN ART. 58, § 1, 3°, ARBEIDSONGEVALLENWET UITKERINGEN VASTGELEGD IN DIE BEPALING
- BETALING - WETTELIJKE VERPLICHTING.

Overwegende dat de vordering tot
aansprakelijkheid die de eigenaaropdrachtgever tegen de architect
- VERZEKERING
wegens een gebrek in de bouw in de 2° - ARBEIDSONGEVAL
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN zin van artikel 1792 van het BurgerARTT. 58, § 1, ao, EN 60, EERSTE LID, ARBEIDSlijk Wetboek heeft ingesteld, een
ONGEVALLENWET - UITKERINGEN - BETApersoonlijke rechtsvorderirig is, die,
LING - TERUGVORDERING - GRONDSLAG.
in geval van verkoop van het gebouw in de loop van het geding, in 3° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING
het vermogen van de verkoper blijft,
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN tenzij in de verkoopsvoorwaarden of
ART. 60, EERSTE LID, ARBEIDSONGEVALLENbij een afzonderlijke akte is bedonWET- TERUGVORDERING VAN UITKERINGEN
gen dat die vordering aan de koper
RECHTSVORDERING TOT TERUGVORDERING - VERJARING.
wordt overgedragen;
Overwegende dat het arrest door
de in het middel vermelde redengeving de conclusie van eiser beantwoordt en op grond van de vaststeling « dat uit niets blijkt dat dit
recht samen met de woning aan de
nieuwe eigenaars zou zijn overgedragen », wettig beslist dat de verweerders « deze hoedanigheid en dit
belang niet verloren hebben door
het feit dat de woning (...) nadien
openbaar verkocht werd »;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.
15 september 1989 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van de
h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Nelissen
Grade.

4° VERJARING -

BURGERLIJKE ZAKENTERMIJNEN (DUUR) - ARBEIDSONGEVAL VERZEKERING - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN -ART. 60, EERSTE LID, ARBEIDSONGEVALLENWET - RECHTSVORDERING TOT
TERUGVORDERING VAN UITKERINGEN.

5° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN ART. 60, EERSTE EN TWEEDE LID, ARBEIDSONGEVALLENWET - RECHTVORDERINGEN UIT
DIE BEPALINGEN - OOGMERK - ONDERSCHEID - GEVOLG.

6° INDEPLAATSSTELLING -

ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING - FONDS VOOR
ARBEIDSONGEVALLEN - ART. 60, TWEEDE
LID, ARBEIDSONGEVALLENWET INDEPLAATSSTELLING IN DE RECHTEN VAN DE
GETROFFENE - GEVOLG.

1o Krachtens art. 58,§ 1, :!', Arbeidsongevallenwet heeft het Fonds voor Arbeidsongevallen tot taak schadeloosstelling inzake arbeidsongevallen toe
te kennen overeenkomstig de bepalingen van die wet wanneer de werkgever geen verzekering heeft aangegaan;
de betaling, in dat geval, door het
Fonds voor Arbeidsongevallen van de
bij de wet bepaalde uitkeringen, is
voor dat fonds geen schade die voortvloeit uit het feit dat de werkgever
geen verzekering heeft aangegaan,
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maar het vervullen door die instelling
Over het middel: schending van artivan een taak die de wetgever haar kel 26 van de wet van 17 april 1878 houheeft toevertrouwd (1).
dende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering en van de
2° De door het Fonds voor Arbeidsonge- artikelen 46, § 1, 50, 58, § 1, 3°, 60, eerste
vallen tegen de werkgever ingestelde en tweede lid, van de Arbeidsongevallenrechtsvordering tot terugvordering van wet van 10 april 1971, dat laatste artikel
de uitkeringen die het heeft betaald zoals het van kracht was v66r de wet
met toepassing van art. 58, § 1, :JO, Ar- van 1 augustus 1985, en 2262 van het
beidsongevallenwet, strekt niet tot ver- Burgerlijk Wetboek,
goeding van een schade uit een misdoordat het arrest, na te hebben gewedrijf; die rechtsvordering vloeit niet
voort uit het misdrijf van het niet aan- zen op de bepaling van artikel 26 van de
gaan van een verzekering, maar is wet van 17 april 1878 houdende de voorrechtstreeks gegrond op art. 60, eerste afgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering ingevolge welke de burlid, Arbeidsongevallenwet (2).
gerlijke rechtsvordering volgend ui~. e~n
misdrijf verjaart door verloop van VIJf Ja3° en 4° De vijfjarige verjaring, bepaald ren te rekenen van de dag waarop het
bij art. 26 voorafgaande titel Sv. is niet misdrijf is gepleegd, eisers rechtsvor~e
van toepassing op de persoonlijke ring afwijst op grond dat << het verzmm
rechtsvordering tot terugvordering die van de werkgever, dus het bestaan van
het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat het misdrijf, krachtens die beginselen e.rmet toepassing van art. 58, § 1, :JO, Ar- toe heeft geleid dat het F.A.O. wettig
beidsongevallenwet uitkeringen heeft werd verplicht de getroffene te vergoebetaald, tegen de werkgever heeft in- den; dat elke uitgave van het F.A.O. dan
gesteld overeenkomstig artikel 60, eer- wel degeliJk een schade is die door het
ste lid, Arbeidsongevallenwet.
misdrijf is veroorzaakt; dat het Fonds
krachtens de wet die uitgave kan terug5° en 6° Hoewel de rechtsvorderingen be- vorderen en gesubrogeerd is in alle rechdoeld in het eerste respectievelijk ten van de getroffene, inzonderheid ten
tweede lid art. 60 Arbeidsongevallen- aanzien van de werkgever die in gebreke
wet het Fonds voor Arbeidsongevallen is gebleven; dat het F.A.O., in zijn hoedain staat moeten stellen de met toepas- nigheid van gesubrogeerde, geen rechtssing van art. 58, § 1, :JO, van die wet be- vordering uitoefent die onderscheiden is
taalde uitkeringen terug te vorderen, van die van de getroffene, doch door een
zijn zij tach onderscheiden, zodat het aparte actie, de rechtsvordering tot betaFonds, wanneer het met het oog op die ling van de uitkeringen uitoefent van de
terugvordering een rechtsvordering in- getroffene zelf, in wiens plaats het r.ec~
stelt tegen de werkgever die geen ver- tens is getreden; dat zulks het geval IS m
zekering heeft aangegaan, niet noodza- een volstrekt analoge materie, te weten
kelijk optreedt als gesubrogeerde in de de wettelijk subrogatie inzake Z.I.V. ten
rechten van de getroffene ten over- behoeve van een ziekenfonds ten aanstaan van de werkgever.
zien van een arbeidsongevallenverzekeraar (artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 1963) (Cass., 12 juni 1986,
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
R.G.A.R., september 1987, 11.266); dat de
T. DELFORGE)
gesubrogeerde niet meer rechten heeft
dan diegene in wiens plaats hij treedt;
ARREST ( vertaling)
(dat) aldus, (... ) het F.A.O., net zeals de
getroffene indien het F.A.O. niet rech(A.R. nr. 8455)
tens in zijn plaats was getreden, over
vijf jaar beschikte om zijn rechtsvordering tegen de werkgever in te stellen; dat
RET HOF; - Gelet op het bestre- de door het F.A.O. verdedigde stelling
den arrest, op 14 december 1987 van de dertigjarige verjaring niet gedoor het Arbeidshof te Brussel ge- grond is »,

wezen;

terwijl, eerste onderdeel, artikel 26 van
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
(1) en (2) Vgl. Cass., 16 mei 1989, A.R. Strafvordering enkel de rechtsvorderinnr. 1365 (A.C., 1988-89, nr. 523).
gen bedoelt die de vergoeding van scha-

-----------------1 de
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de uit een misdrijf beogen; ingevolge artikel 50 van de wet van 10 april 1971, de
werkgever die geen verzekering heeft
afgesloten, ambtshalve aangesloten is bij
het Fonds voor Arbeidsongevallen;
krachtens artikel 58, § 1, 3°, van diezelfde wet het Fonds voor Arbeidsongevallen, met uitvoering van de bepaling van
artikel 50, tot taak heeft de schadeloosstelling inzake de arbeidsongevallen toe
te kennen wanneer de werkgever geen
verzekering heeft aangegaan, waarbij artikel 60 evenwel aan het Fonds de mogelijkheid biedt om de betaalde uitkeringen te verhalen op de in gebreke zijnde
werkgever; het Fonds voor Arbeidsongevallen aldus, door op de in gebreke zijnde werkgever de betaalde uitkeringen te
verhalen, helemaal niet de vergoeding
van een schade eist doch enkel een verhaalrecht uitoefent dat krachtens de wet
los van elk misdrijf bestond, oak al is
het niet-verzekerd zijn van de werkgever
tegelijkertijd een misdrijf; daaruit volgt
dat het arrest, door de door eiser aangevoerde dertigjarige verjaring uit het gemeen recht af te wijzen en door te zeggen dat eiseres rechtsvordering verjaard
is op grand van de vijfjarige verjaring
bepaald bij artikel 26 van de wet van 17
april 1878, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 2262 van het Burgerlijk Wetboek en
26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering en van de artikelen 50, 58, § 1, 3°, en 60 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971);

tweede onderdeel, de getroffene door
een arbeidsongeval, buiten de gevallen
bepaald in artikel 46, § 1, van de wet van
10 april 1971, waarvan het arrest niet
vaststelt dat zij toepasselijk zijn, niet beschikt over een rechtsvordering tegen
zijn werkgever; aldus eisers rechtsvordering, die overigens enkel betrekking had
op de krachtens de wet van 10 april 1971
verschuldigde forfaitaire uitkeringen,
geen subrogatoire rechtsvordering was
in de rechten van de getroffene, maar
een rechtstreekse rechtsvordering ingevolge artikel 60, eerste lid, van de wet
van 10 april 1971; daaruit volgt dat het
arrest, door te oordelen dat eiser zoals
de getroffene slechts over vijf jaar beschikte om zijn rechtsvordering in te
stellen, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van de artikelen 46, § 2, 58, § 1, 3°, en 60, eerste en
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet
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van 10 april 1971 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, krachtens
artikel 58, § 1, 3°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de
taak heeft schadeloosstelling inzake
de arbeidsongevallen toe te kennen
overeenkomstig de bepalingen van
die wet wanneer de werkgever geen
verzekering heeft aangegaan; dat, in
dat geval, de betaling door het
Fonds voor Arbeidsongevallen van
de bij de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 bepaalde uitkeringen
van dat fonds geen schade is die
voortvloeit uit het feit dat de werkgever geen verzekering heeft aangegaan, maar het vervullen van een
door de wetgever aan die insteling
toevertrouwde taak;
Overwegende dat de rechtsvordering van het Fonds tegen de werkgever tot terugvordering van die uitkeringen niet strekt tot vergoeding
van een schade uit een misdrijf; dat
die rechtsvordering niet voortvloeit
uit het misdrijf, te weten het niet
aangaan van een verzekering, doch
rechtstreeks gegrond is op artikel
60, eerste lid, van de wet van 10
april 1971; dat de verjaring bepaald
bij artikel 26 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering derhalve daarop niet van
toepassing is;
, Dat het arrest, door die vijfjarige
verjaring toe te passen op eisers
rechtsvordering tegen de werkgever
tot terugvordering van de uitkeringen, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het eerste lid
van artikel 60 van de wet van 10
april 1971 inzonderheid bepaalt dat
het Fonds voor Arbeidsongevallen
op de werkgever de uitkeringen verhaalt die deze instelling met toepassing van artikel 58; § 1, 3°, van deze
wet heeft betaald; dat het Fonds
voor Arbeidsongevallen bijgevolg be-
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schikt over een eigen rechtsvordering om die uitkeringen terug te
vorderen;
Overwegende dat het tweede lid
van dat artikel 60 bovendien bepaalt
dat het Fonds inzonderheid gesubrogeerd is in de rechtsvorderingen van
de getroffene ten aanzien van de
werkgever;
Overwegende dat de rechtsvorderingen bedoeld in het eerste en
tweede lid van artikel 60, hoewel zij
het Fonds in staat moeten stellen de
met toepassing van artikel 58, § 1,
3°, betaalde uitkeringen terug te vorderen, toch onderscheiden zijn, zodat het Fonds, wanneer het met het
oog op die terugvordering een
rechtsvordering instelt tegen de
werkgever die geen verzekering
heeft aangegaan, niet noodzakelijk
optreedt als gesubrogeerde in de
rechten van de getroffene jegens de
werkgever;
Overwegende dat het arrest, door
op grond van de overweging dat eiser, door het instellen van een
rechtsvordering tot terugvordering
van de met toepassing van artikel
58, § 1, 3°, van de wet van 10 april
1971 betaalde uitkeringen, « geen
rechtsvordering uitoefent die onderscheiden is van die van de getroffene doch, door een aparte actie, de
rechtsvordering uitoefent tot betaling van de uitkeringen van de getroffene zelf in wiens plaats het
rechtens is getreden », te besluiten
dat « het F.A.O (Fonds voor Arbeidsongevallen), net zoals de getroffene
indien het F.A.O. niet rechtens in de
plaats van die getroffene was getreden, over vijf jaar beschikte om zijn
rechtsvordering in te stellen », zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

terugvordering van de met toepassing van artikel 58, § 1, 3°, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 door hem betaalde uitkeringen
wordt afgewezen, en, anderzijds,
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de de kant van het gedeeltelijk
vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
18 september 1989 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en De Bruyn.
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VERENIGDE KAMERS -

1° CASSATIE -

18 september 1989

VERENIGDE KAMERS -

BE-

VOEGDHEID.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST

BEDIENDEN - EINDE - ALLERLEI - WETIELIJKE PENSIOENGERECHTIGDE LEEITIJD.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST

-

DIENDEN - EINDE - OPZEGGING PLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER.

BEVER-

4° ARBEIDSOVEREENKOMST

BEDIENDEN - EINDE - OPZEGGING - OPZEGGING OM AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
EEN EINDE TE MAKEN OP HET TIJDSTIP
WAAROP DE BEDIENDE DE NORMALE LEEFTIJD BEREIKT VOOR HET PENSIOEN - VEREISTE.

Om die redenen, vernietigt het be- 1" Tot de bevoegdheid van de verenigde
kamers van het Hof behoort de toetstreden arrest in zoverre het uitsing van een middel dat wordt aangespraak doet, enerzijds, over het hovoerd tot staving van een voorziening
ger beroep van eiser tegen de beslistegen een na cassatie op verw1jzing gesing waarbij zijn rechtsvordering tot
wezen beslissing, wanneer die be:;lis-
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Nr. 39

sing onverenigbaar is met het cassatieGelet op het arrest van het Hof
arrest en het middel dezelfde strek- van 6 april 1987 (3);
king heeft als datgene dat door dit
arrest is aangenomen (1). (Art. 1119
Over het middel: schending van de arGer.W.)
tikelen 39, § 1, 82, inzonderheid § 3, en
83, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978
2o De omstandigheid dat de werknemer betreffende de arbeidsovereenkomsten,
de wettelijke pensioengerechtigde Jeeftijd bereikt, verleent hem het recht om
doordat het arrest, ofschoon het, met
met pensioen te gaan, maar verplicht verwijzing naar de uiteenzetting van de
l1em niet daartoe; dat de werknemer feiten door de eerste rechter, toegeeft
die leeftijd bereikt, brengt niet vanzelf dat eiser de wettelijke leeftijd voor het
het einde van de arbeidsovereenkomst pensioen (65 jaar) eind juni 1982 heeft
mee. (Art. 36 Arbeidsovereenkomsten- bereikt, dat de eerste verweerster hem,
wet.)
bij schrijven van 24 november 1981, een
opzeggingstermijn (van zeven maanden)
3o Om de arbeidsovereenkomst van een heeft gegeven die inging op 1 december
bediende te beeindigen, moet de werk- 1981 en verstreek op 30 juni 1982, zulks
gever, in de regel, rekening houden met toepassing van artikel 83 van de wet
met de bepalingen van art. 82 Arbeids- van 3 juli 1978 naar Juid waarvan « inovereenkomstenwet; die regels zijn im- dien de opzegging wordt gegeven om aan
mers van toepassing ongeacht de Jeef- de voor bepaalde (lees: onbepaalde) tijd
tijd van de werknemer die wordt gesloten arbeidsovereenkomst een einde
te maken op het tijdstip waarop de beopgezegd.
diende de normale leeftijd bereikt voor
4o De korte opzeggingstermijn waarin het volledig wettelijk pensioen, of daarart. 83, eerste lid, Arbeidsovereenkom- na, de termijn van opzegging, in afwijstenwet voorziet en die zes maanden king van het bepaalde in artikel 82,
bedraagt, wanneer de opzegging door wordt vastgesteld op zes maanden wande werkgever wordt gegeven, gaat in neer de opzegging van de werkgever uitde eerste dag van de maand die volgt gaat >>, niettemin beslist dat het aan eiop degene tijdens welke van de opzeg- ser gegeven ontslag geldig was, dat
ging kennis wordt gegeven; daaruit verweerster, zo al niet de letter, dan toch
volgt dat de opzegging met beperkte de geest van voormeld artikel 83 in acht
opzeggingstermijn van zes maanden genomen had door een opzeggingsterten vroegste kan worden gegeven tij- mijn van zeven maanden te geven in
dens de zesde maand v66r de maand plaats van zes en dat eiser derhalve
tijdens welke de bediende de normale geen aanspraak kon maken op een overleeftijd voor het volledige wettelijk eenkomstig artikel 82 berekende aanvullende opzeggingsvergoeding, op grond
pensioen bereikt (2).
dat artikel 83 weliswaar afwijkt van artikel 82, in zoverre het een korte opzeggingstermijn van zes maanden (of drie
(HINCK
maanden) mogelijk maakt als het antT. HONEYWELL EUROPE N.V., HONEYWELL N.V.)
slag gegeven wordt om een einde te rnaken aan de arbeidsovereenkomst wanARREST ( vertaling)
neer de bediende de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt, maar het hier gaat om
(A.R. nr. 8638)
een afwijking, die bestaat in het voordeel van de werkgever en dus niet in
HET HOF; - Gelet op het bestre- zijn nadeel kan worden toegepast; dat
den arrest, op 10 oktober 1988 gewe- voormeld artikel 83 de werkgever niet
zen door het Arbeidshof te Luik, verbiedt een langere dan de wettelijke
rechtdoende als rechtscollege waar- opzeggingstermijn te geven; dat de wet
aileen als voorwaarde stelt dat aan de
naar de zaak is verwezen;
bediende « op zijn minst >> een termijn
------------------1 van zes maanden zou worden toegekend
die verstrijkt bij het bereiken van de
(1) Cass., 1 juni 1987, A.R. nr. 7767 normale pensioenleeftij d,
(A.C., 1986-87, nr. 589).

(2) Cass., 6 april 1987,
(A..C, 1986-87, nr. 466)

A.R.

nr.

7811
(3) Zie de verwijzing in de vorige voetnoot.
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terwijl, zelfs als voormeld artikel 83,
eerste lid, uitsluitend zou strekken tot
voordeel van de werkgever - quod non
- laatstgenoemde dan nog de toepassingsvoorwaarden ervan in acht moet nemen, nu die afwijkende bepaling eng
moet worden toegepast; het, in strijd met
wat het arrest zegt, niet voldoende is dat
de opzeggingstermijn op zijn minst zes
maanden bedraagt, welke termijn verstrijkt bij het bereiken van de normale
pensioengerechtigde leeftijd; dat bovendien is vereist dat het ontslag wordt gegeven op het tijdstip waarop de bediende
de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken, hetgeen de wetgever heeft bedoeld
toen hij de duur van de opzeggingstermijn vaststelde op zes maanden (of drie
maanden); anders uitgedrukt, de opzeggingstermijn niet mag beginnen te !open
meer dan zes maanden v66r het tijdstip
waarop de bediende de normale leeftijd
bereikt voor het volledig wettelijk pensioen; het daarentegen zonder belang is
dat hij verstrijkt na dat tijdstip, als de
opzegging maar zes maanden v66r de
pensioengerechtigde leeftijd ter kennis
wordt gebracht; het arrest bijgevolg, nu
het beslist dat het aan eiser meer dan
zeven maanden v66r het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd gegeven ontslag geldig was, omdat << (eiseres - lees:
verweerster) hem op zijn minst een opzeggingstermijn van zes maanden heeft
toegekend die verstreek bij bet bereiken
van de normale pensioengerechtigde
leeftijd, de enige voorwaarde die de wet
stelt », artikel 83, eerste lid, van de wet
van 3 juli 1978 schendt; het arrest bovendien, door te beslissen dat de op 24 november 1981 aan eiser ter kennis gebrachte opzeggingstermijn van zeven
maanden volstond, ofschoon het, met
verwijzing naar de uiteenzetting van de
feiten door de eerste rechter, vaststelt
dat eiser op 1 januari 1947 bij de tweede
verweerster in dienst was getreden, de
artikelen 39, § 1, en 82, inzonderheid § 3,
van de wet van 3 juli 1978 schendt naar
luid waarvan, bij ontslag door de werkgever, de opzeggingstermijn, voor de bediende wiens jaarlijks loon meer dan
650.000 frank bedraagt, niet minder dan
drie maanden mag bedragen per vijf
jaar ancienniteit;
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Overwegende dat het middel overeenkomt met het middel dat door
het verwijzend arrest gegrond is bevonden;
Dat derhalve de zaak door de verenigde kamers van het Hof moet
worden onderzocht;
Overwegende dat het arrest, met
verwijzing naar de uiteenzetting van
de feiten in het beroepen vonnis,
vaststelt, enerzijds, dat de eerste
verweerster eiser bij schrijven van
24 november 1981, ontslagen heeft
met een opzeggingstermijn van zeven maanden die ingaat op 1 december 1981 en verstrijkt op 30 juni
1982, anderzijds, dat eiser de leeftijd
van 65 jaar heeft bereikt op 16 juni
1982, dat is meer dan zes maanden
na het ingaan van die opzeggingstermijn; dat het arrest beslist dat de
door de eerste verweerster vastgestelde opzeggingstermijn niet in
strijd is met de voorschriften van
artikel 83 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, aangezien eiser « op zijn minst
een opzeggingstermijn van zes
maanden die verstreek bij het bereiken van de normale pensioengerechtigde leeftijd gekregen heeft, de enige voorwaarde die de wet stelt »;

Overwegende dat het bereiken
van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd de werknemer de mogelijkheid biedt zijn pensioen te nemen zonder hem daartoe te verplichten; dat artikel 36 van de wet
van 3 juli 1978 bepaalt dat « nietig
zijn de bedingen waarbij wordt bepaald dat (... ) het bereiken van de
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd een einde maakt (... ) aan de
overeenkomst »; dat daaruit volgt
dat het bereiken van de wettelljke
pensioengerechtigde leeftijd in geen
geval automatisch de overeenkomst
kan beeindigen; dat, bijgevolg, in de
Overwegende dat de beslissing regel, de werkgever, om de overeenwaartegen het middel opkomt onver- komst te beeindigen, de bepalingen
enigbaar is met het verwijzend ar- van artike1 82 van voorme Ide wet
rest;
moet in acht nemen, daar die regels
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van toepassing zijn, ongeacht de
leeftijd van de werknemer aan wie
de opzegging wordt gegeven;
Overwegende, evenwel, dat artikel
83, eerste lid, bepaalt dat indien de
opzegging wordt gegeven om aan de
voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst een einde te rnaken op het tijdstip waarop de bediende de normale leeftijd bereikt
voor het volledig wettelijk pensioen,
of daarna, de termijn van opzegging
in afwijking van het bepaalde in artikel 82 wordt vastgesteld op zes
maanden wanneer de opzegging van
de werkgever uitgaat;
Dat uit de voorbereiding van de
wet van 21 november 1969, die reeds
een identieke bepaling heeft ingevoegd in de gecoi:irdineerde wetten
van 20 juli 1955, volgt dat de bedoeling van de wetgever is geweest om
de bejaarde werknemers te begunstigen door hun aanwerving of hun
indiensthouding te vergemakkelijken, zelfs na de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd;
Dat die bepaling van artikel 83
een uitzonderlijke regeling is en dus
op enge wijze moet worden toegepast;
Overwegende dat, nu de opzeggingstermijn aanvangt op de eerste
dag van de maand die volgt op degene tijdens welke van de opzegging
kennis wordt gegeven, de opzegging
met beperkte opzeggingstermijn die
te dezen zes maanden bedraagt, ten
vroegste kan worden gegeven tijdens de zesde maand v66r de
maand tijdens welke de bediende de
normale leeftijd van het volledige
wettelijke pensioen heeft bereikt;
Dat het middel gegrond is;

dat dit rechtscollege zich, met toepassing van artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek, zal voegen naar
de beslissing van het Hof betreffende het door het Hof beslechte
rechtspunt.
18 september 1989 - Verenigde kamers - Voorzitter: de h. Chatel, eerste
voorzitter - Verslaggever: de h. Verheyden Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten: mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 40
VERENIGDE KAMERS -

1° CASSATIE -

18 september 1989

VERENIGDE KAMERS -

BE-

VOEGDHEID.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- BESCHERMING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN EN VAN DE
NIET GEKOZEN KAND!DATEN - WEIGERING
VAN DE WERKGEVER OM EEN ONREGELMATIG ONTSLAGEN WERKNEMER IN DE ONDERNEMING TE HERPLAATSEN - WERKNEMER,
NIET GEKOZEN KANDIDAAT - VERGOEDING.

1o Tot de bevoegdheid van de verenigde
kamers van het Hof behoort het onderzoek van een middel dat wordt aangevoerd tot staving van een voorziening
tegen een na cassatie op verwijzing gewezen beslissing, wanneer deze beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als datgene dat door dit
arrest is aangenomen (1). (Art. 1119
Ger.W.)

Om die redenen, vernietigt het be- 2o De werknemer, die als kandidaat niet
streden arrest; beveelt dat van dit
is gekozen bij de verkiezingen van de
personeelsafgevaardigden in het veiligarrest melding zal worden gemaakt
heidscomite en die door zijn werkgeop de kant van het vernietigde arver onregelmatig was ontslagen, heeft,
rest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de fei- 1----------------tenrechter over; verwijst de zaak
(1) Cass., 18 sept. 1989, A.R. nr. 8638, supra,
naar het Arbeidshof te Bergen; zegt nr. 39.
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ingeval de werkgever weigert hem in
de onderneming te herplaatsen, geen
recht op de vergoeding bedoeld in art.
1 bis, § 7, eerste lid, 1°, Gezondheid en
Veiligheidswet 10 juni 1952, gew. bij
KB. nr. 4 van 11 okt. 1978 (2).

(FERGUSON MACHINE COMPANY N.V. T. AMICO)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8646)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juli 1988 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof
van 16 mei 1983 (3);
Over het middel: schending van artikel 1bis, inzonderheid § 7, eerste lid, 1°,
van de wet van 10 juni 1952 betreffende
de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij artikel10, § 7, van het koninklijk
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978,
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stem behaalt en niet gekozen wordt »,
met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerder het hoofdbedrag van 1.910.813 frank
te betalen, zijnde een vergoeding « gelijk
aan bet loon voor de periode die nog te
!open blijft tot bet verstrijken van bet
mandaat » en bepaald in artikel 1bis, § 7,
eerste lid, 1°, van de wet van 10 juni
1952,

terwijl artikel 1bis, § 7, eerste lid, l
van de wet van 10 juni 1952, gewijzigd
bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, de in § 5 van dat artikel bedoelde werkgever die de ontslagen
werknemer niet in de onderneming herplaatst binnen dertig dagen na de aanvraag tot herplaatsing, ertoe verplicht
een vergoeding te betalen die gelijk is
aan bet loon voor de periode die nog te
!open blijft tot het verstrijken van bet
mandaat; uit de bewoordingen van die
bepaling blijkt dat de wetgever enkel
de effectieve en plaatsvervangende
personeelsafgevaardigden in bet comite
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen heeft bedoeld,
en niet de niet gekozen kandidaten die
geen mandaat hebben; daaruit volgt dat
het bestreden arrest niet wettig heeft
kunnen beslissen dat verweerder, ondanks het feit dat hij niet gekozen was
bij de sociale verkiezingen voor het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, niettemin
aanspraak kon maken op de vergoeding
bepaald bij artikel 1bis, § 7, eerste lid, 1",
van de wet van 10 juni 1952,
0

,

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder die « sedert 4
april 1977 als werkman in dienst was
van de (vennootschap eiseres), op 13 februari 1979 door bet A.C.V., zijn vakorganisatie, is voorgedragen als kandidaat bij
Overwegende dat de beslissing
de sociale verkiezingen voor de vernieu- waartegen het middel opkomt, onwing van het comite voor veiligheid en
gezondheid van zijn onderneming, dat verenigbaar is met het verwijzend
het voor hem zijn ePrste kandidatuur arrest van 16 mei 1983;
was, dat hij op 2 maart 1979 en met ingang van 5 maart 1979 ontslagen werd
Dat het middel overeenkomt met
met een opzeggingsvergoeding van vier het middel dat door het arrest geweken, dat hij, zich beroepende op zijn
beschermd statuut, op regelmatige wijze grond was bevonden;
zijn herplaatsing eist welke hem eveneens op regelmatige wijze wordt geweiDat het derhalve aan de vereniggerd. In overleg met zijn vakorganisatie
handhaaft hij zijn kandidatuur bij de de kamers van het Hof moet worverkiezingen waarvan hij slechts een den voorgelegd;
(2) Cass., 16 mei 1983, twee arresten, A.R.
nrs. 6682 en 6849 (A.C., 1982-83, nr. 512).
(3) Arrest A.R. nr. 6859, vermeld in voetnoot 2.

Overwegende dat ingevolge artikel 1bis, § 7, eerste lid, 1°, van de
wet van 10 juni 1952, gewijzigd bij
het koninklijk besluit nr. 4 van 11
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oktober 1978, de in § 5 bedoelde
werkgever, die de ontslagen werknemer in de onderneming niet herplaatst binnen dertig dagen na de
aanvraag tot herplaatsing, hem een
vergoeding moet betalen gelijk aan
het loon voor de periode die nog te
lopen blijft tot het verstrijken van
het mandaat;
Overwegende dat uit de bewoordingen van die bepaling volgt dat de
wetgever enkel de effectieve en
plaatsvervangende personeelsafgevaardigden in het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen heeft bedoeld, en
niet de niet gekozen kandidaten die
geen mandaat hebben;
Overwegende dat het arbeidshof,
doer te beslissen dat verweerder,
die, zoals het arrest vaststelt, kandidaat was bij de verkiezingen voor
genoemd comite maar niet was gekozen, aanspraak kon maken op de
vergoeding bedoeld in voornoemd
artikel lbis, § 7, eerste lid, 1°, die bepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Luik; zegt
dat dit rechtscollege zich, met toepassing van artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek, zal voegen naar
de beshssing van het Hof betreffende het door het H of beslechte
rechtspunt.
18 september 1989 - Verenigde kamers - Voorzitter: de h. Chatel, eerste
voorzitter - Verslaggever :. de h. Verheyden Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Draps.
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2•

KAMER -

19 september 1989

1° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - RECHT VAN EEN IEDER OP BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - AANVANG VAN DIE TERMIJN.

2° STEDEBOUW-

HERSTEL- ONWETTIG
OPGETROKKEN OPBOUW - BEVEL OM DE
PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE HERSTELLEN- VEROORDEELDE GEEN EIGENAAR VAN
HET ONROEREND GOED.

1° De termijn waarbinnen krachtens art.

6.1 E. V.R.M de zaak dient te worden
behandeld, neemt slechts een aanvang
wanneer de betrokkene in verdenking
wordt gesteld wegens het plegen van
een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige andere daad van opsporings- of vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en
dit een ernstige weerslag heeft op zijn
persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde
maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die
in de zin van het Verdrag tegen .hem
werden uitgebracht (1).
2o Bij de veroordeling wegens wederrechtelijk uitgevoerde werken beveelt
de strafrechter wettig het herstel van
de plaats in de vorige staat, oak al is
de veroordeelde niet de eigenaar van

1---------------(1) Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 144), met
cone!. van proc.-gen. E. Krings, in Bull. en
Pas., 1979, I, 153; zie Cass., 22 okt. 1986, A.R.
nr. 5114 (A.C:, 1986-87, nr. 117), met cone!. proc.gen. E. Krings in Bull. en Pas., 1987, I, nr. 117.
Zie : P. LEMMENS, << De invloed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens op
bepaalde aspecten van de strafprocedure in
Belgie », R. W., 1988-89, 793, en de onder 2.1.1
en 2.1.2 dienaangaande geciteerde rechtspraak
van het Europees Hof; P. LEMMENS, « Het
strafproces in het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens ''• in Strafrecht vooz·
Rechtspractici (Acco-Leuven, 1985), 192; L. Declercq, « De redelijke termijn of de onredelijke
vertraging in strafzaken », rede uitgesproken
voor het Hof van Beroep te Gent, op 1 september 1988, R. W., 1988-89, 377 {381).
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het onroerend goed waarop het misdrijf betrekking heeft (2). (Art. 65 Wet

volgingen ingesteld zijn; dat zij geenszins beoogt na verloop van tijd dergeRuimtelijke Ordening en Stedebouw.)
lijke strafvervolgingen onmogelijk te rnaken met betrekking tot delictuele toestanden
die sedert geruime tijd bestaan;
(SMOLDERS T. VLAAMSE GEWEST)
dat, nu de klacht met stelling van burgerlijke partij dateert van 13 februari
ARREST
1985 (...), eiser bij beschikking van de
raadkamer van 11 oktober 1985 werd
(A.R. nr. 1545)
verzonden en het beroepen vonnis tussenkwam op 21 april 1986, eiser zeker
HET HOF; -- Gelet op het bestre- niet kan beweren dat zijn zaak niet binnen een redelijke termijn werd behanden arrest, op 8 april 1987 door het deld;

Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
1950, 1 van het Eerste Additioneel Protocol bij dit Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, beide goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, en 11 van de
Grandwet,
doordat het arrest eiser op strafgebied
voor de overtredingen veroordeelt tot betaling ener geldboete van 1.500 frank, en
op burgerlijk gebied, gelet op de vorderingen van de gemachtigde ambtenaar,
aan eiser beveelt de gevolgen van de inbreuken te doen verdwijnen door het
herstel van de plaats in zijn vorige staat,
namelijk door afbraak van de twee wederrechtelijk opgerichte opslagplaatsen en
wegruiming ervan binnen een termijn
van twaalf maanden, aanva'1g nemende
op de datum van het arrest, en zegt dat
eiser bij niet-voldoening van de herstelmaatregel binnen de gezegde termijn
een dwangsom zal verbeuren van 2.000
frank per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de be\ olen herstelmaatregel en dit ten voordele van het Vlaamse Gewest, op volgende gronden : dat uit
het onderzoek gebleken is dat wellicht in
1975 eiser van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Kumtich-Vissenaken mondeling toelating
had gekregen om opslagplaatsen te bouwen op zijn percelen (... ) dat eiser ten
onrechte artikel 6 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 inroept; dat
deze bepaling inderdaad slechts van toepassing is in de gevallen waar strafver(2) Cass., 13 mei 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 560).

A.R.

nr.

18

terwijl, eerste onderdeel, de redelijke
termijn binnen dewelke eiser gerechtigd
is dat zijn zaak door de rechter zou behandeld worden, niet enkel betrekking
heeft op de tijd verlopen tussen de formete klacht tegen eiser gedaan en de uitspraak van de rechter, maar oak vereist
dat het tegenover eiser binnen een redelijke termijn tot vervolgingen voor de
rechter komt; dat, nu eiser in 1975 de
kwestieuze opslagplaatsen heeft opgericht en alsdan ervan kennis gegeven
heeft aan de bevoegde overheid, het college van burgemeester en schepenen,
wier mondelinge toelating tot de oprichting hij bekwam, het feit dat verweerders slechts formele vervolgingen tegen
eiser inspanden in 1985 tot gevolg heeft
dat deze zaak niet binnen een redelijke
termijn voor het gerecht gebracht en
veroordeeld werd (schending van artikel
6.1 van het Verdrag);
tweede onderdeel, nu de kwestieuze
constructies rand 1975 door de overheid
waren gekend, en zij deze gedurende
tien jaar heeft geduld, de vordering tot
afbraak in 1985 niet voldoet aan het vereiste van een eerlijk proces en evenmin
het algemeen belang tot doel heeft
(schending van de artikelen 6.1 van het
Verdrag van 4 november 1950, 1 van het
Eerste Protocol en 11 van de Grondwet) :

Overwegende dat de kwestieuze
bepaling van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ertoe strekt te vermijden dat een beklaagde te lange tijd
onzeker zou zijn over de gegrondheid van de strafvervolging (3);
(3) Misschien is dat te restrictief; zie het in
VOPtnoot 1 geciteerde arrest van 22 ol<t. 1986.
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Overwegende dat de termijn binnen welke krachtens dit artikel van
het Verdrag de zaak dient behandeld te worden, slechts een aanvang
neemt wanneer de betrokkene in
verdenking wordt gesteld wegens
het plegen van een strafbaar feit of
wanneer hij wegens enige andere
daad van opsporings- of vooronderzoek onder de dreiging van een
strafvervolging leeft en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij
verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die
in de zin van het Verdrag tegen
hem werden ingebracht;
Dat het middel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat het middel, voor
het overige, nu het onderzoek ervan
het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1 van het Eerste Additioneel
Protocol bij het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, 11 van de Grandwet, 544 van het Burgerlijk Wetboek, 44,
64 en 65, § 1, van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
gewijzigd bij de wet van 22 december
1970,
doordat het arrest eiser op strafgebied
voor de overtredingen veroordeelt tot betaring ener geldboete van 1.500 frank en,
op burgerlijk gebied, gelet op de vorderingen van de gemachtigde ambtenaar,
aan eiser beveelt de gevolgen van de inbreuken te doen verdwijnen door het
herstel van de plaats in zijn vorige staat,
namelijk door afbraak van de twee wederrechtelijk opgerichte opslagplaatsen
en wegruiming ervan binnen een termijn
van twaalf maanden, aanvang nemende
op de datum van het arrest, en zegt dat
eiser bij niet-voldoening van de herstelmaatregel binnen de gezegde tijd een
dwangsom zal verbeuren van 2.000 frank
per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de bevolen herstelmaatregel, en
dit ten voordele van het Vlaamse Gewest, op volgende gronden : dat eiser
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stukken neerlegt waaruit blijkt dat hij
de percelen waarop de gebouwen werden
opgericht, heeft verhuurd aan een
P.V.B.A. Dav; dat evenwel uit dezelfde
stukken blijkt dat eiser uitdrukkelijk in
het oprichten van de gewraakte gebouwen heeft toegestemd, zodanig dat hij
overeenkomstig artikel 64 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de stedebouw en de ruimtelijke ordening eveneens kan vervolgd worden
ingevolge het gebruik van zijn grand; dat
de bewering van eiser als zou niet hij
maar wei de P.V.B.A. Dav de kwestieuze
gebouwen opgericht hebben, niet aileen
tegenstrijdig is met zijn eigen verklaring
ten aanzien van de onderzoeksrechter afgelegd, maar tevens met zijn bewering
dat hij over een voorafgaande, weliswaar
mondelinge bouwvergunning beschikte;
dat men niet inziet waarom hij een
bouwverg:l;lnning zou aangevraagd hebben terwiJl het de P.V.B.A. Dav was die
zinnens was de gebouwen op te richten
en hij voorhoudt geen enkel uitstaans
met deze vennootschap te hebben (...)
dat, nu is komen vast te staan dat de
kwestieuze gebouwen zonder schriftelijke vergunning werden opgetrokken en
eiser zijn instemming heeft betuigd met
deze werken, de eerste rechter, gelet op
de vordering van de gemachtigde ambtenaar, terecht het herstel van de plaats in
de vorige toestand heeft bevolen;
terwijl, eerste onderdeel, nu eiser bij
notari(He akte van 6 september 1976, zoals verbeterd bij de akte van 14 januari
1977, de gronden verhuurd had aan de
P.V.B.A. Dav voor een termijn van 27
jaar en het eigendomsrecht over de gebouwen aan de P.V.B.A. behoorde, het
arrest ten onrechte eiser veroordeelt tot
afbraak en wegruiming van de twee opslagruimten waarvan hij geen eigenaar
was (schending van de artikelen 11 van
de Grondwet en 544 van het Burgerlijk
Wetboek); dat inderdaad eiser geen enkel recht noch bevoegdheid heeft om deze opslagruimten af te breken en weg te
ruimen en noch het feit dat hij de grand,
waarop ze opgericht werden, door eiser
verhuurd werd aan de P.V.B.A. Dav,
noch het feit dat eiser de opslagruimten
zelf zou gebouwd hebben, daaraan afbreuk doen, zodat eiser ten onrechte tot
afbraak en wegruiming der opslagplaatsen veroordeeld werd (schendmg van de
artikelen 44, 64 en 65, § 1, van de wet
van 29 maart 1962);
tweede onderdeel, de veroordeling van
eiser tot afbraak van de constructie,
waarvan de eigendom aan de P.V.B.A.
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Dav en niet aan eiser behoort, tot gevolg
heeft dat eiser veroordeeld wordt tot
miskenning van het recht van eigendom
van deze vennootschap, waardoor het
recht van eigendom miskend wordt; dat
deze rechtsbescherming der Europese
conventie voorrang heeft op de Belgische
wet, zodat eiser niet wettelijk kon veroordeeld worden tot vernieling van de eigendom van iemand anders (schending
van de artikelen 11 van de Grondwet en
1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag
van 4 november 1950):

Overwegende dat, waar het eerste
lid van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat « alle natuurlijke of
rechtspersonen recht (hebben) op
het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom 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 », het tweede lid van dit artikel daaraan toevoegt 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 (... ) »;

En overwegende, wat de beslissing op de door het openbaar ministerie tegen eiser ingestelde vorderingen betreft, dat de substantii:\le of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
19 september 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Gryse.
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19 september 1989

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN STEK - BEGRIP.

AARD
STRAFVORDERING - VER·

Overwegende dat te dezen het
herstel van de plaats geen straf is,
maar een bijzondere vorm van ver- 2° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN - RECHTER DIE ZIJN BESLISgoeding of teruggave ertoe strekkenSING ALS EEN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN
de een einde te maken aan de met
BESLISSING KWALIFICEERT - GEVOLG T.A.V.
de wet strijdige toestand, die uit het
DE AARD VAN DE BESLISSING.
misdrijf is ontstaan en waardoor het
openbaar belang wordt geschaad;
dat de rechter, bij veroordeling we- 3° VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJN - STRAFZAKEN - BESLISSING BIJ VERgens wederrechtelijk uitgevoerde
STEK.
werken, het herstel van de plaats in
de vorige staat kan bevelen, zelfs 1o Een beslissing in strafzaken is ten
wanneer de veroordeelde niet de eiaanzien van de beklaagde bij verstek
genaar is;
gewezen wanneer deze, na aanwezig te
Dat het middel faalt naar recht;

zijn geweest bij de behandeling van de
zaak, niet meer aanwezig noch rechtsgeldig vertegenwoordigd is geweest op
een latere terechtzitting tijdens welke

84

HOF VAN CASSATIE

Nr. 43

de burgerlijke partij tegen hem een werd gewezen, ook al vermeldt dit
conclusie heeft neergelegd, waarna de vonnis zelf dat het op tegenspraak
zaak in beraad werd gehouden (1).
werd geveld;

Overwegende dat het cassatiebe-

2o Het feit dat de rechter zijn beslissing
als een op tegenspraak gewezen beslis- roep, nu het is ingesteld vooraleer
sing kwalificeert, wijzigt de aard ervan de gewone termijn van verzet was
verstreken, niet ontvankelijk is;
niet (2).
3" Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep dat door de beklaagde v66r het
Om die redenen, zonder acht te
verstrijken van de gewone verzetter- slaan op de door eiser aangevoerde
mijn wordt ingesteld tegen een beslis- middelen die niet de ontvankelijksing waarbij hij bij verstek is veroorheid van de voorziening betreffen,
deeld (3).

verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.

(CLEMMINCK T. BAUWENS & ZOON P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 3094)

19 september 1989 - 2" kamer- Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P.
De Groote, Gent.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 november 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de correctionele Nr. 43
rechtbank, na ter terechtzitting van
26 oktober 1988 het openbaar minis2" KAMER - 19 september 1989
terie te hebben gehoord in zijn vordering en na de partijen te hebben
gehoord, de zaak << voor sluiten der
VERJARING - STRAFZAKEN - VERdebatten » verdaagde naar de te- 1° JARING
VAN DE STRAFVORDERING - STUIrechtzitting van 9 november 1988;
TING - VERDAGING VAN DE ZAAK.
dat op die laatste terechtzitting de
burgerlijke partij een schriftelijke
conclusie neerlegde terwijl eiser, 2° VERJARING - STRAFZAKEN - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - SCHORbeklaagde, noch aanwezig noch verSING - KLACHT VAN DE BEKLAAGDE TEGFN
tegenwoordigd was, waarna de zaak
DE VERBALISANTEN - STRAFRECHTER DIE
in beraad werd gesteld;
DE ZAAK VERDAAGT TOTDAT OVER DIE
KLACHT IS BESLIST.
Overwegende dat het bestreden
vonnis dat op 16 november 1988
werd uitgesproken aldus bij verstek 3° VERWIJZING NA CASSATIE
(1) Zie Cass., 30 maart 1986 (A.C., 1976, 877);
13 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 581) en 2 okt.
1985, A.R. nr. 4426 (ibid., 1985-86, nr. 58).
(2) Cass., 2 okt. 1984,
(A.C., 1984-85, nr. 80).

A.R.

nr.

8005,

(3) Cass., 3 dec. 1985, A.R. nr. 9755
(A.C., 1985-86, nr. 227); zie Cass., 1 maart 1988,
A.R. nr. 2152 (ibid., 1987-88, nr. 400).

STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN DE BESLISS!NG OP DE STRAFVORDERING, WEGENS
VERVAL VAN DIE RECHTSVORDERING- KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING DIE NIET
NOODZAKELIJK TEN LASTE VAN DE STAAT KOMEN- VERWIJZING WAT DE BESL!SSING OVER
DE KOSTEN BETREFT.

1" Een regelmatige en te gepasten tijde

gewezen beslissing waarbij een strafzaak wordt verdaagd, stuit de verja-
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ring van de strafvordering, om welke
doordat het arrest beslist dat: « De
redenen de zaak oak wordt verdaagd verjaring van de strafvordering werd ge(1). (Art. 22 wet 17 april 1878.)
schorst vanaf 11 februari 1987 (datum
van stelling als burgerlijke partij, cf.
2• Wanneer een beklaagde onder meer stuk 2 dossier 21.99.718/87) tot en met 1
wegens valsheid in geschrifte een maart 1988 (arrest Hof van Cassatie van
klacht met burgerlijke-partijstelling die datum, cf. stuk 3 zaak 1.919 Cass.) "•
heeft ingediend tegen de verbalisanten
terwijl, eerste onderdeel, de schorsing
en de zaak door de strafrechter wordt afliep, op 25 september 1987, datum van
verdaagd totdat over die klacht is be- het arrest der kamer van inbeschuldislist, vormt die verdaging een wettelijk gingstelling, nu het ingesteld cassatiebebeletsel voor de berechting van de roep van eiser kennelijk onontvankelijk
zaak, schorst zij derhalve de verjaring was, en dus de strafvordering niet schorvan de strafvordering,· die schorsing ste, zodat zij verjaard was op 29 juli
duurt voort tot aan het arrest waarbij 1988;
het Hof het cassatieberoep verwerpt
tweede onderdeel, - moest het cassadat werd ingesteld tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstel- tieberoep van eiser niet kennelijk onontling tot buitenvervolgingstelling van de vankelijk geweest zijn - dan nog de
strafvordering verjaard was op 4 januari
verbalisanten (2).
1989. Immers : waar de laatste stuitings3• Wanneer een veroordelende beslissing daad binnen de gewone verjaringstervernietigd wordt omdat de strafvorde- mijn (van een jaar vanaf 30 januari
ring op het tijdstip van die beslissing 1986) de behandeling der zaak voor de
verjaard was, wordt cassatie met ver- Correctionele Rechtbank te Dendermonwijzing uitgesproken wat de beslissing de op 17 december 1986 was, zijn er vanover de kosten van die rechtsvordering af deze datum tot de datum van schorbetreft, als die kosten niet noodzake- sing, 11 februari 1987, 57 dagen verlopen.
Iijk ten laste van de Staat hoeven te Zodat na de schorsing (die liep van 11 februari 1987 tot en met 1 maart 1988) de
worden gelegd (3).
verjaring intreedt (365 - 57) = 308 dagen later. Moest in het arrest deze natum nagerekend geweest zijn, dan zou
(VERMEIR T. LEYS, DHONT)
kunnen vastgesteld geweest zijn dat de
verjaring was ingetreden op 4 januari
ARREST
1989:
(A.R. nr. 3259)

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de feiten C, D, E en F geHET HOF; - Gelet op het bestre- pleegd werden op 30 januari 1986;
den arrest, op 25 januari 1989 door dat krachtens artikel 68 van de Weghet Hof van Beroep te Gent gewe- verkeerswet de strafvordering voortzen;
spruitende uit zodanige misdrijven
verj a art door verloop van een j aar
A. In zoverre de voorziening ge- te rekenen van de dag waarop de
richt is tegen de beslissing op de misdrijven zijn begaan;
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de verjaring van
de strafvordering ten aanzien van
Over het vierde middel: schending van die misdrijven regelmatig werd gede artikelen 21 en 24 van het Wetboek stuit door het uitstel van de behanvan Strafvordering,
deling van de zaak door de Correc-----------------1 tionele Rechtbank te Dendermonde
(1) Cass., 4 jan. 1989, A.R. nr. 6942 op 17 december 1986; dat bij ont(A.C., 1988-89, nr. 258).
stentenis van een grond tot schorsing de strafvordering op 16 decem(2) Cass., 19 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 298,
ber 1987, te middernacht, ingevolge
en noot 5, biz. 636).
verjaring zou vervallen zijn geweest;
(3) Zie Cass., 23 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr.
Overwegende dat op 11 februari
614); 19 jan. 1988, drie arresten, A.R. nrs. 1663,
1788 en 1790 (ibid., 1987-88, nrs. 299, 302 en 303 1987 de onderzoeksrechter te Denen noot 2, R.D., biz. 621).
dermonde proces-verbaal opstelde
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van de bij hem door eiser ingediende klacht met stelling als burgerlijke partij tegen verweerders wegens « te Hamme op 30 januari
1986 : valsheid in openbare geschriften in proces-verbaal nummer 141
van 30 januari 1986, dossier
81.53.141/86/9; woonstschennis 30 januari 1986, slagen en verwondingen »;
Overwegende dat de raadkamer te
Dendermonde op 23 juni 1987 besliste dat er geen aanleiding tot vervolging was van de verweerders; dat op
verzet van eiser de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Gent, op 25 september
1987 de beslissing van de raadkamer
van Dendermonde bevestigde; dat
eiser zich tegen dat arrest voorzag
op 9 oktober 1987 en het Hof van
Cassatie de voorziening verwierp bij
arrest van 1 maart 1988;
Overwegende dat de verjaring van
de strafvordering geschorst wordt,
hetzij krachtens een uitdrukkelijke
wettekst, hetzij wegens het bestaan
van een wettelijk beletsel dat het
berechten van de strafvordering verhindert;
Overwegende dat luidens het verslag van de terechtzitting van de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde van 11 februari 1987 de
rechtbank de zaak « op vraag van
de partijen onbepaald » uitstelde
« ten einde hen toe te laten klacht
neer te leggen wegens valsheid in
geschrifte tegen de verbalisant
Etienne Leys (zie neergelegde conclusies) »;
Overwegende dat zelfde rechtbank, luidens haar verslag van de
terechtzitting van 4 november 1987,
de zaak andermaal onbepaald uitstelde « op vraag van mr. R. Soetens
loco mr. Torrekens » met verwijzing
naar het schrijven van mr. Torrekens van 13 oktober 1987; dat dit
aan het verslag van de terechtzitting gehechte schrijven vermeldt :
<< Bij deze wou ik U ervan op de
hoogte brengen, namens klient cassatie aangetekend te hebben tegen
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het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 25 september 1987. Ik moge U derhalve verzoeken de zaak tegen mijn klii::!nt
onbepaald te willen uitstellen tot dat
arrest zal zijn geveld door het Hof
van Cassatie »;
Overwegende dat, nu de correctionele rechtbank niet met zekerheid
kon voorzien wat het Hof naar aanleiding van eisers cassatieberoep
zou beslissen, de verj aring van de
tegen eiser ingestelde strafvordering, wat de telastleggingen C, D, E
en F betreft, was geschorst met ingang van 12 februari 1987, dag na
het uitstel van de zaak, tot en met 1
maart 1988, datum van het cassatiearrest;
Overwegende dat, rekening houdend met voornoemde gronden van
stuiting en schorsing van de strafvordering, deze laatste ten aanzien
van de misdrijven C, D, E en F vervallen was door verjaring op het
ogenblik van de uitspraak van het
arrest, namelijk 25 januari 1989;
Dat het tweede onderdeel gegrond
is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, ongeacht het
vijfde middel dat niet tot ruimere
cassatie of tot cassatie zonder verwij zing kan leiden, vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering
betreffende de misdrijven C, D, E
en F en in zoverre het eiser verplicht tot het betalen van tweemaal
de solidariteitsbijdragen bepaald bij
de artikelen 28 en 29 van de wet
van 1 augustus 1985 en artikel 58
van het koninklijk besluit van 18 december 1986 en over de kosten van
de strafvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
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van dit arrest melding zal worden 1·, 2" en 3" Het algemeen beginsel van
gemaakt op de kant van het gedeelhet recht van verdediging wordt geschonden door de kamer van inbetelijk vernietigde arrest; veroordeelt
schuldigingstelling, als zij in haar areiser in drie vierde van de kosten
rest de handhaving van de voorlopige
en laat het overige vierde ten laste
hechtenis beveelt zonder te antwoorvan de Staat; verwijst de zaak, beden op de conclusie waarin de verperkt tot de beslissing over de kosdachte precieze omstandigheden aanten van de strafvordering, naar het
voerde waaruit hij afleidde dat, gelet
Hof van Beroep te Antwerpen.
op art. 5.3 E. V.R.M, de handhaving
19 september 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R.
Torrekens, Gent.

van de hechtenis niet kon worden
overwogen (1).
(TURSI)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7748)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1989 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Nr. 44
2• KAMER - 20 september 1989

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE HANDHAVING
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT BEVOLEN - GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE DAT DE
REDELIJKE TERMIJN VAN ART. 5.3 E.V.R.M. IS
OVERSCHREDEN SCHENDING VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT

VAN

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - ARREST VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE
HANDHAVING VAN DE VOORLOP!GE HECHTENIS WORDT BEVOLEN - GEEN ANTWOORD OP
DE CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE DAT DE REDELIJKE TERMIJN VAN ART.
5.3 E.V.R.M. IS OVERSCHREDEN - SCHENDING
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 5.3
E.V.R.M.- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
WORDT BEVOLEN - GEEN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE TEN BETOGE
DAT DE REDEL!JKE TERMIJN VAN BOVENVERMELDE BEPALING OVERSCHREDEN IS SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging :

Overwegende dat de artikelen 5.3
van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 9.3 van
het Internationaal Verdrag inzake
burgerlijke en politieke rechten bepalen, dat een ieder die zich in voorlopige hechtenis bevindt wegens een
strafbaar feit het recht heeft binnen
een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld; dat op
grond van die bepalingen de beschuldigde in vrijheid moet worden
gesteld zodra de duur van de hechtenis niet langer redelijk is;
· Overwegende dat het arrest, nu
het enkel gewag maakt van de in de
vordering van het openbaar ministerie vermelde en nader omschreven
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die het overneemt, en die
de handhaving van de voorlopige
hechtenis in het belang van de
openbare veiligheid noodzakelijk

1-----------------(1) Cass., 12 maart 1986, A.R. nr. 4915
(A. C., 1985-85, nr. 44 7).
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maken, zonder daarbij te antwoorden op de conclusie van eiser ten
betoge dat (hij), na vijftien maanden
onderzoek, en aangezien hij « het
hem verweten feit sedert maart 1988
had bekend (... ), in geen enkel opzicht verantwoordelijk was voor de
lange duur van een onderzoek dat
hem trouwens niet meer aangaat,
nu er telkens over nieuwe onderzoeksopdrachten en nieuwe ... holdups gesproken wordt; dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel
5.3 van (dat verdrag) te dezen
verstreken is », het hierboven aangegeven algemeen rechtsbeginsel
schendt;

,Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
20 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Willems Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

Nr. 45

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD NAAMLOZE VENNOOTSCHAP INDIENING
VAN EEN VERZOEK TOT HET VERKRIJGEN
VAN EEN GERECHTELIJK AKKOORD- VOORAFGAANDE BESLISSING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING IN BEGINSEL NIET VEREIST.

3° VENNOOTSCHAP -

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - ART. 1865, 2°, B.W. - TENIETGAAN VAN DE ZAAK WAARDOOR DE VENNOOTSCHAP EINDIGT - BEGRIP.

4° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - INDIENING DOOR EEN VENNOOTSCHAP VAN
EEN VERZOEK TOT HET VERKRIJGEN VAN
EEN GERECHTELIJK AKKOORD MET BOEDELAFSTAND - ART. 1865, 2°, B.W. - TOEPASSELIJKHEID.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BEGRIP EN AARD - DUBBELZINNIGHEID.

6° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - VERZOEK TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN GERECHTELIJK AKKOORD GOEDE TROUW
VAN DE SCHULDENAAR- BEGRIP.

Nr. 45
1'

KAMER -

21 september 1989

1° VENNOOTSCHAP

HANDELSVENNOOTSCHAP - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR- INDIENING VAN EEN VERZOEK TOT
HET VERKRIJGEN VAN EEN GERECHTELIJK
AKKOORD VOORAFGAANDE BESLISSI~G
VAN DE ALGEMENE VERGADERDIG I:\1 BEGI~SEL NIET VEREIST.

1° en 2° Bij ontstentenis van andersluidende statutaire bepalingen kunnen de
bestuurders van een naamloze vennootschap onder meer een verzoek tot het
verkrijgen van een gerechtelijk akkoord indienen zonder voorafgaande
beslissing van de algemene vergadering
(1). (Vennootschappenwet, art. 54, gew.
bij art. 14 wet van 6 maart 1973; wetten
op het gerechtelijk akkoord, gee. op 25
sept. 1946, art. 1.)
3" en 4" Bij ontstentenis van overeen-

stemming tussen het vermogen en het
doe] van de vennootschap, is art. 1865,
:ZO, B. W:, volgens hetweJk de vennootschap onder meer eindigt door « het
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tenietgaan van de zaak », niet toepasselijk als een vennootschap een verzoek indient tot het verkrijgen van een
akkoord met boedelafstand (2).
5° Dubbelzinnigheid van de motivering,
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Overwegende dat de onder de
nummers 8393 en 8394 op de algemene rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht;
Dat zij dienen te worden gevoegd;

waardoor art. 97 Gw. wordt geschonden, kan niet voortvloeien uit de enkele omstandigheid dat een arrest geen
melding maakt van een gegeven, zoals
Over het eerste middel: schending van
de vermelding van het verslag waarop
het steunt, als de rechter niet verplicht de artikelen 2, 3 tot 9, 21 tot 29 van de
was het te vermelden om op een con- gecoiirdineerde wetten op het gerechtelijk akkoord (wetten van 29 juni 1887 en
clusie te antwoorden.
10 augustus 1946, gecoiirdineerd bij het
6° Als financiele steunverlening van de besluit van de Regent van 25 september
Belgische Staat aan een vennootschap 1946), 6, 1108, 1131, 1133, 1338, 1865, inwaarvan hlj de schuldeiser of de zonderheid 1865, 2", van het Burgerlijk
hoofdaandeelhouder is, al een gedra- Wetboek, 2, 19, 21, 23 tot 28, 1050 van het
ging zou zijn die goede trouw uitsluit, Gerechtelijk Wetboek, 53, 54 en 70, indan nag zou dat op zich voor de recht- zonderheid leden 2 tot 5, van de gecoorbf1nk van koophandel niet de verplich- dineerde wetten op de handelsvennoottmg meebrengen het door die vennoot- schappen, zijnde titel IX in boek I van
schap aangevraagde gerechtelijk ak- het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest de homologatie van
lword te verwerpen. (Art. 2, § 1, wetten
op het gerechtelijk akkoord, gee. op 25 het akkoord met boedelafstand van de
eerste verweerster bevestigt, en het midsept. 1946.)
del, waarbij de ontvankelijkheid van het
verzoek van de eerste verweerster tot
(VALLOUREC N.V. NAAR FRANS RECHT E.A. verkrijging van het akkoord werd beT. USINES A TUBES DE LA MEUSE N.V. E.A.; « DAlr twist, daar het door drie bestuurders was
MINE • VENNOOTSCHAP NAAR ITALIAANS ingediend zonder dat de algemene vergaRECHT T. USINES A TUBES DE LA MEUSE N.V. dering daarover vooraf heeft beraadslaagd en beslist, zoals is vereist voor de
E.A.)
wijzigingen van de statuten, verwerpt op
grond : 1" dat noch de eerste eiseressen,
ARREST ( vertaJing)
noch de vennootschap Dalmine bevoegd
waren om hoger beroep in te stellen te(A.R. nr. 8393 en 8394)
gen het vonnis van 28 oktober 1986,
waarbij de Rechtbank van Koophandel
HET HOF; - Gelet op het bestre- te Luik het verzoek tot verkrijging van
den arrest, op 31 maart 1988 door een akkoord dat voor verweerster door
het Hof van Beroep te Luik gewe- drie bestuurders was ingediend, ontvankelijk heeft verklaard, daar noch de eerzen;
ste eiseressen noch de vennootschap
Dalmine partij waren bij dat vonnis, en
dat de eerste eiseressen en de vennoot(1) en (2) Zie P.A. FORIERS, « Observations schap Dalmine, naar aanleiding van het
sur Ia caducite des contrats par suite de Ia dis- hoger beroep tegen het vonnis van 10
parition de leur objet ou de leur cause », Rev.
crit. jur. b., 1987, biz. 74-113 inz. biz. 83-88, maart 1987 houdende homologatie van
nrs. 9 tot 12; CLOQUET, « Les concordats et Ia het akkoord, evenmin bevoegd waren om
faillite », in Novelles, Droit commercial, 2e tegen voormeld vonnis van 28 oktober
uitg., IV, biz. 274, nr. 933; Insititut des revi- 1986 op te komen, en 2" dat dit vonnis
seurs d'entreprises, rapport annuel de 1982, « definitief heeft beslist over de bevoegdbiz. 60; vgl. J. VANRYN, Principes de droit com- heid van die rechtbank en de ontvankemercial, 1e uitg., I, Brussel, 1954, biz. 240-241, lijkheid van het verzoek » en dat « die
nr. 343; J. VANRYN en J. HEENEN, Principes de
droit commercial, IV, Brussel, 1965, biz. 439, beslissing, nu zij niet is bestreden, in
nr. 2962 en noot 1; Y. DUMON, « De la requete kracht van gewijsde is gegaan »,

------------------!

en concordat judiciaire, Jurispr. comm. de
Belg., 1975, biz. 25-51, inz. 3; P. VAN 0MMESLAGHE, « Les liquidations volontaires et les concordats », in L'entreprise en difficultes, Brussel,
1981, biz. 409-490, inz. biz. 449.

vierde onderdeel, het akkoord met boedelafstand van een vennootschap, ten gevolge van de verdwijning van de activa
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van de vennootschap wegens de tegeldemaking van aile activa ten voordele van
de schuldeisers, leidt tot voortijdige antbinding van de vennootschap, overeenkomstig artikel 1865, 2°, van het Burgerlijk Wetboek; in de naamloze vennootschappen, aileen de algemene vergadering bevoegd is om over de voortijdige
ontbinding van de vennootschap te beslissen als voorgeschreven bij artikel 70,
tweede lid en volgende, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen voor de wijzigingen in de statuten; de voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van het verzoek tot het verkrijgen van het akkoord, met name dat
het moet worden ingediend door het bevoegde orgaan van de verzoekende vennootschap of krachtens een beslissing
van dat bevoegd orgaan, de openbare orde raken; de rechter desnoods ambtshalve de exceptie van nietigheid moet opwerpen in geval van schending van
regels betreffende de openbare orde;
daaruit volgt dat het arrest het akkoord
met boedelafstand van de eerste verweerster niet wettig heeft kunnen homologeren, daar vaststond dat het verzoek
tot het verkrijgen van een akkoord te dezen was ingediend door drie bestuurders
zonder dat de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 70, tweede lid en
volgende, van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen een voorafgaande beslissing had genomen (scherrding van de artikelen 6, 1108, 1131, 1133,
1865, inzonderheid lid 2 tot 5, van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, zijnde titel IX in boek I
van het Wetboek van Koophandel, 3, 7,
vierde lid, en 23 van de bij het Regentsbesluit van 25 september 1946 gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord);

Nr. 45

Overwegende dat luidens artikel 1
van de gecoordineerde wetten op
het gerechtelijk akkoord « de schuldenaar die koopman is, faillietverklaring kan vermijden indien hij
van zijn schuldeisers een gerechtelijk akkoord verkrijgt »;
Overwegende dat de indiening
van het verzoek tot het verkrijgen
van een akkoord derhalve een voor
de vennootschap dienstige handeling blijkt te zijn die de bestuurders
kunnen verrichten, bij ontstentenis
van andersluidende statutaire bepalingen;
Overwegende dat artikel 1865, 2°,
van het Burgerlijk Wetboek te dezen niet van toepassing is, daar de
indiening van het verzoek tot het
verkrijgen van een akkoord met
boedelafstand, bij onstentenis van
overeenstemming, wat in casu niet
wordt aangevoerd, tussen het kapitaal van de vennootschap en het
doel van de vennootschap, geen aanleiding kan geven tot « het tenietgaan van de zaak » in de zin van die
wetsbepaling;
Dat het hof van beroep het akkoord derhalve wettig heeft kunnen
homologeren, ongeacht het feit dat
het verzoek door bestuurders was
ingediend, zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Over het vierde middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1318,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Overwegende dat artikel 54 van Wetboek,
de gecoordineerde wetten op de handoordat het arrest de homologatie van
delsvennootschappen, gewijzigd bij het akkoord met boedelafstand van de
artikel 14 van de wet van 6 maart eerste verweerster bevestigt, na « wat de
1973, bepaalt dat de raad van be- voorsteilen tot akkoord betreft » te hebstuur bevoegd is om aile handelin- ben geoordeeld « dat uit het verslag van
gen te verrichten die nodig of dien- de rechters-commissarissen, die de realistig zijn tot verwezenlijking van het satievoorwaarden grondig hebben onderdoel van de vennootschap, behou- zocht, blijkt : a) dat er grote hoop bestaat
dat aan de niet-bevoorrechte schuldeidens die waarvoor volgens de wet sers
een dividend zal worden uitgekeerd,
aileen de algemene vergadering be- en b) dat de belangen van aile schuldeivoegd is;
sers van het bedrijf, zowel bevoorrechte

Wat het vierde onderdeel betreft :
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als niet-bevoorrechte, beter gevrijwaard
worden door het akkoord dan door het
faillissement »,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus in het onzekere laat of het hof van
beroep zich, met verwijzing naar de redenen van het vonnis van 10 maart 1987,
gebaseerd heeft op het mondeling verslag dat de rechters-commissarissen
overeenkomstig artikel 21 van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord v66r de homologatie van het akkoord hebben uitgebracht, dan wel op
het schriftelijk verslag van 11 december
1986 dat de rechters-commissarissen in
het begin van de akkoordprocedure hebben opgemaakt; het arrest zodoende op
een dubbelzinnige motivering berust,
wat gelijkstaat met een gebrek aan redenen (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eiseressen
voor het hof van beroep geen betwisting hebben opgeworpen over de
noodzaak of wenselijkheid om een
van beide verslagen in aanmerking
te nemen;
Dat de dubbelzinnigheid van de
motivering, waardoor artikel 97 van
de Grondwet is geschonden, niet
kan voortvloeien uit de enkele omstandigheid dat een arrest geen melding maakt van een gegeven, zoals
te dezen de vermelding van het verslag waarop het steunt, nu de rechter, bij ontstentenis van een conclusie op dit punt, niet verplicht was
het te vermelden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het zesde middel: schending van
de artikelen 92, 93, inzonderheid 93.1 en
93.2, van het Verdrag van 25 maart 1957
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij
de wet van 2 december 1957, 2, inzonderheid § 1, lid 5, en § 2, en 23 van de ~~
coordineerde wetten op het gerechtehJk
akkoord (wetten van 29 juni 1887 en van
10 augustus 1946, gecoordineerd bij het
Regentsbesluit van 25 september 1946),
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doordat het arrest het middel waarin
de eiseressen aanvoerden dat verzoekster niet voldeed aan de voorwaarden,
dat zij ongelukkig en te goeder trouw
was, verwerpt op grond dat de Belgische
Staat, hoofdaandeelhouder van de eerste
verweerster, aan haar steunmaatregelen
had verleend die, gelet op artikel 92 van
het Verdrag van Rome, onwettelijk waren en die de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap trouwens
bij beslissing van 4 februari 1987 had afgekeurd, op grond dat « de Staat heeft
gepoogd een goed evenwicht tot stand te
brengen tussen de uiteenlopende belangen, in de eerste plaats van Tub~~euse,
waaraan voor verschillende mllJarden
steun moest worden verleend, vervolgens
van zijn eigen begroting en tot slot, van
de voorschriften van het Verdrag van
Rome, volgens welke een te grote steun
aan een prive-vennootschap verboden
is »,
terwijlluidens artikel 92 van het Verdrag van Rome, behoudens de afwijkingen waarin de artikelen 92.2 en 92.3 van
dat verdrag voorzien, de steunmaatregelen van de Staat of in welke vorm ook
met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te vervalsen,
onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het
handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig bei:nvloedt; de omvang van de
steunmaatregelen van de Staat voor een
onderneming op zichzelf niet als maatstaf dient om te bepalen of zij verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke
markt, in de zin van artikel 92.2 of van
artikel 92.3; de onwettigheid van de
steunmaatregelen blijkt uit de beslissing
waarin de Commissie vaststelt dat zij onwettig zijn en aan de betrokken Staat
wordt bevolen ze op te heffen of te wijzigen binnen de door haar gestelde termijn (artikel 93.3); in feite vaststond, zoals de eiseressen bij conclusie betoogden, dat de Commissie de onwettigheid
van de steunmaatregelen ten belope van
9 085 miljard frank en van 3,010 miljard
f;ank had vastgesteld in haar beslissing
van 4 februari 1987, nr. 87/418/E.E.G., bekendgemaakt in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen van 14 augustus 1987, nr. L 227/45, en de Belgische Staat had veroordeeld om die bedragen terug te vorderen; daaruit volgt
dat het arrest geen verantwoording naar
recht voor de wettigheid van de steun
aan de eerste verweerster, en derhalve
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voor het feit dat deze ongelukkig en te
goeder trouw was, met het oog op de toepassing van de gecoi:irdineerde wetten op
het gerechtelijk akkoord kon afleiden uit
de vaststelling dat de Belgische Staat,
haar hoofdaandeelhouder, had gepoogd
een goed evenwicht te bewaren tussen
de uiteenlopende belangen van zijn eigen begroting, van ·de eerste verweerster
en tot slot van de voorschriften van het
verdrag van Rome, volgens welke een te
grote steun aan een prive-vennootschap
verboden is , :

Nr. 46

21 september 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Van Ommeslaghe, Kirkpatrick en Simont.

Overwegende dat de eerste verweerster een van de Belgische Staat Nr. 46
onderscheiden rechtspersoon is, ook
al is de Staat er de schuldeiser of
1' KAMER - 21 september 1989
hoofdaandeelhouder van; dat, in de
onderstelling dat de financii:He
steun, die de Belgische Staat haar
heeft verleend, een gedraging is OVEREENKOMST - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PART!JEN - TUSSEN PARdie goede trouw uitsluit, het hof van
TIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW beroep daardoor aileen niet verplicht
REGEL VOLGENS WELKE EEN PARTIJ VAN
kan zij n het akkoord te verwerpen
EEN ANDERE GEEN l:ITVOERING MAG EISEN
dat door de vennootschap die de subVAN EEN DOELLOOS GEWORDEN CONTRACTUsidies heeft verkregen, was aangeELE BEPALING.
vraagd;
Het beginsel van de uitvoering te goede1·
Overwegende dat zijn beslissing
trouw van de overeenkomsten verzet
om de gedraging van de Staat niet
zich ertegen dat een partij van een anals een blijk van kwade trouw van
dere de uitvoering eist van een contractuele bepaling die doelloos is gede verwerende vennootschap te beworden en niet ]anger verantwoord is
schouwen, naar recht is verant(1). (Art. 1134, derde lid, B.W.)
woord op grond van het onderscheid
dat moet worden gemaakt tussen de
persoon van verweerster en die van (REGIE DER POSTERIJEN T. LOCABEL N.V., E.A.)
de Belgische Staat;
Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
dat het dientengevolge niet ontvankelijk is, bij gebrek aan belang;

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8403)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1987 door
Overwegende dat de verwerping
van de voorzieningen alle belang het Hof van Beroep te Brussel geontneemt aan de vorderingen tot wezen;
bindendverklaring van het arrest;
Over het eerste middel: schending van

Om die redenen, voegt de onder
de nummers 8393 en 8394 op de algemene rol ingeschreven zaken; verwerpt de voorziening en de vorderingen tot bindendverklaring van
het arrest; veroordeelt de eiseressen
in de kosten van hun voorziening.

de artikelen 1134, 1135, 1235, 1318, 1319,
1320, 1322, 1376, 1377, 1728, 2°, van het
Burgerlijk Wetboek, miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel inzake het tenietgaan van' de verbintenissen door verval, inzonderheid vastgelegd in de artike(1) Zie P.A. FoRIERS, « Observations "ur !a
caducite des contrats par suite de !a disparition de leur objet ou de leur cause », Rev. crit.
jur. b., 1987, biz. 74-113.
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len 1592, 1722, 1741, 1865 en 1867 van het doch onbetwistbaar is erkend »; « dat (de
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grand- verweersters) terecht aanvoeren dat het
wet,
beginsel van de uitvoering te goeder
trouw
van de overeenkomsten zich ertedoordat het arrest, met bevestiging gen verzet
dat de ene partij van de andevan het beroepen vonnis, beslist dat het re de uitvoering
eist van verbintenissen
beding van prijsstabiliteit, met verwij- die uit dat beding volgen, wanneer dit
zing naar de Amerikaanse dollar, vervat geen voorwerp meer heeft en niet Ianger
in artikel 14, a, van het huurcontract van verantwoord is »; « dat (de verweersters)
optisch materiaal, dat op 14 augustus terecht beklemtonen dat de partijen te
1969 tussen de Belgische Staat en de dezen dienden vast te stellen dat artikel
tweede verweerster is gesloten, en dat is 14, a, van het REF 115-contract vervallen
gewijzigd bij artikel 10 van de bij akte was, nu de oorspronkelijke verhuurder,
nr. 5 van 25 oktober 1971, sedert 4 fe- op wiens verzoek dat beding was ingebruari 1972 vervallen is, en dat het be- voegd, door een Belgische verhuurder is
drag van de overeengekomen huurprijs vervangen, die het materiaal in Belgivanaf die datum onveranderlijk is, en sche frank heeft gefinancierd, waardoor
bijgevolg afwijzend beschikt op de oor- de koppeling van de .huur in Belgische
spronkelijke vordering van eiseres tegen frank aan de U.S. $ op de dag van de
de eerste verweerster, overnemer van de werkelijke betaling doelloos en niet
rechten en verplichtingen van de tweede meer verantwoord was >>; en dat « ••• (eiverweerster, die in hoger beroep tot de seres), die aanvoert dat zij haar betalintweede en derde verweerster is uitge- gen bij vergissing zou hebben gedaan,
breid, en die strekte tot de teruggave deze vergissing niet aantoont; dat, onder
van hetgeen eiseres meende onverschul- die omstandigheden, het bezwaar van
digd te hebben betaald, en de tegenvor- (eiseres) dat de betalingen van 1972 tot
dering aanneemt van de eerste verweer- 1975 niet overeenkomstig het akkoord
ster tegen eiseres, die strekte tot beta- van de partijen zouden zijn gedaan, niet
ling van hetgeen eiseres meende niet te kan worden aangenomen •,
moeten betalen, een en ander op grond :
« dat (de verweersters) hebben betoogd
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1728,
dat het beding van prijsstabiliteit zijn 2°, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
bestaansreden moest verliezen zodra de dat de huurder ertoe gehouden is de
overdracht (aan de eerste verweerster) huurprijs op de bepaalde termijnen te
was geschied en dat met toepassing van voldoen; te dezen de tussen de partijen
de regel van de uitvoering te goeder overeengekomen huurprijs, ingevolge artrouw van de overeenkomsten, diende te tikel 14, a, van de huurovereenkomst en
worden vastgesteld dat het beding ver- artikel 10 van de bijakte nr. 5 bij die
vallen was; dat die regel van de eerlijke overeenkomst, gekoppeld was aan de
uitvoering van de verbintenissen gedu- evolutie van de koers van de U.S. $ en
rende verschillende jaren de partijen tot die koppeling aan geen enkele voorwaarwet heeft gestrekt »; dat « erop dient ge- de was onderworpen, inzonderheid niet
wezen dat er geen sprake is van het te- aan de voorwaarde dat de verhuurder
nietgaan van de verbintenissen van de zelf jegens zijn leverancier tot in U.S. $
partijen, doch enkel van de vaststelling uitgedrukte verbintenissen was gehoudat een van de bedingen in hun verbinte- den, en terwijl het beginsel dat de overnissen vervallen is; ... dat het begrip ver- eenkomst de partijen tot wet strekt en
val een rechtsfiguur is die in de artike- dat ze te goeder trouw ten uitvoer moet
len 1592, 1722, 1741, 1865 en 1867 van het worden gebracht, beide vervat in artikel
Burgerlijk Wetboek is neergelegd; dater 1134 van het Burgerlijk Wetboek, vereisprake is van verval wanneer een geldig sen dat de overeenkomsten volgens de
totstandgekomen rechtshandeling zijn daarin vervatte bedingen worden uitgewaarde verliest ... »; dat « ••• er oorspron- voerd; een verbintenis, inzonderheid een
kelijk een verband bestond tussen het contractuele verbintenis, weliswaar in
beding van prijsstabiliteit, aangezien het uitzonderlijke omstandigheden door ververhuurde materiaal in U.S. $ werd be- val teniet kan gaan, hetzij wanneer dat
taald •, en (klaarblijkelijk vergeten mo- uitdrukkelijk in de wet is vastgelegd,
tief), de omstandigheid dat de financie- hetzij wanneer de uitvoering onmogelijk
ring in U.S. $ is gebeurd; « dat een is geworden omdat het voorwerp zelf van
doelloos geworden beding bijgevolg moet de verbintenis is teloorgegaan; de verbinworden aangezien als vervallen, wat in tenis daarentegen, wanneer haar oorde briefwisseling tussen de partijen van zaak, die als de doorslaggevende beweeg4 februari 1972 en 28 april 1978 impliciet reden ervan wordt beschouwd, verdwijnt
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zonder dat de uitvoering van de verbintenis zelf onmogelijk is geworden, blijft
bestaan zoals zij is overeengekomen; het
arrest niet vaststelt dat de U.S. $ niet
meer als standaardmunt geldt en dat uit
zijn motieven volgt dat het beding uit de
litigieuze huurovereenkomst dat de koppeling bepaalt van de in Belgische frank
uitgedrukte huurprijs aan de U.S. $, hoewei het niet !anger verantwoord is, tach
nag kon worden uitgevoerd; daaruit volgt
dat het arrest, door te beslissen dat dit
beding vervallen was, het wettelijk begrip verval miskent en zowel de verbindende kracht van de tussen de partijen
gesloten overeenkomst als de regel van
de uitvoering ervan te goeder trouw miskent (schending van de artikelen 1134,
1135 en 1728, 2°, van het Burgerlijk Wethoek en miskenning van het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, het litigieuze beding
geenszins onderworpen was aan de voorwaarde dat het zou tenietgaan als het
verhuurde materiaal niet Ianger met
U.S. $ werd betaald; het arrest, in zoverre het derhalve oordeelt dat dit beding
onderdstelde dat het verhuurde materiaal in U.S. $ werd en zal worden betaald,
daaraan een zin en een draagwijdte
geeft die onverenigbaar zijn met zijn bewoordingen en bijgevolg zijn bewijskracht miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek); het arrest, in zoverre het dat
beding afhankelijk stelt van een door de
partijen niet overeengekomen ontbindende voorwaarde, eveneens de verbindende
kracht van het litigieuze contract en inzonderheid van zijn artikel 14, a, mis'kent (schending van de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, met toepassing van
de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek elke onverschuldigde betaling die per vergissing is gedaan, een
recht op terugvordering doet ontstaan;
de vaststelling van het onverschuldigd
karakter van de betaling, behalve het te
dezen niet aangevoerde geval van een
schenking, de vaststelling van een vergissing bij de betaling impliceert, en terwijl uit het eerste en tweede onderdeel
volgt dat de betalingen, die zijn gedaan
in de onderstelling dat het litigieuze beding vervallen was, bij vergissing zijn
gedaan en niet verschuldigd waren; daaruit volgt dat het arrest, door niet te erkennen dat die betalingen onverschuldigd waren en dat zij bij vergissing
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werden gedaan, de artikelen 1376 en
1377 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
vierde onderdeel, eiseres in haar tweede aanvullende conclusie had betoogd
dat « de (eerste verweerster) bij haar
ontleding van het litigieuze beding ervan
uitgaat dat de doorslaggevende reden en
derhalve de oorzaak ervan zou zijn dat
(de tweede verweerster) het litigieuze
toestel zelf in dollar moest betalen en de
bezorgdheid (van de tweede verweerster)
om zich te dekken tegen het risico van
de wisselkoers; dat (de eerste verweerster) bijgevolg tevergeefs poogt het verdwijnen van die omstandigheid als het
voorwerp van het litigieuze beding voor
te stellen; dat het volgens haar eigen
standpunt gaat om de verdwijning van
zijn oorzaak, van de beweegreden die
het beding zou hebben verantwoord, welke verdwijning, oak al was zij aangetoond, niet kon leiden tot verval van het
litigieuze beding »; het arrest, noch door
de in het middel weergegeven motivering noch in zijn verdere motivering, dat
middel weerlegt; inzonderheid de vaststelling dat door het verdwijnen, wegens
de overdracht van het contract aan een
Belgische onderneming, van het buitenlandse element, het in artikel 14, a, ingevoegde beding geen bestaansreden meer
had en als vervallen diende te worden
beschouwd, niet antwoordt op vorenvermeld middel, in zoverre daarin een onderscheid werd gemaakt tussen het verdwijnen van de oorzaak of beweegreden
van het litigieuze beding en het verdwijnen van zijn voorwerp, en werd aangevoerd dat het verdwijnen van de oorzaak
of de beweegreden niet leidt tot verval
van het beding; daaruit volgt dat dit gebrek aan antwoord op de conclusie van
eiseres gelijkstaat met ontbreken van
motivering (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat artikel 14, a,
van de huurovereenkomst met aankoopoptie van materiaal voor optische lectuur, die op 14 augustus
1969 tussen de Belgische Staat en
de tweede verweerster werd gesloten een beding bevatte dat de huurprijs in Belgische frank, berekend
op basis van een Belgische frank
voor 0,020 U.S. $, aangepast zou
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worden aan de schommelingen van
de officiele wisselkoers van de Belgische frank tegenover de dollar, dat
dit beding op 25 oktober 1971 werd
aangevuld door een bijakte, waarvan de bewoordingen in het arrest
worden weergegeven, dat de tweede
verweerster op 28 januari 1972 het
bovengenoemd materiaal aan de
eerste verweerster had verkocht, dat
de Regie der Posterijen (thans eiseres) in haar brief van 28 april 1972
aan de tweede verweerster had geschreven dat het beding van artikel
14, a, van het contract vervallen was
« omdat de firma Locabel (thans
eerste verweerster) het verhuurrecht had overgenomen » en dat die
vennootschap in haar brief van 26
december 1972 aan eiseres had geschreven « dat zij, gelet op dat
schrijven van 28 april 1972, ervan
uitging dat het beding van prijsstabiliteit wat haar betrof, geen uitwerking had », zegt dat uit de voornoemde brief van 28 april 1972 blijkt
dat er van bij de aanvang een verband bestond tussen het beding van
prijsstabiliteit en de omstandigheid
dat het materiaal met Amerikaanse
dollars werd betaald, dat die brief
ook aantoont dat eiseres zelf heeft
vastgesteld dat dit beding vervallen
en zonder voorwerp was, dat eiseres, die dat verval heeft aangevoerd
om te ontkomen aan een voorstel
van bijakte tot opheffing van artikel
14, a, bezwaarlijk kan betogen dat
de verweersters « een bijzondere
oorzaak van het tenietgaan van de
overeenkomsten aanvoeren die in
het Burgerlijk Wetboek niet (zou)
voorkomen », dat erop dient gewezen dat er te dezen geen sprake is
van het tenietgaan van de verbintenissen van de partijen, maar van de
vaststelling dat een van de bedingen
ervan vervallen is, dat er sprake is
van verval wanneer een geldig tot
stand gekomen rechtshandeling ten
gevolge van een latere gebeurtenis
haar waarde verliest; dat bijgevolg
een doelloos geworden contractuele
bepaling moet worden aangezien als
een vervallen bepaling, wat in de
briefwisseling tussen de partijen im-
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pliciet doch onbetwistbaar is erkend,
dat de verweersters terecht aanvoeren dat het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten zich ertegen verzet dat
de ene partij van de andere de uitvoering eist van verbintenissen die
volgen uit een contractuele bepaling,
die geen voorwerp meer heeft, en
dat zij terecht beklemtonen dat « de
partijen te dezen dienden vast te
stellen dat artikel 14, a, van het ...
contract vervallen was, nu de oorspronkelijke verhuurder, op wiens
verzoek dat beding was ingevoerd,
door een Belgische verhuurder is
vervangen die het materiaal in Belgische frank heeft gefinancierd,
waardoor de koppeling van de huur
in Belgische frank aan de dollar ...
doelloos en niet meer verantwoord
was»;
Overwegende dat het hof van beroep, zoals uit die vermeldingen
blijkt, niet oordeelt dat het litigieuze
beding van artikel 14, a, van de
overeenkomst een ontbindende voorwaarde zou bevatten voor het geval
dat het verhuurde materiaal niet
langer in Amerikaanse dollar wordt
betaald;
Dat dit onderdeel, nu het op een
onjuiste uitlegging van het arrest berust, feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest weliswaar zegt « dat het begrip verval
een juridisch begrip is dat in de artikelen 1592, 1722, 1741, 1865 en 1867
van het Burgerlijk Wetboek is neergelegd (en) dat er sprake is van verval wanneer een geldig tot stand gekomen rechtshandeling wegens een
latere gebeurtenis zijn waarde verliest »; dat uit de vergelijking van
die uitspraak met de in het antwoord op het tweede onderdeel
weergegeven vermeldingen blijkt
dat het hof van beroep helemaal
geen algemene regel met betrekking
tot het verval van de verbintenissen
en het tenietgaan wegens het teloorgaan van het voorwerp of de
oorzaak stelt, maar dat het, na erop
te hebben gewezen dat eiseres zelf
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had aangenomen dat het beding van
prijsstabiliteit was vervallen, oordeelt dat het strijdig was met het
beginsel van de uitvoering te goeder
trouw van de overeenkomsten, dat
een partij van de andere de uitvoering eist van een contractuele bepaling die, zoals dat beding, zijn voorwerp en zijn verantwoording had
verloren, en daaraan toevoegt dat
dit contract van 1972 tot 1975 door
de partijen in die zin was uitgevoerd;

Overwegende dat, nu een betaling
onverschuldigd is wanneer zij geen
oorzaak heeft, uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat de betalingen die eiseres van 1972 tot 1975
heeft gedaan, volgens de beoordeling van het hof van beroep, geen
onverschuldigde betalingen waren;
Ov~rwegende dat de grief, die eiseres in dit onderdeel uit, als vaststaande aanneemt dat de betalingen
die zij heeft gedaan van 1972 tot
1975, zonder toepassing van het zoOverwegende dat dit onderdeel genaamd beding van prijsstabiliteit,
geen kritiek oefent op de overwegin- onverschuldigd waren; dat de grond
gen die het hof van beroep heeft af- van niet-ontvankelijkheid, nu het
geleid uit het beginsel van de uit- middel bijgevolg de wettigheid van
voering te goeder trouw van de de bestreden beslissing niet bei:novereenkomsten, uitgedrukt in arti- vloedt, dient te worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
kel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek; dat dit onderdeel, nu
Overwegende dat het hof van bedie overwegingen de bestreden be- roep, door de in het antwoord op het
slissing genoegzaam naar recht ver- eerste onderdeel weergegeven overwegingen, de in dit onderdeel beantwoorden, niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft: doelde conclusie van eiseres beantwoordt;
Over de door de tweede en derde
Dat dit onderdeel feitelijke grandverweerster opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid, te weten ge- slag mist;
brek aan belang :
Over het tweede middel: schending
de artikelen 1134, 1135, 1235, 1376,
Overwegende dat de tweede en van
1377, 1728, 2°, van het Burgerlijk Wetderde verweerster aanvoeren dat in- hoek, van artikel 7, inzonderheid § 1, van
dien, zoals het arrest beslist, het be- de wet van 6 juli 1971 houdende oprichginsel van de uitvoering te goeder ting van de Regie der Posterijen, van artrouw van de overeenkomsten het tikel 63 van de wetten op de handelsvenverval van dat beding van prijsstabi- nootschappen, gecoordineerd bij koninkliteit genoegzaam verantwoordt, de lijk besluit van 30 november 1935, verbetalingen zoals ze zijn gedaan, ver- vangen bij artikel 15 van de wet van 6
maart 1973, van artikel 12, § 2, 1°, van de
schuldigd waren, terwijl dit onder- wet
van 4 maart 1963 betreffende het
dee! integendeel ervan uitgaat dat sluiten
van overeenkomsten voor rekede betalingen die werden gedaan ning van de Staat, en van de artikelen 49
alsof het litigieuze beding vervallen en 50 van het koninklijk besluit van 14
was, bij vergissing zijn gedaan en oktober 1964 betreffende het sluiten van
overeenkomten voor rekening van de
dus niet verschuldigd waren;
Overwegende dat het hof van beroep, zoals blijkt uit het antwoord
op het eerte onderdeel, naar recht
heeft beslist dat het beginsel van de
uitvoering te goeder trouw van de
overeenkomsten belet dat een partij
van een andere de uitvoering eist
van een contractuele bepaling die,
zoals dat beding, zijn voorwerp en
zijn verantwoording had verloren;

Staat,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis beslist dat eiseres van het beding van prijsstabiliteit,
met verwijzing naar de Amerikaanse
dollar, vervat in artikel 14, a, van het
huurcontract van optisch materiaal dat
op 14 augustus 1969 tussen de Belgische
Staat en de tweede verweerster is gesloten, en dat is gewijzigd bij artikel 10 van
de bijakte nr. 5 van 25 oktober 1971,
heeft afgezien, en bijgevolg afwijzend be-
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schikt op de oorspronkelijke vordering
van eiseres tegen de eerste verweerster,
overnemer van de rechten en verplichtingen van de tweede verweerster, die in
hoger beroep tot de tweede en derde verweerster is uitgebreid, en die strekte tot
teruggave van hetgeen eiseres meende
onverschuldigd te hebben betaald, en de
tegenvordering aanneemt van de eerste
verweerster tegen eiseres, die strekte tot
betaling van hetgeen eiseres meende
niet te moeten betalen, een en ander op
grond: dat (eiseres) aanvoert dat artikel
16, b, van de op 14 augustus 1969 tussen
de partijen gesloten overeenkomst, dat,
zeals het arrest vaststelt, bepaalt dat velgens de gemeenschappelijke wil van de
partijen elke afstand, wijziging of ~e
voeging noodzakelijk diende te geschleden door een door beide partijen ondertekende geschreven bijakte,. wat betekent dat er voor elke wijziging een door
de minister van Verkeerswezen ondertekende bijakte nodig is; dat artikel 16, b,
vereist dat het akkoord tussen de huurder en (lees : verhuurder) of zijn overnemer schriftelijk wordt vastgesteld; dat
dit akkoord, zeals te dezen, _kan blijk~n
uit de briefwisseling, aangez1en de bnef
van 28 april 1972 van de algemeen beheerder (van eiseres) antwoordde op de
brief van 4 februari 1972 (van de tweede
verweerster), zodat die briefwisseling het
schriftelijke bewijs vormt waarvan sprake is in artikel 16, b » en dat « de algemeen beheerder van (eiseres) deze geldig heeft verbonden door zijn brief van
28 april 1972 aan (de tweede verweerster) waarin hij haar mededeelde dat het
beding vervat in artikel 14, a, van de op
14 augustus 1969 de partij~n gesloten
overeenkomst vervallen en zonder voorwerp was, nu een dergelijke ~and.eli~g
een daad van dagelijks bestuur 1s, d1e mherent is aan de dagelijkse activiteit van
(eiseres); dat de partijen het contract_van
1972 tot 1975 in die zin hebben mtgevoerd en (ei<Jeres) niet aantoont dat haar
betahngen bij vergissing zijn gedaan, en
niet omdat zij stilzwijgend afstand heeft
gedaan van artikel 14, a, van de overeenkomst »,
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door de huurder als door de (tweede verweerster) ondertekende bijlage »;
terwijl, volgens de eigen vaststellingen
van het arrest, de eerste verweerster,
overnemer van de rechten van de tweede
verweerster, op 4 februari 1972 aan eiseres een voorstel van bijlage nopens de
opheffing van het zogenaamde beding
van prijsstabiliteit had gestuurd, welk
voorstel van bijlage voor eiseres diende
te worden ondertekend door de minister
die de Posterijen onder zijn bevoegdheid
heeft, en terwijl ten slotte, steeds v~l
gens de vaststellingen van het arrest, d1e
bijlage niet door de minister werd getekend en enkel de algemeen beheerder
van eiseres op 28 april 1972 een brief
naar de tweede verweerster heeft gestuurd, en terwijl, met toepassing van artikel 12, § 2, 1°, van de wet van 4 maart
1963 en van de artikelen 49 en 50 van
het koninklijk besluit van 14 oktober
1964 die beide betrekking hebben op de
over~enkomsten voor rekening van de
Staat een onderhandse overeenkomst,
volge~s de handelsgebruiken, alleen dan
bij brieven kan worden vastgelegd wanneer het bedrag niet meer dan 300.000
frank bedraagt, daaruit volgt dat het arrest niet zonder miskenning van de verbindende kracht van genoemd artikel 16,
b kon beslissen dat de algemeen beheerd~r van eiseres geldig een wijziging van
het genoemd beding zou hebben aangenomen of afstand zou hebben gedaan
van de toepassing daarvan, hoewel die
wijziging of afstand in geen door de minister ondertekende bijlage is vastgelegd
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek) en het arrest, door te beslissen dat die wijziging
of afstand bij gewone brieven kon worden vastgelegd, bovendien artikel 12, § 2,
1° van de wet van 4 maart 1963 endeartikelen 49 en 50 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1964 schendt;
tweede onderdeel, artikel 7, § 1, van de
wet van 6 juli 1971 houdende oprichting
van de Regie der Posterijen bepaalt dat
de Regie wordt vertegenwoordigd en beheerd door de minister die de Postdienst
en de Dienst der Postchecks onder zijn
bevoegdheid heeft; die minister bevoegd
terwijl eerste onderdeel, artikel 16, b, is om alle daden van beheer te verrichvan de ~vereenkomst tussen de Belgi- ten; het dagelijks bestuur van de Regie
sche Staat, vertegenwoordigd door de mi- door een algemeen beheerder wordt
nister van Verkeerswezen, en de tweede waargenomen; bij de beoordeling v~n het
verweerster bepaalde dat « alleen onder- begrip dagelijks bestuur, zoals ~et m d1e
havig contract het akkoord tussen de bepaling is neergelegd, rekemng moet
partijen weergeeft en afstand, wijziging worden gehouden met de omstandigheid
of toevoeging met betrekking daartoe dat eiseres een rechtspersoon is en de
slechts kan geschieden door een zowel omstandigheid dat de wet van 6 juli 1971
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eiseres belast met de exploitatie van de
Posterijen en de Postchecks volgens industrii:He en commerciEHe methodes, niet
vereist dat de activiteit van eiseres
wordt beheerst door de regels en modaliteiten die bij handelsvennootschappen
van toepassing zijn en, zelfs in de onderstelling dat zulks verantwoord zou zijn,
het dagelijks bestuur van een handelsvennootschap enkel daden van exploitatie omvat die in het kader van de beslissingen van de raad van bestuur of van
diens richtlijnen worden verricht en niet
daden die, wegens hun belangrijkheid ?f
gevolgen voor de vennootschap, een mtzonderlijk karakter vertonen; een daad,
die de wijziging beoogt van een huurovereenkomst tegen een huurprijs die in
1969 36 miljoen bedroeg, wegens zijn belangrijkheid en gevolgen, een uitzonderlijk karakter vertoont en bijgevolg niet
valt onder het begrip daad van exploitatie en dagelijks bestuur; daaruit volgt
dat het arrest, door te beslissen dat de
dlgemeen beheerder van eiseres haar
door de brief van 28 april 1982 geldig
heeft verbonden, het begrip dagelijks bestuur miskent zoals dat, voor eiseres, is
neergelegd in artikel 7, § 1, derde lid,
van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van de Regie der Posterijen
(schending van die wetsbepaling) en
door te beslissen dat het begrip « dagelijks bestuur », zoals het van toepassing
is op de handelsvennootschappen, het
verrichten van een uitzonderlijke en belangrijke handeling, zoals de litigieuze
daad, omvat, bovendien artikel 63 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen schendt;

Nr. 47

Overwegende dat het hof van beroep, zoals blijkt uit het antwoord
op het eerste middel, zijn beslissing
naar recht verantwoordt door de
overwegingen die het heeft afgeleid
uit het beginsel van de uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomsten; dat de in het tweede middel
bekritiseerde overwegingen derhalve de wettigheid van de bestreden
beslissing niet be!nvloeden, zodat
het middel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
21 september 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn, Van
Ommeslaghe, Simont.
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1° OPENBAAR MINISTERIE -

derde onderdeel, met toepassing van
de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek elke onverschuldigde betaling die per vergissing is gedaan een
recht op terugvordering doet ontstaan;
de vaststeling van het onverschuldigd
karakter van de betaling, behalve het te
dezen niet aangevoerde geval van een
schenking, de vaststelling van een vergissing bij de betaling impliceert, en terwijl uit het eerste en tweede onderdeel
volgt dat de betalingen, die zijn gedaan
in de onderstelling dat het litigieuze bee
ding vervallen was, bij vergissing zijn
gedaan en niet verschuldigd waren; daaruit volgt dat het arrest, door niet te erkennen dat die beslissingen onverschuldigd waren en dat zij bij vergissing
werden gedaan, de artikelen 1376 en
1377 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;

BELASTINGZAKEN- MEDEDELING VAN VORDERINGEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BELASTINGZAKEN - VERMELDINGEN - ADVIES
VAN HET O.M.- BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.

1o De vorderingen inzake belastingza-

ken, waarin onder andere het bedrag
van de beweerdelijk ten onrechte geYnde B. T. W: wordt teruggevorderd, moeten, uitgenomen voor de vrederechter,
aan het O.M worden meegedeeld (1).
(Art. 764, 10°, Ger.W.)

1-----------------(1) en {2) Zie Cass., 14 dec. 1987, A.R.
nr. 5482 {A.C., 1987-88, nr. 227).
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2• Het arrest rechtdoende op een vorde- 764, eerste lid, aanhef in 10°, en 780, eerring inzake belastingen, waarin onder ste lid, 4•, van het Gerechtelijk Wetboek

andere het bedrag van de beweerdelijk
ten onrechte gei'nde B.T. W: wordt teruggevorderd, moet, op straffe van nietigheid, de vermelding van het advies
van het O.M bevatten (2). (Artt. 764,
10°, en 780, 4°, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BENCKISER).
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8474)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

schendt:
Overwegende dat het arrest gegrond verklaart de vordering van
verweerster om te horen zeggen
voor recht dat het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde
waaraan het door haar in Belgie ingevoerde produkt onderworpen is,
6% bedraagt en riiet 19%, zoals de
administratie beweert;
Overwegende dat, krachtens artikel 764, 10°, van het Gerechtelijk
Wetboek, de vorderingen inzake belastingen, uitgenomen voor de vrederechter, aan het openbaar ministerie worden meegedeeld; dat zulks
op straffe van nietigheid voorgeschreven is;
Overwegende dat, krachtens artikel 780, 4°, van hetzelfde wetboek
het vonnis op straffe van nietigheid
de vermelding van het advies van
het openbaar ministerie bevat;
Overwegende dat die regels zowel
in eerste aanleg als in hoger beroep
toepasselijk zijn;
Overwegende dat de vordering,
waarin onder andere het bedrag van
de beweerdelijk ten onrechte ge'inde
B.T.W. geheel of ten dele wordt teruggevorderd, een « vordering inzake belastingen » is; dat de evengenoemde wetsbepalingen op zodanige
vordering toepasselijk zijn;
Overwegende dat het arrest geen
melding maakt van het advies van
het openbaar ministerie; dat . uit
geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
openbaar ministerie advies heeft
uitgebracht;
Dat het arrest derhalve de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Over het middel : schending van de artikelen 764, 10°, en 780, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, rechtdoende in hoger beroep op de vordering van verweerster om te horen zeggen voor recht dat
het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde waaraan het door verweerster in Belgie ingevoerde produkt
« Calgon » was onderworpen, 6% bedraagt, die vordering gegrond verklaart
en eiser veroordeelt in de kosten van
beide instanties, zonder voorafgaand advies van het openbaar ministerie of althans zonder enige vermelding in het arrest van dat advies,
terwijl, krachtens artikel 764, eerste
lid, aanhef en 10•, van het Gerechtelijk
Wetboek, de vorderingen inzake belastingen, uitgenomen voor de vrederechter,
op straffe van nietigheid, aan het openbaar ministerie worden meegedeeld;
krachtens artikel 780, eerste lid, 4•, van
dat wetboek het vonnis, op straffe van
nietigheid, de vermelding van het advies
van het openbaar ministerie ,bevat; die
regels zowel in hoger beroep als in eerste aanleg van toepassing zijn; de verdering tot vaststelling van het tarief van de
belasting over de toegevoegde waarde
waarin de invoer van goederen onderworpen is, een vordering inzake belastingen is; voormelde wetsbepalingen dus op
zodanige vordering toepasselijk zijn; bij
ontstentenis van advies van het openbaar ministerie of althans van de vermelding van dat advies in het bestreden
Om die redenen, vernietigt het bearrest, dit arrest nietig is en de artikelen streden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
(2) Zie nota 1 op vorige biz.
op de kant van het vernietigd~ ar-
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rest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
21 september 1989 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Bruyn.

gen deze zodanig van elkaar at dat,
werden zij gescheiden, de wijze van
bewoning van het huis, zoals het is opgevat en gebouwd, grondig zou worden
veranderd (1).
(BELLEMONT T. GEMEENTE OUDERGEM)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1014 F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 31 maart 1988
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen
betreffende een bezwaar inzake gemeentebelasting op niet bebouwde
percelen over het belastingjaar 1986;
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1° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTI!'<GEN OP
DE NIET-BEBOUWDE GRONDEN, GELEGEN IN
EEN GEBIED DAT BIJ EEN PLAN VAN AANLEG
ALS WOONGEBIED IS VASTGESTELD - NIETBEBOUWDE GROND - BEGRIP.

2° STEDEBOUW -

ALLERLEI BELASTINGBEPALINGEN GEMEENTEBELASTING
OP DE NIET BEBOUWDE GRONDEN IN EEN GEBIED DAT BIJ EEN PLAN VAN AANLEG ALS
WOONGEBIED IS VASTGESTELD - BEGRIP.

1" en

2" Overeenkomstig art. 70bis Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw,
gew. bij wet van 22 dec. 1970, kan een
gemeente een jaarlijkse belasting heffen op de niet bebouwde gronden, gelegen in het woongebied van een door
de Koning goedgekeurd of vastgesteld
plan van aanleg en palende aan een
genoegzaam ingerichte openbare weg;
is een belastingschuldige van die gemeente eigenaar van twee naast elkaar liggende percelen, terwijl op het
ene perceel een woning staat en het
andere perceel als tuin wordt gebruikt
en dit Jaatste door het gewestplan als
bouwgrond wordt aangemerkt, dan
blijft hij belastbaar voor het niet gebouwde perceel, zelfs indien dat een
geheel vormt met het eerste, waarop
een woning is gebouwd, en ook al zijn
die beide percelen aangelegd en han-

Over het middel: schending van de artikelen 12, 14, 15, 70bis, welk laatstgenoemd artikel is ingevoegd bij de wet
van 22 december 1970 (artikel 26), van de
wet van 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 5 van het koninklijk besluit van 28
december 1972 betreffende de inrichting
en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, 1 en 5 van de
gemeenteverordening van de gemeente
Oudergem van 24 maart 1983 op de niet
bebouwde gronden gelegen in een bouwzone en palend aan een openbare weg
die is uitgerust,
doordat de bestendige deputatie van
de Provincieraad van Brabant in de bestreden beslissing het bezwaar van eiser
tegen de aanslag in de belasting op de
niet bebouwde gronden, welke de gemeente Oudergem onder artikel 3077 van
het kohier voor het belastingjaar 1986 te
zijnen laste heeft vastgesteld, heeft afgewezen op grond dat het Hof van Cassatie
in een arrest van 13 april 1984 heeft beslist dat iedere eenheid grond een perceel bouwgrond is, in de zin van artikel
70bis van de wet houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, ook al wordt het perceel bij
een hoofdperceel gevoegd dat bestemd is
om er een woning op te bouwen en beide
een harmonieus geheel vormen; dat de
grond door het gewestplan als bouwgrond wordt beschouwd en dat zulks en(1) Zie Cass., 13 april 1984, A.R. nr. F 1105 F
(A.C., 1983-84, nr. 475), en 14 maart 1986, A.R.
nr. F 1269 N (ibid., 1985-86, nr. 451).
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kel kan worden gewijzigd door een ver- het gewest, de maatregelen ter verbeteandering van het gewestplan; dat de ring van het net van de voornaamste
belaste gronden niet bebouwde gronden verkeerswegen (artikel 12 van de wet
zijn volgens de definitie van « bebouwde van 29 maart 1962), alsmede eventueel
grond » in artikel 5 van de belastingver- de algemene bestemming van de verordening; het feit dat de gronden als tuin schillende gebieden, zoals bewoning, nijworden gebruikt, niets verandert aan de verheid, landbouw of enig ander gebruik;
bestemming van de goederen als bouw- luidens artikel 5 van het koninklijk begrond; ingevolge artikel 70bis van de wet sluit van 28 december 1972 betreffende
van 29 maart 1962 houdende organisatie de inrichting en de toepassing van de
van de ruimtelijke ordening en van de ontwerpgewestplannen en gewestplanstedebouw, gewijzigd bij de wetten van nen, aldus als woongebieden worden be22 april 1970 en 22 december 1970, de ge- schouwd de gebieden die bestemd zijn
meenten een belasting kunnen heffen voor het wonen, alsmede voor handel,
van de niet gebouwde gronden gelegen dienstverlening, ambacht- en kleinbein het woongebied van een door de Ko- drijf, voor zover deze takken van bedrijf
ning goedgekeurd of vastgesteld plan om redenen van goede ruimtelijke ordevan aanleg en palende aan een openbare ning niet in een daartoe aangewezen geweg die, gelet op de plaatselijke toe- bied moeten worden afgezonderd, voor
stand, voldoende is uitgerust; dat geens- groene ruimten, voor sociaal-culturele inzins behoeft te worden bewezen dat de richtingen, voor toeristische voorzienineigenaars van gronden als hiervoren be- gen, voor agragrische bedrijven; uit die
opsomming blijkt dat het enkele feit dat
doeld, beogen te speculeren,
een perceel in een woongebied is geleterwijl eiser in zijn bezwaar, met ver- gen, niet noodzakelijk meebrengt dat het
wijzing naar de rechtspraak van het Hof, valt aan te merken als bouwgrond, alhad aangevoerd dat het begrip • niet be- thans geen verplichting oplegt om op iebouwde gronden », als bedoeld in artikel der afzonderlijk perceel te bouwen en
1 van de litigieuze belastingverordening aan een hergroepering van gronden zonen in artikel ?Obis van de wet van 29 der enige wijziging van het gewestplan
maart 1962, niet noodzakelijk alle niet niet in de weg staat; de eigenaar derhalgebouwde gronden beoogt, aangezien ve het recht heeft twee percelen tot een
een niet gebouwd terrein of perceel een enkel samen te voegen op voorwaarde
geheel kan vormen met een hoofdper- dat hij de algemene regels inzake vesticeel, dat hoofdzakelijk tot bewoning is ging en omvang van de op te trekken geingericht; de beide terreinen of percelen bouwen in acht neemt; te dezen eiser bedus in onderlinge samenhang kunnen toogde dat hij eigenaar was van twee
worden ingericht en zodanig van elkaar aanpalende en homogene kadastrale perafhangen dat, indien zij worden geschei- celen, dat op een ervan een woning
den, de wijze van bewoning van het ge- staat, terwijl van het ander een aangrenbouw, die bij het ontwerpen en de op- zende tuin is gemaakt, dat zij een harrichting heeft voorgezeten, grondig zou monieus geheel vormen en niet als niet
worden gewijzigd en de percelen of ter- gebouwde percelen kunnen worden bereinen in zodanig geval als een gebouwd schouwd, daar op het tweede perceel
geheel moeten worden beschouwd; daar- geen bouwverplichting rust; de bestreden
uit volgt dat het begrip « niet bebouwde beslissing dientengevolge, door te oordegrond ''• in de zin van artikel 1 van de li- len dat het feit dat de gronden als tuin
tigieuze belastingverordening inzake de ,worden gebruikt, niets verandert aan de
niet gebouwde gronden gelegen in een bestemming van de gronden als bouwwoongebied van een door de Koning grond, ook al vormen zij een harmonieus
goedgekeurd of vastgesteld plan van aan- geheel, vermits voor een verandering
leg, niet noodzakelijk alle ongebouwde van bestemming een wijziging van het
gronden betreft, zulks anders dan de be- gewestplan is vereist, zonder na te gaan
lastingverordening betreffende de niet of scheiding van de twee percelen niet
gebouwde gronden gelegen in een niet zou leiden tot een grondige wijziging van
vervallen verkaveling; een gewestplan de wijze van bewoning van het gebouw
immers melding maakt van de aandui- waarom dit was opgevat en opgericht,
ding van de bestaande toestand, de niet naar recht is verantwoord :
maatregelen van aanleg vereist om te
voldoen aan de economische en sociale
Overwegende dat artikel 70bis van
behoeften van het gewest, de maatregelen van aanleg vereist om te voldoen aan de wet van 29 maart 1962 houdende
de economische en sociale behoeften van organisatie van de ruimtelijke orde-
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ning en van de stedebouw, gewijzigd
b~j die van 22 december 1970, bepaalt dat de gemeenten een jaarlijkse belasting kunnen heffen, onder meer op de niet gebouwde
gronden, gelegen in het woongebied
van een door de Koning goedgekeurd of vastgesteld plan van aanleg en palende aan een openbare
weg die, gelet op de plaatselijke toestand, voldoende is uitgerust;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser eigenaar
is van twee aanpalende percelen,
dat op een ervan een woning staat,
terwijl het ander als tuin wordt gebruikt en dat laatstbedoeld perceel
door het gewestplan als bouwgrond
is beschouwd;
Dat in zodanig geval het niet gebouwde perceel belastbaar blijft,
zelfs indien het een geheel vormt
met het eerste, waarop een woning
is gebouwd, en ook al zijn die beide
percelen aangelegd en hangen zij
zodanig van elkaar af dat, indien zij
werden gescheiden, de wijze van bewaning van de woning, die bij het
ontwerp en de oprichting heeft voorgezeten, grondig zou worden veranderd;
Dat de bestendige deputatie derhalve naar recht heeft kunnen beslissen dat het niet gebouwd perceel
belastbaar is, in de zin van artikel 1
van de belastingerordening van de
verwerende gemeente en dat het
feit dat dit terrein als tuin wordt gebruikt de bestemming van het als
bouwgrond aangemerkte goed niet
verandert;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat uit de regelmatig overgelegde stukken niet
blijkt dat een middel dat de openbare orde raakt, van ambtswege moet
worden opgeworpen;

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

21 september 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal- Advocaat: mr. Geinger.
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TUCHTZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING VAN
DE COMMISSIE VAN BEROEP VAN HET INSTITUUT UER ACCOUNTANTS OVER DE ERKENNING ALS ACCOUNTANT.

2° ACCOUNTANT -

AANVRAAG OM ALS
ACCOUNTANT TE WORDEN ERKEND - BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP
VAN HET INSTITUUT DER ACCOUNTANTS VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN DIE BESLISSING.

1" en 2" Cassatieberoep staat niet open

tegen de beslissing waarbij de commissie van beroep van het lnstituut der
Accountants uitspraak doet over een
aanvraag tot erkenning als accountant
(1).
(CREMERS T. INSTITUUT DER ACCOUNTANTS)

Advocaat-generaal du Jardin heeft in
substantie gezegd:
De commissie van beroep bij het Instituut der Accountants heeft het hager beroep van eiser tegen de beslissing van de
raad van het Instituut waarbij zijn aanvraag tot erkenning als accountant werd
verworpen, ongegrond verklaard.
Tegen die beslissing voorziet eiser zich
in cassatie.
(1) Cass., 8 jan. 1988, A.R. nr. 5579, A.C.,
1987-88, nr. 278, met de voetnoten 1 en 2; 9 jum 1989, A.R. nr. 6515, A.C., 1988-89, nr. 582, in
R. W., 1989-90, 436, met noot.
Zie artt. 23 wet 22 juli 1953, 94 wet 21 feb.
1985 en 612 en 614, 9" Ger.W.

Nr. 49

HOF VAN CASSATIE

103

Die voorziening in cassatie is niet ontIntegendeel, uit de tekst en de context
vanke!ijk.
van bedoeld artikel 23, dat deel uitmaakt
Titel II van de wet van 21 februari van hoofdstuk V van de wet, gewijd aan
1g35 tot hervorming van het bedrijfsrevi- « de beroepstucht », blijkt dat beroep in
soraat organiseert het beroep van ac- cassatie enkel openstaat tegen de besliscountant en verwijst naar de wet van 22 sing van de commissie van beroep gewejuli 1953, houdende oprichting van het zen op het hoger beroep van een « in
Instituut der Bedrijfsrevisoren, die « van eerste aanleg inzake tuchtstraffen geweovereenkomstige toepassing » is op het zen vonnis van de raad van het InstiInstituut der Accountants (art. 8g, wet 21 tm:i.t ». Cassatieberoep staat dus niet
open tegen de beslissingen van dezelfde
februari 1g85).
commissie van beroep, optredend in niet
Een commissie van beroep werd opge- disciplinaire zaken, zoals dit het geval is
richt die bevoegd is om op het hoger be- wanneer zij uitspraak doet bij de erkenroep van de betrokken accountant of be- ning van een kandidaat als bedrijfsrevidrijfsrevisor kennis te nemen van de in sor of als accountant.
eerste aanleg gewezen beslissing.
De erkenning hangt enkel af van een
Die commissie van beroep treedt op in beoordeling op haar gepastheid en optwee hoedanigheden :
portuniteit, gelet op bepaalde wette!ijke
1. als administratief orgaan, wat de er- vereisten die de raad van het Instituut
kenning van de kandidaat als bedrijfsre- onderzoekt. De door de wet ingevoerde
procedure dient enkel om aan de kandivisor of accountant betreft,
daat de waarborg te bieden dat hij zijn
2. als tuchtcommissie van beroep, voor belangen kan verdedigen. Zij biedt hem
de aangelegenheden die tot een discipli- evenwel geen subjectief recht tot de ernaire sanctie kunnen leiden (art. 21 van kenning. In dit opzicht heeft de door de
de wet van 23 juli 1g53, en art. g3 van de commissie van beroep gedane selectie
wet van 21 februari 1g85).
een zuiver administratief en geen jurisArtikel g4 van de wet van 21 februari dictioneel karakter.
Dit legt uit waarom tegen zodanige be1g35 bepaalt o.m. dat artikel 23 van voornoemde wet van 22 ju!i 1953 « van over- slissing geen beroep in cassatie openeenkomstige toepassing » is op de ac- staat.
countants.
In zijn advies v66r het arrest van de
Krachtens dat artikel 23 kunnen de be- Raad van State nr. 755g, van 22 januari
slissingen van de commissie van beroep 1960 heeft auditeur Maroy zich als volgt
door de betrokken bedrijfsrevisor of ac- uitgedrukt:
countant aan het Hof van Cassatie wor« Un pourvoi en cassation n'est possiden voorgelegd.
ble que s'il est prevu explicitement. Ce
Artikel 102 van de wet van 21 februari principe deja admis pour les recours con1g35 heeft tevens aan artikel 614 van het tre les decisions des juridictions adminisGerechtelijk Wetboek een go lid toege- tratives qui statuent sur les droits, alors
que c'est par voie d'exception a la compevoegd dat bepaalt dat " het Hof van Cas- tence
ordinaire des tribunaux que les jusatie uitspraak doet over de voorziening
in cassatie: (...) go, tegen de beslissing ridictions administratives sont saisies,
van de commissie van beroep van het In- s'impose a fortiori quand il s'agit de decisions non-juridictionnelles dans lesquelstituut der Accountants ».
les (...) !'administration dispose d'un
Dit betekent evenwel niet dat alle be- pourvoi d'appreciation. (... ) Il ne suffit
slissingen van die commissie van beroep pas, lorsqu'un pourvoi est ouvert contre
voor cassatieberoep vatbaar zijn.
une decision determinee d'une commisUit de voorbereidende werken van de sion d'appel, que cette commission d'apwet van 21 februari 1985 [Memorie van pel ait ete chargee d'autres recours en
Toelichting - Kamer - 552 (1g82-83) nr. appel, pour que le recours en cassation,
1 (34)] blijkt dat de wetgever aan de vori- comme contre la decision determinee, soit
ge cassatieprocedure geen wijziging etendu aux decisions prises dans d'autres
heeft willen brengen en men vindt in de matieres ». (R.J.D.A. (1960), nr. 755g,
wet van 1953 nergens de wilsuitdrukking blz. 49).
van de wetgever om de niet disciplinaire
Besluit: Het bedoelde artikel 23 moet
beslissingen van de commissie van be- aldus uitgelegd worden dat cassatieberoep aan de controle van het Hof van roep niet openstaat tegen de beslissing
Cassatie te onden::,erpen.
van de commissie van beroep van het In-
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stituut der Accountants die uitspraak
doet over een aanvraag om als accountant te worden erkend (2) omdat deze beslissing geen disciplinair karakter heeft.

ARREST

uit artikel 614, 9", van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat cassatieberoep openstaat tegen aile beslissingen van de commissie van beroep
van het Instituut der Accountants;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

(A.R. nr. 6092)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 juni 1987 door
de nederlandstalige commissie van
beroep van het Instituut der Accountants gewezen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, door
het openbaar ministerie ambtshalve
opgeworpen, overeenkomstig artikel
1097 van het Gerechtelijk Wetboek
ter kennis gebracht, en hieruit afgeleid dat tegen de beslissing in kwestie van de commissie van beroep
van het Instituut der Accountants
geen cassatieberoep openstaat;
Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet over de aanvraag van eiser om, overeenkomstig
artikel 99 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, als lid van het Instituut te worden toegelaten;
Overwegende dat geen wetsbepaling voorziet in de mogelijkheid om
tegen zodanige beslissing cassatieberoep in te stellen; dat artikel 23
van de wet van 22 juli 1953, dat
krachtens artikel 94 van de wet van
21 februari 1985 van overeenkomstige toepassing is op de accountants,
aileen beslissingen inzake tuchtzaken betreft; dat uit artikel 612 noch

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 september 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en Van Ommeslaghe.
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INKOMSTENBELASTINGEN

VENNOOTSCHAPSBELASTING VASTSTELLING
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN MEERWAARDEN - VRIJSTELLING VAN BELASTING - HERSCHATTE ACTIVA - REALI SATIE
VAN DE MEERWAARDE- EINDE VAN DE BELASTINGVRIJSTELLING.

------------------1 Aan
de vrijstelling van belasting, die, op
grond van art. 31 K.B. 4 maart 1965 tot

(2) Cass., 8 jan. 1988, A.R. nr. 5579 A.C.,
1987-88, nr. 278 en de voetnoten 1 en 2; 9 juni
1989, A.R. nr. 6515, A.C., 1988-89, nr. 582, en
R. W., 1989-90, 436 met noot; R.P.D.B., comp!.
VI - Ordres et instituts professionnels Hoofdstuk V - L'institut des Reviseurs d'Entreprises - nrs. 407 en 408; het advies van P.
Maroy, auditeur bij R.v.St., bij het arrest nr.
7559, in R.J.D.A., 1960, biz. 43, 44, 49 en 50, en
de noot E. Debra, onder het arrest van de
R.v.St., A.R. nr. 7560 (ibid., biz. 59); Recueil
annuel de jurisprudence, V' Reviseurs d'Entreprises, annee 1960, nr. 3; annee 1962, nrs. 5 en
6.

uitvoering van het W.I.B. en onder de
voorwaarden van art. 105 van hetzelfde wetboek, voor de uit herschatting
van activabestanddelen voortvloeiende
meerwaarden wordt toegestaan, komt
een einde door de realisatie van die
bestanddelen, o.m. door de verkoop
van de herschatte activa (1).
(1) Zie Cass., 16
Pas., 1966, I, 349).

nov.

1965

(Bull.

en
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BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. ETABLISSEMENTEN C. EN E. SMALLE FRERES N.V. IN
VEREFFENING)
ARREST

(A.R. nr. F 1548 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel: schending van artikel 31, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld: dat gedurende het boekjaar 1977
werd overgegaan tot realisatie van gebouwen en materieel die voorheen op
grond van artikel 3 van de wet van 20
augustus 1947 en van het ter uitvoering
van deze wet genomen besluit van de
Regent van 15 oktober 1947 werden herschat, dat in de balans per 31 december
1977 de overeenstemmende herschattingsreserves nog integraal op het passief van de balans voorkwamen, dat gedurende het boekjaar 1978 (aanslagjaar
1979) en 1979 (aanslagjaar 1979-Speciaal)
van deze herschattingsreserves werd afgenomen om dividenden uit te keren, beslist dat vanaf het ogenblik van de verkoop van bedoelde activabestanddelen
het niet meer gaat om niet verwezenlijkte maar om effectief verwezenlijkte
meerwaarden, zodat het dan ook niet
meer nuttig is te onderzoeken of de
onaantastbaarheidsvoorwaarde
gesteld
door artikel 105 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen nog vervuld is,
daar dit artikel niet tot gevolg kan hebben dat vrijstellingen verkregen of behouden worden wanneer de hoofdvoorwaarden van artikel 34 (het niet verwezenlijkt zijn van de meerwaarde) niet of
niet langer vervuld zijn, en dat verweerster dan ook terecht stelt dat die bedragen belastbaar waren geworden in het
boekjaar 1977 (aanslagjaar 1978) zodat ze
niet meer konden worden belast in de
aanslagjaren 1979 en 1979-Speciaal,
terwijl, zelfs bij realisatie gedurende
het jaar 1977 van op grond van de artikelen 16 tot 30 van het koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen geherwaardeerde
activabestanddelen, de uit de herschatting voortvloeiende meerwaarden, op
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grand van artikel 31, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit, vrijgesteld blijven zolang de voorwaarden van artikel
105 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (boeking op een of meerdere
afzonderlijke rekeningen van het passief;
geen aanwending voor de berekening
van de jaarlijkse dotatie van de wettelijke reserve of van enigerlei beloning of
toekenning) geeerbiedigd werden, hetgeen volgens de vaststellingen van het
arrest op 31 december 1977 nog steeds
het geval was, zodat er voor het aanslagjaar 1978 geen aanleiding bestond tot belastingheffing op die meerwaarden, maar
de belastingheffing op die meerwaarden,
krachtens de combinatie van artikel 31,
eerste lid, van meervermeld koninklijk
besluit en van de voorwaarden gesteld in
artikel 105, tweede lid, van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen, moest
plaatsvinden voor de aanslagjaren 1979
en 1979-Speciaal, vermits alsdan de vrijstellingvoorwaarden van artikel 105, eerste lid, niet langer vervuld waren wegens
de trapsgewijze aanwending van die
meerwaarden gedurende de jaren 1978
en 1979 voor de betaling van dividenden;
zodat het arrest ten onrechte beslist dat
het geen nut heeft te onderzoeken of de
onaantastbaarheidsvoorwaarden gesteld
door artikel 105 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen nog vervuld waren, vermits dat onderzoek vereist is
door artikel 31, eerste lid, van voormeld
koninklijk besluit ten einde uit te maken
op welk ogenblik en in welke mate de
voorheen vrijgestelde meerwaarden belastbaar werden (schending van artikel
31, eerste lid, van het koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen) :

Overwegende dat de te dezen toepasselijke tekst van artikel 48 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen luidt : (eerste lid) « De in
artikel 45, 4°, bedoelde afschrijvingen zijn gegrond op de aanschaffings- of beleggingswaarde. » (tweede lid) « Met betrekking, evenwel,
tot nijverheids-, handels- of landbouwoutillering alsmede tot ermede
gelijkgestelde gebouwen, die verkregen of tot stand gebracht zijn v66r
de normale datum van afsluiting
van de laatste jaarbalans opgemaakt v66r 31 december 1940 en die
nog in gebruik waren op de normale
datum van afsluiting van de laatste
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jaarbalans voor 31 december 1946,
mag de afschrijving worden berekend op een, binnen de grenzen en
termijnen en onder de voorwaarden
die de Koning bepaalt, herschatte
aanschaffingswaarde. )) (derde lid)
« De herschatte waarde mag niet
meer bedragen dan twee en een halve maal de waarde van bovenbedoelde activa, geschat op grondslag van
de per 31 augustus 1939 geldende
normale prijzen en met inachtneming van hun toestand van stoffelijk verval en van hun werkelijke
waardevermindering op de normale
datum van afsluiting van de laatste
jaarbalans opgemaakt v66r 31 december 1946 )); dat de wetgever door
dit artikel de mogelijkheid schiep
om op de erin bedoelde activa afschrijvingen te doen op een waarde
die hoger lag dan hun aanschaffings- of beleggingswaarde;
Overwegende dat de toepassingsregels van het geciteerde artikel 48
gegeven worden in de artikelen 15
tot 33 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
Dat artikel 31 van dat koninklijk
besluit bepaalt : (eerste lid) « De uit
de herschatting van outillering of ermee gelijkgestelde nijverheidsgebouwen voortvloeiende meerwaarde
is vrij gesteld van belasting onder de
voorwaarden bepaald in artikel 105
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. )) (tweede lid) « Nochtans kunnen, bij vervreemding,
overeenkomstig de artikelen 16 tot
30 van dit besluit herschatte activa
op aanvraag van de belastingplichtige of zo hij in gebreke blijft de nodige verduidelijkingen te verstrekken,
voor de toepassing van artikel 34,
§ 2, van hetzelfde wetboek, beschouwd worden als verkregen of
tot stand gebracht op de normale
datum van afsluiting van de laatste
jaarbalans opgemaakt v66r 31 december 1946 en voor een prijs gelijk
aan de herschatte waarde ));
Overwegende dat de vorenbedoelde wets- en reglementsbepalingen,

zoals onder andere uit de artikelen
27 en 31, tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 blijkt,
onverkort laten, eensdeels, de in het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen gestelde regels ter zake van de
belasting en de eventuele vrijstelling van de, bijvoorbeeld bij vervreemding, werkelijk verwezenlijkte
meerwaarden, en met name het bepaalde in de artikelen 20, 1°, 21, 34,
§ 1, 3°, en § 2, en, wat de vennootschappen betreft, 105 van het wethoek, en anderdeels, de krachtens
artikel 265 van dat wetboek gestelde
regels in het koninklijk besluit van
4 maart 1965, aangaande het belastbare tijdperk;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat het arrest, door te
oordelen dat door de verkoop van de
herschatte activa van verweerster
tijdens het boekjaar 1977, een einde
kwam aan de belastingvrijstelling
bedoeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 en
aan de verdere toepasselijkheid van
dat artikel, het eerste lid van die reglementsbepaling niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 september 1989 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Rauws - GeJijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal.
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De magistraat die zich schuldig maakt
aan feiten die onder de bevolking en
in de balie ergernis verwekken, ver-·
zuimt grovelijk zijn ambtsplichten en
doet door zijn gedrag ernstig afbreuk
aan de waardigheid van zijn ambt (1).
(M... )
ARREST

(A.R. nr. 6883)

HET HOF VAN CASSATIE, in algemene vergadering, samengesteld
overeenkomstig artikel 348, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
Gelet op de schriftelijke vordering
van de procureur-genreaal, die luidt
als volgt:
« Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof,
Aangezien de h. M ... , geboren te ...
op ... , wonende te ... , rechter in het
Vredegerecht van het ... kanton te
... , daartoe benoemd bij koninklijk
besluit van ... , op de openbare terechtzitting van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te ... op ... de bij de
wet voorgeschreven eed heeft afgelegd.
Overwegende dat ingevolge klachten die bij de rechterlijke autoriteiten van het rechtsgebied ... werden
ingediend, gebleken is dat de heer
vrederechter M... verantwoordelijk
is voor een bijzonder aanzienlijke
achterstand van zaken die hij in beraad heeft genomen en waarin hij
geen uitspraak heeft gedaan; dat aldus o.m. zaken in beraad zijn sinds
15 januari 1988; dat de procureur-generaal te ... bij het Hof van Cassatie
vordering heeft ingediend tot onttrekking aan de h. M ... van een zestigtal zaken, die sedert meer dan
zes maanden in beraad zijn; dat bovendien nog een aanzienlijk aantal
zaken sinds meer dan een maand in
beraad zijn genomen en niet zijn afgedaan;

-----------------1
(1) Vgl. Cass., 3 maart 1988, A.R. nr. 831\l
(A.C., 1987-88, nr. 411).
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Overwegende dat overigens gebleken is dat de heer M... herhaaldelijk
in bedenkelijke staat van beschonkenheid in het gerechtsgebouw
werd aangetroffen;
Overweglilnde ·dat die toestanden
onder de bevolking en in de balie
ergernis verwekken;
Overwegende dat de heer M ...
reeds herhaaldelijk op zijn plichten
werd gewezen, doch dat in zijn optreden geen verbetering waar te nemen valt;
Overwegende dat de heer M... aldus op grove wijze te kart schiet
aan zijn ambtsverplichtingen en
door zijn gedrag afbreuk doet aan
de waardigheid van zijn ambt;
Overwegende dat er derhalve
grand bestaat om de h. M ... uit zijn
ambt te ontzetten;

Om die redenen, gelet op de artikelen 100, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 420 en 422
tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek, vordert dat het Hof, in algemene vergadering, uitspraak doende
in openbare zitting, en na onderzoek, de h. M ... , voornoemd, uit zijn
ambt van vrederechter van het kanton ... ontzet en hem in de kosten
veroordeelt.
Brussel, 6 juni 1989,
(get.) E. Krings. »
Overwegende dat de betrokkene,
hoewel behoorlijk opgeroepen om te
verschijnen op de zitting van 22 september 1989, om 14 uur 30, niet verschijnt;
Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Soetaert;
Gehoord de heer procureur-generaal in zijn conclusie, waarbij het
verzoekt recht te· doen om de hierboven overgenomen vordering van 6
juni 1989, strekkende tot ontzetting
van M... uit zijn ambt van vrederechter van }let kanton ... ;
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Gezien het dossier van het tuchtblijkt dat de geloofwaardigheid van de
rechtelijk onderzoek en inzonderRechterlijke Macht ernstig in het gedrang brengt, verz:.~imt zijn ambtsheid de arresten van het Hof van ... ,
plichten en doet afbreuk aan de waarwaarbij aan de heer M ... , voordigheid van zijn ambt zodat hij niet
noemd, zaken werden onttrokken
meer waardig is deel te nemen aan de
met toepassing van artikel 652 van
uitoefening van de Rechterlijke Macht
het Gerechtelijk Wetboek;
(1).
Overwegende dat zowel uit het
voormelde onderzoek en arrest als
(B ... )
uit het onderzoek door het Hof
blijkt dat de heer M ... door zijn geARREST ( vertaling)
drag ernstig afbreuk heeft gedaan
aan de waardigheid van zijn ambt
(A.R. nr. 8740)
van vrederechter en dat hij derhalve
niet meer waardig is deel te nemen
HET HOF VAN CASSATIE, in alaan de uitoefening van de Rechtergemene vergadering, samengesteld
lijke Macht;
overeenkomstig artikel 348, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
Gelet op de schriftelijke vordering
Om die redenen, rechtdoende bij van de procureur-genraal die luidt
verstek in openbare terechtzitting als volgt:
na behandeling van de zaak in raad« Aan het Hof van Cassatie,
kamer; gelet op de artikelen 404,
De procureur-generaal bij dit Hof,
405, 409, 413, 417 tot 420, 422 tot 426
Aangezien de heer B ... , geboren te
van het Gerechtelijk Wetboek en
100 van de Grondwet; onzet M ... uit ... op ... , wonende ... , te ... , bij kozijn ambt van vrederechter; veroor- ninklijk besluit van ... tot vrederechdeelt hem in de kosten, die tot op ter van het kanton ... werd benoemd
en hij op ... op de zitting van de
heden nul frank belopen.
Rechtbank van Eerste Aanleg te ... ,
22 september 1989 - Algemene verga- de bij artikel 2 van het decreet van
dering - Voorzitter: de h. Chatel, eerste
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe- 20 juli 1831 voorgeschreven eed
taert - Gelijkluidende conclusie van de heeft afgelegd;
h. Krings, procureur-generaal.
Aangezien uit het tegen de heer
B... ingesteld tuchtonderzoek blijkt
dat hij zwaar drinkt en dat hij tijdens de uitoefening van zijn ambt
herhaaldelijk duidelijk onder invloed van drank was; aangezien bovendien is vastgesteld dat er grote
vertraging was in de uitspraak van
de vonnissen over zaken die voor
Nr. 52
hem waren behandeld en die hij in
beraad had genomen; aangezien
daarenboven is gebleken dat !eden
ALGEMENE VERGADERI~G
van de griffie, wegens zijn onge22 septemnber 1989
rechtvaardigde afwezigheden op de
zitting, herhaaldelijk uitstel hebben
RECHTERLIJKE TUCHT- VERZT:IM VA~ verleend in zaken, waarin sommige
pleiters aanwezig waren, maar die
AMBTSPLICHTEN- AFBREt:K AAN DE WAARwegens de afwezigheid van de rechDIGHEID VAN HET AMBT- BEGRIP.
De magistraat die zich schuldig maakt
aan een geheel van feiten waaruit een
(1) Vgl. Cass., 3 maart 1988, A.R. nr. 8319
volkomen gebrek aan plichtsbesef (A.C., 1987-88, nr. 411).
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ter niet konden worden behandeld
en zelfs, in twee gevallen, vonnissen
hebben opgesteld alsof zij bij verstek waren gewezen, terwijl de rechter niet aanwezig was op de terechtzitting, waarbij die zogezegde vonnissen toch door hem waren getekend;
Aangezien uit die feiten in hun
geheel een volkomen gebrek aan
plichtsbesef blijkt, dat de geloofwaardigheid van de Rechterlijke
Macht ernstig in het gedrang
brengt;
Dat, bijgevolg, de heer B... zijn
ambtsplichten heeft verzuimd en
door zijn gedrag aan de waardigheid
van zijn ambt afbreuk doet; dat hij
niet meer waardig is deel te nemen
aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht;
Gelet op de artikelen 100, tweede
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409,
417 tot 420 en 422 tot 426 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Vordert dat het Hof, in algemene
vergadering, uitspraak doende in
openbare zitting, de heer B ... , voornoemd, uit zijn ambt van vrederechter van het kanton S... ontzet en
hem in de kosten veroordeelt.
Brussel, 10 juli 1989,
(get.) Krings. »
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nieuw gevraagde daden van onderzoek te verrichten;
Overwegende dat zowel uit dat
dossier, als uit het onderzoek door
het Hof, blijkt dat de heer B ... , voornoemd, zijn ambtsplicht heeft verzuimd en dat hij door zijn gedrag
ernstig afbreuk heeft gedaan aan de
waardigheid van zijn ambt; dat hij
niet meer waardig is deel te nemen
aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht;

Om die redenen, rechtdoende op
tegenspraak, in openbare zitting, na
behandeling van de zaak in raadkamer, gelet op de artikelen 100, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405,
409, 417 tot 420, 422 tot 424 en 426
van het Gerechtelijk Wetboek; ontzet de heer B... uit zijn ambt van
vrederechter; veroordeelt hem in de
kosten, die tot heden nul frank belopen.
22 september 1989 - Algemene vergadering - Voorzitter: de h. Chatel, eerste
voorzitter - Verslaggever : de h. Sace Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Boccart, Brussel, Binard, Bergen.

Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Sace;
Gehoord de procureur-generaal in
zijn conclusie, waarbij hij verzoekt
recht te doen op de hierboven overgenomen vordering van 10 juli 1989,
strekkende tot ontzetting van B... uit
zijn ambt van vrederechter;
Gehoord de comparant, bijgestaan Nr. 53
door meesters Boccart en Binard,
voornoemd;
3• KAMER - 25 september 1989
Gelet op het dossier van de
rechtspleging;
Overwegende dat, nu het Hof ge- 1° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEnoegzaam is ingelicht, er geen terMENTSAKKOORD EN GERECHTEmen bestaan om de zaak uit te stelLIJK AKKOORD - RECHTSPLEGING len en evenmin om de door mr.
A'.VIBTSHALVE
FAILLIETVERKLARING
Boccart in zijn brief van 12 septemRECHT VAN VERDEDIGING VAN DE SCHCLDEber 1989 vermelde en ter zitting opNAAR.
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2° RECHT VAN VERDEDIGING -

BUR- AMBTSHALVE FAILLIETVERKLARJ~G RECHT VAN VERDEDIGING
VAN DE SCHULDENAAR.
GERLIJKE

ZAKE~

1" en 2" Bij een rechtspleging van ambts-

halve faillietverklaring vereist het
recht van verdediging dat de schuldenaar v66r de beslissing in zijn middelen wordt gehoord, behalve wanneer
de zaak uitzonderlijk spoedeisend is
(1). (Art. 442 Faillissementswet.)
(DEZILLIE T.

VA~RYCKEGHEM,

RYDE)

ARREST

(A.R. nr. 6313)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 december 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 29 juni 1989, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 442, 473 van de Faillissementswet van 24 april 1851, die boek III
van het Wetboek van Koophandel vormt,
1047 tot 1049, 1122 tot 1131 van het Gerechtelijk Wetboek en 6, inzonderheid lid
1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, en van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, het hager beroep ongegrond verklaart dat het verzet
van eiser tegen het vonnis van faillietverklaring ongegrond verklaart, en daarbij het door eiser opgeworpen middel afgeleid uit de miskenning van zijn verdedigingsrecht verwerpt, op grand van de
volgende overweging : « De wetgever is
bevoegd om het recht van verdediging te
(1) Cass., 27 april 1989, A.R. nr. 8244
(A.C., 1988-89, nr. 491). Zie Cass., 7 maart 1986,
A.R. nr. 4840 (A.C., 1&85-86, nr. 436), en 6 feb.
1987, A.R. nr. 4915 (A.C., 1986-87, nr. 337), met
noot I.V. in T.B.H., 1987, 276; « De rechterlijke
macht en de faillissementsprocedure », plecht.
openingsrede van proc.-gen. Krings, voor het
Hof van 1 sept. 1986, nrs. 14-16.
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regelen in een bepaalde materie zoals
inzake faillietverklaring, inzonderheid
wanneer de faillietverklaring ambtshalve
geschiedt. De wet verplicht de rechtbank
van koophandel niet de schuldenaar te
horen alvorens hem ambtshalve failliet
te verklaren; het recht van verdediging
van de niet gehoorde schuldenaar wordt
voldoende gevrijwaard door de procedure
van verzet tegen het vonnis van faillietverklaring. En (eiser) is in verzet gekomen tegen het vonnis dat hem ambtshalve failliet verklaarde zodat hij de mogelijkheid heeft gekregen: zijn verdediging
voor de rechtbank voor te dragen. Zodoende werd noch het beginsel van het
recht van verdediging noch artikel 6.1
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens geschonden »,

terwijl, eerste onderdeel, noch artikel
442, eerste lid, van de Faillissementswet,
luidens hetwelk het faillissement ambtshalve kan worden uitgesproken, noch
enige andere bepaling op enigerlei wijze
toelaat dat een schuldenaar ambtshalve
failliet wordt verklaard zonder vooraf,
zoals door het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbiediging van het recht van
verdediging en door artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens wordt vereist, in de gelegenheid te zijn gesteld zich tegen het
verzoek tot faillietverklaring te verweren; de regel dat het faillissement ambtshalve kan worden uitgesproken geen afbreuk doet aan het recht van de schuldenaar om vooraf opgeroepen en gehoord
te worden en zijn verdediging voor te
dragen; het arrest, dat beslist dat de gefailleerde v66r de faillietverklaring niet
hoeft te worden gehoord of opgeroepen,
derhalve artikel 442 van de Faillissementswet, artikel 6, inzonderheid lid 1,
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, hoewel artikel
442 van de Faillissementswet niet
expliciet bepaalt dat, bij een rechtspleging van ambtshalve faillietverklaring, de schuldenaar en zijn
raadsman worden opgeroepen :loor
de rechtbank van koophandel, de
eerbiediging va_J1 het. recht va.n ver-
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dediging vereist dat de
- behalve wanneer de
derlijk spoedeisend is slissing wordt gehoord
delen;
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schuldenaar
zaak uitzonv66r de bein zijn mid-

Nr. 54
3' KAMER - 25 september 1989

VOORZIENING IN CASSATIE
Dat immers de term << ambtshal- 1° BCRGERLIJKE
ZAKE:-1 - PERSO:'\E:'>i DOOR E:'\
ve » in zijn gebruikelijke zin niet beTEGEN WIE CASSATIEBEROEP KA:'>i WORDE:'\
tekent dat de beslissing kan worden
INGESTELD - EISERS - PARTIJ WIER DERgenomen << zonder voorafgaand verDENVERZET NIET TOELAATBAAR IS YERweer », maar wel dat de rechter die
KLAARD.
beslissing kan nemen << zonder dat
hij daartoe is gevorderd »;
2° VOOGDIJ - VITSLVITI:-.iG E:-< OXTZET-

Overwegende dat het arrest, ten
aanzien van eisers verweer dat zijn
recht van verdediging was miskend
bij zijn ambtshalve faillietverklaring, het uitzonderlijk spoedeisend
karakter van de zaak niet vaststelt
dat de gevolgde rechtspleging zou
kunnen rechtvaardigen;

TING GRIP.

01\;'TROL'W BIJ HET BEHEER -

BE-

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep van de partij die niet opkomt tegen de beslissing waarbij haar derdenverzet niet toelaatbaar is verklaard,
ook al is zij in kosten veroordeeld,
maar voert zij tegen die veroordeling
geen middel aan (1).

Dat het arrest, door in algemene 2° Ontrouw bij het beheer die kan leiden
tot uitsluiting van of ontzetting uit de
termen te beslissen dat de rechtvoogdij, bestaat in een grove tekortkobank van koophandel niet verplicht
ming aan de verplichtingen van de
is de schuldenaar te horen alvorens
voogdij (2), oak al wordt niet vastgehem ambtshalve failliet te verklaren
steld dat de belangen van de minderjaen dat het recht van verdediging
rige zijn geschaad; ontrouw kan worvoldoende gevrijwaard wordt door
den afgeleid uit de vaststelling dat de
voogd de belangen van de minderjaride procedure van verzet tegen het
ge heeft waargenomen, hoewel zij met
vonnis van faillietverklaring, het
zijn belangen in strijd waren. (Artt.
recht van verdediging miskent;
420 en 444, 2°, B.W.)

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

(S ... E.A. T. D...)
ARREST

(A.R. nr. 6362)

Om die redenen, vcrnietigt 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.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1987
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 29 juni 1989, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;

t-----------------

25 september 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
(1) Zie Cass., 24 feb. 1986, A.R. nrs. 4974 en
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Le- 5082 (A.C., 1985-86, nr. 408).
naerts, advocaat-generaal - Advocaten :
(2) DE PAGE : Traite elementaire de droit Cimrs. Nelissen Grade en De Gryse.
vil beige, II, nr. 87, 3".
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Over het middel van niet-ontvankelijkheid
van
de
voorziening,
ambtshalve opgeworpen door het
openbaar ministerie en waarvan
overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk W etboek bij gerechtsbrief kennis werd gegeven aan de
advocaat van de eisers : onbevoegdheid van de eisers sub 2 tot en met
8 om zich tegen verweerster in cassatie te voorzien :
Overwegende dat het arrest enerzijds ongegrond verklaart het derdenverzet van eerste eiser tegen het
vonnis van 20 augustus 1980 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te leper dat de beslissing van 30 juli
1980 van de familieraad, waarbij
eerste eiser werd ontzet uit zijn
ambt van voogd over de onbekwaamverklaarde Marie S ... , homologeerde; dat het anderzijds be&list dat het derdenverzet van de
eisers sub 2 tot en met 8 tegen voornoemd vonnis, bij gebrek aan belang, ontoelaatbaar is;
Overwegende dat tegen die laatste
beslissing geen middel wordt aangevoerd; dat de eisers sub 2 tot en met
8 weliswaar in kosten werden veroordeeld·, dat ziJ' tegen deze beslis-
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betere landbouwers zouden zijn dan onbekende derden en/of dat de overnamewaarde van de hofstede al dan niet verhoogd of verlaagd is door zijn toestemming, heft de tegenstrijdigheid van belangen niet op. Henri S... kon derhalve
niet toestemmen in de pachtovereenkomst. Enkel de toeziende voogdes, die
door de familieraad werd benoemd, had
dit ter zake mogen en kunnen doen »;
het arrest uitsluitend op grond van deze
vastgestelde tegenstrijdigheid van belangen bij eerste eiser, en dus zonder vast
te stellen dat eerste eiser, door zijn toestemming te geven, de bepalingen van
de Pachtwet zou omzeild hebben of het
verbod zou miskend hebben om als
voogd goederen van de onbekwaamverklaarde in pacht te nemen, feiten die
door de familieraad in overweging genemen waren om tot het besluit te komen
dat de handelwijze van de voogd als
« verdacht • voorkwam op basis van artikel 444, 2", van het Burgerlijk Wetboek
en zonder te hebben vastgesteld dat de
belangen van de onbekwame door de gegeven toestemming ook daadwerkelijk
geschaad werden, besluit dat « door toch
zijn toestemming te geven » het beheer
van eerste eiser • van ontrouw (getuigt) »,

terwijl, krachtens artikel 444, 2", van
het Burgerlijk Wetboek, tot ontzetting
van de voogd - afgezien van « kennelijk
sing echter evenmin opkomen;
wangedrag » en « onbekwaamheid ,. Dat het cassatieberoep van deze slechts kan worden besloten, wanneer
eisers niet ontvankelijk is;
diens beheer van • ontrouw • getuigt;
daartoe vereist is dat vastgesteld wordt
Over het middel: schending van de ar- dat het beheer van de voogd getuigt van
tikelen 444, 2", 448, inzonderheid tweede oneerlijkheid, kwade trouw, onrechtschalid, 487 quater en 487 octies van het Bur- penheid, minstens dat vastgesteld wordt
gerlijk Wetboek,
· dat de belangen van de minderjarige daaddoordat het arrest allereerst over- werkelijk geschaad werden door de hanweegt : • De voogd kan en mag niet op- delingen gesteld door de voogd die in
treden indien het waarnemen van de be- overweging werden genomen bij bet belangen van de minderjarige in strijd is oordelen of zijn beheer getuigt van onmet zijn belangen (art. 420 B.W.). Als va- trouw; daartoe echter geenszins besloten
der had Henri S... er belang bij dat kan worden op grond van de enkele feizijn zonen een goede en voordelige land- telijke vaststelling dat de voogd zijn toepacht konden verwerven. Al was het t
·
f t
h d 1
maar om hen een stand en/of een be- s emmmg ga ot een an e ing waarbij
hoorlijk inkomen te bezorgen. Als voogd twee tegenstrijdige belangen in hem
van de onbekwame Marie s... moest dienden te worden waargenomen; zodat
hij erover waken dat haar onroerende het arrest, door het derdenverzet van
goederen zodanig werden beheerd dat zij eerste eiser ongegrond te verklaren, op
een normale opbrengst hadden. In de grond van de enkele vaststelling dat
persoon van Henri S... moesten dus twee tegenstrijdige belangen dienden te
duidelijk twee tegenstrijdige belangen worden waargenomen bij eerste eiser
worden waargenomen, wanneer hij in- toen hij instemde met de pachtoverstemde met de overdracht van de pacht dracht van zijn zonen, en zonder vast te
aan zijn zonen. Dat zijn zonen mogelijk stellen dat hij aldus getuigde van oneer-
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lijkheid, kwade trouw, onrechtschapenheid noch dat de belangen van de onbekwame hierdoor geschaad werden, niet
wettig kan beslissen dat het beheer van
eerste eiser getuigde van « ontrouw » in
de zin van artikel 444, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, derhalve deze wetsbepaling alsook de artikelen 487 quater en
487 octies van het Burgerlijk Wetboek
krachtens welke de regels inzake voogdij
toepasselijk zijn op de voogdij over onbekwaamverklaarden, schendt en derhalve
evenmin wettig kan besluiten tot ongegrondverklaring van het derdenverzet tegen het vonnis waarbij de beslissing van
de familieraad tot ontzetting gehomologeerd werd (schending van artikel 448,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat artikel 444, 2o,
van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt
dat de voogd kan worden ontzet van
de voogdij wanneer zijn beheer getuigt van onbekwaamheid of ontrouw; dat dit artikel, krachtens artikel 487 octies van het Burgerlijk
Wetboek, toepasselijk is op de voogdij bedoeld in artikel 487 quater van
hetzelfde wetboek;
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milieraad die besliste (eerste eiser)
als voogd over Marie S ... te ontzetten,
terecht werd gehomologeerd »;
Overwegende dat het hof van beroep op grand van de vaststelling
dat eerste eiser, met miskenning
van artikel 420 van het Burgerlijk
Wetboek, de belangen van de onbekwame heeft waargenomen, hoewel
zij met zijn belangen in strijd waren, wettig heeft kunnen beslissen
dat het beheer van eerste eiser getuigt van ontrouw;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

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

25 september 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
- Gelijkluidende conclusie van de h. LeOverwegende dat elke grove te- naerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Gryse.

kortkoming aan de verplichtingen
van de voogdij, de ontrouw waarvan
sprake in artikel 444, 2°, van het
Burgerlijk Wetboek, kan uitmaken;
dat daartoe niet is vereist dat vastgesteld wordt dat de belangen van
de onbekwame worden geschaad;

Overwegende dat het arrest behoudens de in het middel aangehaalde
redengeving
overweegt :
« Het staat vast dat (eerste eiser), Nr. 55
als voogd, zonder toestemming van
de toeziende voogd en zonder mede3' KA!ViER - 25 september 1989
werking van de familieraad, eenzijdig, namens de onbekwame Marie
S ... , heeft ingestemd met de pachtoverdracht door de afgaande pachter WERKLOOSHEID - RECHT OP WERKLOOSHEIDSLITKERI:\i'G - PASSE:\DE DIE:\ST(...) aan zijn eigen zonen (... ). De
BETREKKI:\i'G - LICHA~IELIJKE GESCHIKTvoogd kan en mag niet optreden inHEID - BETWISTJ:-;G.
dien het waarnemen van de belangen
van de minderjarige in strijd is met De werkloze die overeenkomstig de prozijn belangen (art. 420 B.W.) (... ) Door
cedure bepaald in art. 38 MB. 4 juni
toch zijn toestemming te geven ge1964 lichamelijk geschikt wordt vertuigt (eerste eiser) beheer van onklaard om een aangeboden dienstbetrouw, zodat de beslissing van de fatrekking te aanvaarden, kan zijn ge-
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schiktheid voor de arbeidsgerechten rec~ten, .oordeelt dat « een arbeidsongebetwisten (1). (Artt. 133 en 134, tweede schiktheid aileen dan een wettige reden
lid, 3°, Werkloosheidsbesluit.)
is in de zin van artikel 134, 2de lid (van
het koninklijk besluit van 20 december
1963), wanneer de ongeschiktheid wordt
vastgesteld overeenkomstig de bepalin(VANDERPOEL T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- gen in artikel 38 van het ministerieel beVOORZIENING)
sluit d.d. 4 juni 1964 voorzien », dat « de
werkloze, die door de geneesheer van
het gewestelijk bureau arbeidsgeschikt
ARREST
werd bevonden voor de aangeboden
(A.R. nr. 6658) .
dienstbetrekking, zijn geschiktheid niet
meer kan betwisten voor de arbeidsrechtbank, indien hij het bepaalde in arHET HOF; - Gelet op het bestre- tikel 38, 2de lid niet in acht nam » en
den arrest, op 21 april 1988 door het dat, wanneer de belanghebbende geschikt bevonden werd voor het werk
Arbeidshof te Brussel gewezen;
overeenkomstig de procedure bepaald i~
artikel 38 van het ministerieel besluit
Over het middel: schending van de ar- van 4 juni 1964, de arbeidsgerechten niet
tikelen 556, 580, enig lid, 2°, van het Ge- meer bevoegd zijn om deze ongeschiktrec~telijk Wetboek, 7, § 11, van de be- heid te betwisten, en, onder gegrondslmtwet van 28 december 1944 betreffen- verklaring v~n het hager beroep, het bede de maatschappelijke zekerheid der roepen vonms vernietigt en de adminis'.lrbeiders, gewijzigd door de wetten van tratieve beslissing herstelt,
14 j11li 1~51 en 10 oktober 1967, 133, inzonderheid het eerste en het derde lid
terwijl, overeenkomstig artikel 134,
(het eerste lid aangevuld bij koninklijk
besluit van 7 december 1973), 134, inzon- eerste lid, van het koninklijk besluit van
derheid het eerste lid en het tweede lid, 20 december 1963, het recht op werkloos3°, en 135 (gewijzigd bij koninklijk be- heidsuitkeringen wordt beperkt overeensluit van 25 juni 1976) van bet koninklijk komstig de artikelen 135 tot 140, wanbesluit van 20 december 1963 betreffende neer de werknemer werkloos is of wordt
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 37 door eigen schuld of toedoen; overeenen 38 van het ministerieel besluit van 4 komstig het tweede lid, 3°, van hetzelfde
juni 1964 inzake werkloosheid en 6.1 van artikel 134, werkloosheid door eigen
het Verdrag van Rome van 4 november schuld of toedoen het gevolg kan zijn
1950 tot Bescherming van de Rechten van een werkweigering van de werkloze
van de Mens en de Fundamentele Vrij- om een passende dienstbetrekking, in de
heden, goedgekeurd bij wet van 13 mei zin van artikel 133, te aanvaarden; overeenkomstig artikel 133, eerste lid, van de
1955,
werkloosheidsreglementering de werklodoordat het arbeidshof, na te hebben ze die als werkzoekende moet ingeschrevastgesteld dat eiseres bij twee werkaan- ven zijn, elke passende dienstbetrekking
biedingen zich op medische gronden on- die hem wordt aangeboden, moet aangeschikt had verklaard voor de aangebo- vaarden, terwijl het derde lid van deze
den dienstbetrekkingen, dat de door bepaling stelt dat de minister, na advies
artikel 38 van het ministerieel besluit van het beheerscomite, de criteria van
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid uit- de passende dienstbetrekking bepaalt en
gewerkte procedure van geneeskundige de procedure welke dient te worden geonderzoeken was gevolgd en dat zowel volgd in geval van betwisting over de lihet onderzoek door de erkende genees- chamelijke of beroepsgeschiktheid van
heer als door de geneesheer van de me- de werkloze om de aangeboden dienstbedische arbeidsinspectie besloten tot haar trekking uit te oefenen; krachtens artikel
arbeidsgeschiktheid, en dat hiertegen be- 38, eerste lid, van het ministerieel besluit
roep was aangetekend bij de arbeidsge- van 4 juni 1964, de werknemer die verklaart dat hij lichamelijk niet geschikt is
om een die~stbetrekking te vervullen,
aan het med1sch onderzoek van de ge(1) Zie Cass., 27 feb. 1984, A.R. nr. 4228
(A.C., 1983-84, nr. 358), en 6 mei 1985, A.R. neesheer, aangewezen door het gewestenr. 4707 (A.C., 1984-85, nr. 531). Raad van Sta- lijk bureau van verweerder, wordt onderworpen; volgens het tweede lid van dat
te, 12 april 1966, nr. 11751 ( Verz. Arr. R. v.St.
1966, 1328).
' artikel, indien het aldus uitgebrachte ad-

-----------------l
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vies door de werknemer aan de hand
van een attest van zijn behandelende geneesheer wordt betwist, het geschil voor
scheidsrechterlijke uitspraak aan de geneesheer van de medische arbeidsinspectie wordt voorgelegd; uit deze bepalingen weliswaar volgt dat de werkloze
die door de geneesheer, aangewezen
door het gewestelijk bureau, lichamelijk
geschikt wordt bevonden om een aangeboden dienstbetrekking te aanvaarden,
zijn geschiktheid niet meer kan betwisten voor de arbeidsrechtbank, wanneer
hij het bepaalde in artikel 38, tweede lid,
niet heeft gevolgd, doch dat zulks geenszins impliceert dat, wanneer tijdens de
administratieve procedure, bepaald bij
artikel 38 van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964, besloten wordt tot de arbeidsgeschiktheid van de werlmemer, deze laatste tegen deze beslissing geen beroep zou kunnen aantekenen bij de
arbeidsgerechten; overeenkomstig artikel
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november 1950 te Rome, een ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en
verplichtingen recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij de wet
ingesteld; overeenkomstig artikel 7, § 11,
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, geschillen over rechten, ontstaan uit de werkloosheidsreglementering, tot de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank behoren, en ook overeenkomstig artikel 580, enig lid, 2•, van
het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsgerechten kennis nemen van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen
van werknemers en leerlingen en hun
rechtverkrijgenden, welke voortvloeien
uit de wetten en verordeningen inzake
sociale zekerheid, inzonderheid inzake
werkloosheid; het arbeidshof te dezen
vaststelde dat eiseres zich bij haar werkaanbiedingen had beroepen op medische
gronden om de betrekking te weigeren,
en zij de bepalingen en voorschriften
van artikel 38 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 had nageleefd,
waarna zij beroep had aangetekend bij
de arbeidsrechtbank; het arrest derhalve,
niet zonder de in het middel aangehaalde wetsbepalingen te schenden, kan oordelen dat de arbeidsgerechten niet meer
bevoegd zijn om de door de scheidsrechterlijke uitspraak vastgestelde arbeidsgeschiktheid te betwisten en door bevesti-

ging van de administratieve beslissing
het recht van eiseres op werkloosheidsuitkeringen kan beperken :

Overwegende dat artikel 38 van
het ministerieel besluit van 4 juni
1964 een procedure instelt waarbij
wordt vastgesteld of de betrokken
werkloze al dan niet lichamelijk geschikt is om de aangeboden of verlaten dienstbetrekking te vervullen;
dat die procedure een administratieve expertise is, waarvan de conclusies aan de arbeidsgerechten, op
grond van de hun door artikel 580,
2·, van het Gerechtelijk Wetboek
toegekende bevoegdheid, ter beoordeling kunnen worden voorgelegd;
Dat het arrest anders oordeelt en
zodoende voormelde
bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
25 september 1989 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.
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ARBEIDSONGEVAL HET WERK - BEGRIP BEURTENIS - FIETSER.

WEG NAAR EN VAN
PLOTSELINGE GE-

116

HOF VAN CASSATIE

De inspanning die de werknemer diende
te leveren om door de koude ochtendlucht per fiets r:aar het werk te rijde11,
kan de plotselmge gebeurtenis uitmaken die het acuut myocardinfarct heeft
veroorzaakt (1). (Artt. 7, 8 en 9 Arbeidsongevallenwet.)

(WINTERTHUR N.V. T. BERCKMANS)
ARREST

(A.R. nr. 6660)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1988 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 7, meer bepaald eerste lid, 8,
meer bepaald § 1, eerste lid 9 van deArbeidsongevallenwet van 10 ~pril 1971, en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, vastsielt dat
verweerder zich op 30 mei 1985 per fiets
naar zijn werk heeft begeven; dat hij
slechts eenmaal per week die afstand
van ongeveer 3 km met de fiets aflegde·
dat hij, gekomen op ongeveer 200 ~
400 m van de plaats van tewerkstelling
door een acuut myocardinfarct werd getroffen; dat het die dag erg koud was;
het arrest voorts beslist dat verweerder
het slachtoffer is van een arbeidswegongeval, op de volgende gronden : « Uit de
hierbov~n aangehaalde feitelijke gegevens bhJkt dat het acuut myocardinfarct
dat op 30 mei 1985 optrad, in verband
~oet ':'l'orden gebracht met de inspanmng d1e (verweerder) diende te leveren
om zich door de koude ochtendlucht per
fiets naar zijn werk te begeven temeer
daar niet wordt betwist dat (ve~eerder)
voorheen reeds hartklachten vertoonde.
Het bestaan van de schielijke gebeurtenis en van het letsel is dan ook aangetoond. Derhalve wordt, krachtens het bepaalde in artikel 9 van de Arbeidsongevalle.nwet, vermoed dat het acuut myocardmfarct door de kwestieuze inspan-
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ningen werd veroorzaakt en behoort het
aan (eiseres) aan te tonen dat tussen beide gee? oorzakelijk verband bestaat. (...)
Nu (e1seres) aldus in haar bewijslast
faalt, moet worden aangenomen dat de
schielijke gebeurtenis het letsel veroorzaakt of alleszins mede-veroorzaakt
heeft »,
~erwijl, eerste onderdeel, het begrip arbeldswegongeval, zoals het begrip arbeidsongeval, het bestaan vergt van een
plotselinge gebeurtenis die het vastgestelde letsel teweeg heeft kunnen brengen; dergelijke plotselinge gebeurtenis
de uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan zijn, maar slechts op
voorwaarde dat, zoals de appelrechters
uitdrukkelijk erkennen, daarbij een bijzonder element aanwijsbaar is dat het
letsel kan veroorzaakt hebben; eiseres,
zonder op dat punt te worden tegengesproken door verweerder, in haar appelconclusie heeft voorgehouden dat « uit
de gevoerde onderzoeken blijkt dat het
s~achtoffer
regelmatig en dagelijks
f1etst »; deze bewering die niet tegengesproken wordt door de appelrechters
minstens impliciet aangenomen wordt;
nu verweerder klaarblijkelijk de gewoonte had zich elke dag met de fiets te verplaatsen en het feit dat hij de fiets op 30
mei 1985 heeft gebruikt om de afstand
van ongeveer 3 km te overbruggen tussen zijn woonplaats en de plaats van
zijn tewerkstelling, derhalve moet worden beschouwd als een normale en gewoonlijke activiteit die op zichzelf geen
plotselinge gebeurtenis kan uitmaken·
het arrest derhalve, in de mate dat het
beslist dat de inspanning door verweerder geleverd om zich per fiets naar zijn
werk te begeven, een bijzonder element
zou uitmaken dat het myocardinfarct
heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, een miskenning begaat van het
wettelijk begrip « plotselinge gebeurtenis » en van het wettelijk begrip « arbeidsongeval » (schending van de artikelen 7, 8 en 9 van de Arbeidsongevallenwet), minstens de appelconclusie van
eiseres niet beantwoordt waarin werd
voorgehouden dat verweerder regelmatig
elke dag fietste (schending van artikel 97
van de Grondwet);

tweede onderdeel, eiseres in haar ap-

------------------1 de
pelconclusie nog heeft voorgehouden dat
omstandigheid dat het koud zou zijn
(1) Zie ~ass., 12 jan. 1972 (A.C., 1972, 466);
Cass., 11 Jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 285), met
cone!. O.M. in R. W:, 1981-1982, 1872; Cass., 20
okt. 1986, A.R. nr. 7455 (A.C., 1986-87, nr. 102).

geweest op de dag van de feiten, niet bewezen was; de appelrechters niet antwoorden op dit verweer van eiseres door
alleen te verklaren, zonder nadere moti-
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vering, dat wel degelijk bewezen was dat
Nr. 57
het die dag erg koud was en dat het myocardinfarct in verband moet worden gebracht met de inspanningen die verweer2' KAMER - 26 september 1989
der diende te leveren om door de koude
ochtendlucht met de fiets naar het werk
te rijden; het arrest derhalve, in de mate
dat het beschouwt dat de bijzonder om- 1° VOORZIENING IN CASSATIE
STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR
standigheid die het letsel teweeg heeft
VOOR CASSATIEBEROEP - VOORZIENING TEgebracht, de ochtendkoude is die heerste
GEN EEN IN EERSTE AANLEG GEWEZEN VONop 30 mei 1985, niet regelmatig met redeNIS.
nen is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) en ook op dit punt de
wettelijke begrippen « plotselinge ge- 2° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP.
beurtenis » en « arbeidsongeval » miskent (schending van de artikelen 7, 8 en
9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 3° ARBEIDSONGEVAL
GEZAGSVERapril 1971):
HOUDING - BEGRIP.
Overwegende dat het arrest vast- 1" Niet ontvankelijk is de voorziening testelt : « het was die dag erg koud »;
gen een vonnis dat in eerste aanleg
dat het arrest aldus de bewering dat
door de correctionele rechtbank is ge« de koude ( ...) overigens niet bewewezen (1). (Artt. 407 en 413 Sv.)
zen is » tegenspreekt;
Dat het arrest voorts oordeelt 2" Een ongeval doet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
« dat het acuut myocardinfarct dat
voor wanneer de werknemer op het
op 30 mei 1985 optrad, in verband
tijdstip van het ongeval onder het gemoet worden gebracht met de inzag van de werkgever staat (2). (Art. 7,
spanning die (verweerder} diende te
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
leveren om zich door de koude ochtendlucht per fiets naar het werk te 3" In beginsel staat de werknemer onder
begeven »;
het gezag van de werkgever zolang hij
ten gevolge van het verrichten van arDat het arrest een gegeven aanbeid in zijn persoonlijke vrijheid wordt
wijst, namelijk de koude, waardoor
beperkt; de gezagsverhouding is derverweerders inspanning op de fiets
halve niet noodzakelijk binnen de arbeidstijd besloten en de uitvoering van .
als een plotselinge gebeurtenis die
de arbeidsovereenkomst valt derhalve
het letsel kon veroorzaken, door het
niet steeds samen met het eigenlijk
arbeidshof wordt aangemerkt;
verrichten van arbeid (3). (Art. 7, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
Dat het arrest de conclusie van eiseres beantwoordt en de beslissing 1---------------naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
25 september 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Marchal - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. De Bruyn.

(1) Cass., 17 juni 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 652).

A.R.

nr.

422

(2) en (3) Zie : Cone!. adv.-gen. Lenaerts onder Cass., 3 rnei 1978 in R. W:, 1977-1978, kol.
2275 en vlg., inz. kol. 2779; Cass., 20 feb. 1981
(A.C., 1980-81, nr. 370) en 18 nov. 1985, A.R.
nr. 4851 (ibid., 1985-86, nr. 178); PERSYN,
SIMOENS en VAN EECKHOUDT, « Overzicht van
rechtspraak Arbeidsongevallen (1976-1983) », in
Tijdschr. voor Pl'ivaatr., 1984, biz. 1039 tot
1220, inz. nrs. 42 en 51; VAN STEENBERGE, « Recente evoluties in de arbeidsongevallenverzekering », in ibid., 1987, biz. 161 tot 183, inz. biz.
166 en 167. Zie ook: Cass., 20 rnaart 1980
(A.C., 1979-80, nr. 459), en de bespreking van
dit arrest in De Verzekel'ing, 1981, biz. 415, opmerkingen V.H., en in Tijdschr. voor Privaatr.,
1984, op. cit., nr. 51.
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(HEMBERG, HEMBERG MONTAGE P.V.B.A.,
GENERAL ACCIDENT N.V. T. MEERT)
ARREST

(A.R. nrs. 2933 en 2991)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 14 juni 1976 en 29
september 1988 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Gent, en
gelet op het bestreden arrest, op 8
mei 1978 door het Hof van Beroep
te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen dezelfde zaak betreffen en dienen te worden samengevoegd;
I. Op de voorzieningen tegen de
vonnissen van 14 juni 1976 en 29
september 1988 :
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 407 en 413 van het Wetboek van Strafvordering, de voorziening slechts ontvankelijk is wanheer de beslissing waartegen ze is
gericht in laatste aanleg is gewezen;
dat de bestreden vonnissen in eerste
aanleg zijn gewezen;
Dat, zoals door verweerster wordt
opgeworpen, de voorzieningen niet
ontvankelijk zijn;

II. Op de voorzieningen tegen het
arrest van 8 mei 1978:
Overwegende dat de voorzieningen aileen gericht zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering door de rechtsvoorganger
van verweerster tegen de eisers ingesteld;
Over het middel: schending van de artikelen 7, 8, 46, meer bepaald 46, § 1, 5°,
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, voor recht beslist dat het litigieus ongeval een ongeval op de weg van het werk, maar niet
een arbeidsongeval is, dat de vordering
van de rechtsvoorganger van verweerster bijgevolg tegen de eisers toelaatbaar
is, en zulks op grand dat : « Uit de feitelijke omstandigheden der zaak blijkt dat
de verscheidene werknemers een werk
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moesten uitvoeren te Deinze. Zij moesten 's morgens samenkomen aan het station, werden vandaar door een bus van
de werkgeefster naar Deinze gevoerd, en
's namiddags terug naar het station gevoerd. Het slachtoffer was echter niet op
de hoogte gesteld van deze regeling en
had zich naar Zwijnaarde begeven zoals
aanvankelijk gepland was om aldaar een
werk uit te voeren. Daarom haalde (eiser) het slachtoffer te Zwijnaarde af en
voerde hij 's namiddags betrokkene terug naar Zwijnaarde. Ofschoon de werkuren eindigden om 16 uur 15 blijkt dat
het werk te Deinze vroeger stopgezet
was. Vermits de werklieden door de zorgen van de werkgeefster naar het station
gevoerd werden was deze akkoord met
deze stopzetting. De omstandigheid dat
de werklieden naar het station, en niet
naar de zetel van het bedrijf, gevoerd
werden, bewijst dat er geen sprake meer
van was hen nog enige opdracht te verstrekken of enige prestatie te eisen. Met
ieders akkoord werd een einde gesteld
aan de uitvoering van de arbeid, zodat
niet kan beweerd worden dat de werklieden nog onder het gezag, de leiding en
het toezicht stonden van de werkgeefster
toen zij Deinze verlieten. De toestand
van de burgerlijke partij was net dezelfde als die van zijn werkmakkers. Het enkele feit dat hij naar Zwijnaarde gevoerd
werd om zijn fiets te halen in plaats van
naar het station brengt niet mee dat hij
!anger dan de anderen aan de arbeid
bleef. Het is immers duidelijk dat ook
van hem geen enkele prestatie meer verlangd werd, en dat ook voor hem het gezag, de leiding en het toezicht van de
werkgeefster niet meer aanwezig waren.
De beklaagde (eiser) voerde hem met
zijn eigen wagen uit vriendelijkheid en
niet om zijn dienstprestaties anders te
regelen dan voor de overige werklieden.
Dat het voor hem - evenals overigens
voor de werkgeefster - gemakkelijk
was plaats te nemen in (eisers) voertuig
om op vlugge wijze de afstand Zwijnaarde-Deinze en terug af te leggen, brengt
niet mee dat hij daarbij onder het gezag
van zijn werkgeefster kwam te staan. en
het was in de gegeven omstandigheden
een normale handelwijze aldus het traject af te leggen », en doordat het vonnis
van 29 september 1988 bijgevolg elk der
eisers voor het geheel veroordeelt om
aan verweerster, ten titel van schadevergoeding 719.911 frank, meer vergoedende
intrest vanaf 2 september 1974, en
1.667.471 frank, meer vergoedende intrest vanaf 1 januari 1977, te betalen,
meer de kosten van het geding,
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terwijl, krachtens artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet, elk ongeval aan de
werknemer overkomen tijdens en door
het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, een arbeidsongeval is; een
ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gebeurt, telkens wanneer de werknemer op het ogenblik van
het ongeval onder het gezag, de leiding
en het toezicht van de werkgever staat;
de werknemer zich aldus in een gezagsverhouding bevindt zolang hij, ten gevolge van het verrichten van zijn arbeid, in
zijn persoonlijke vrijheid beperkt wordt;
de eisers in hun conclusies hebben voorgehouden dat het slachtoffer zich op het
ogenblik van het ongeval onder het gezag van eiser bevond; de appelrechters
in het arrest vaststellen dat het slachtoffer, onwetend van andere afspraken, met
zijn fiets naar Zwijnaarde was gereden
en daar werd opgehaald door zijn werkgever om in Deinze te worden tewerkgesteld; uit deze feitelijke vaststelling volgt
dat, ingevolge schikkingen van eiseres
sub 2 het slachtoffer noodzakelijk opnieuw naar Zwijnaarde moest worden
gebracht en derhalve bij het be1Hndigen
van de werkzaamheden in Deinze niet
onmiddellijk zijn vrijheid van handelen,
met name, ten aanzien van zijn verplaatsing, kon hernemen; noch het feit dat
van het slachtoffer geen arbeidsprestaties meer werden verlangd, noch de omstandigheid dat deze wijze van verplaatsing voor het slachtoffer << gemakkelijk »
was, afbreuk doen aan de vrijheidsbeperking die voortvloeide uit de arbeidsplanning door de eiseres sub 2 opgelegd; het
arrest derhalve uit de aangehaalde feitelijke beschouwingen niet wettig heeft
kunnen afleiden dat tussen eiser en het
slachtoffer op het ogenblik van de aanrijding geen gezagsverhouding meer
voorhanden was, het ongeval derhalve
een arbeidswegongeval was en verweerster bijgevolg gerechtigd was tegen de
eisers overeenkomstig de regels van de
burgerlijke aansprakelijkheid het herstel
van haar schade na te streven (schending van de bovenaan het middel aangehaalde wettelijke bepalingen) :

Over de grand van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het
middel, in zoverre het opkomt tegen
de feitelijke beoordeling van het hof
van beroep volgens welke de werkgever, na bij onderling akkoord de
arbeidsprestatie te hebben beeindigd, geen gezag meer uitoefende op
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zijn werknemers tijdens het vervoer, wegens vermenging van feiten
en recht het Hof zou verplichten tot
een onderzoek in feite, waartoe het
niet bevoegd is :
Overwegende dat het aan de feitenrechter staat de feiten vast te
stellen waarop hij zijn beslissing
grondt; dat het Hof evenwel bevoegd
is om na te gaan of die feiten de
door de rechter in rechte eruit afgeleide gevolgtrekking verantwoorden,
namelijk of die gevolgtrekking het
wettelijk begrip « gezag van de
werkgever » niet miskent;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat een ongeval zich
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoet wanneer de
werknemer op het ogenblik van het
ongeval onder het gezag van de
werkgever staat;
Overwegende dat in beginsel de
werknemer onder het gezag van de
werkgever staat zolang hij ten gevolge van het verrichten van de arbeid in zijn persoonlijke vrijheid
wordt beperkt; dat de gezagsverhouding derhalve niet noodzakelijk binnen de arbeidstijd is besloten en de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst dan ook niet steeds met het
eigenlijk verrichten van arbeid samenvalt;
Overwegende dat het arrest beslist dat het ongeval dat de rechtsvoorganger van verweerster overkwam geen arbeidsongeval is, op de
enkele gronden dat hij op het ogenblik van het ongeval met instemming van de werkgever de arbeid
beeindigd had en dientengevolge
niet meer onder diens gezag stond,
en dat zijn aanwezigheid in het
voertuig van de werkgever op dat
ogenblik aan laatstgenoemde omstandigheid niet afdoet, nu de werk-
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gever hem « uit vriendelijkheid »
vervoerde en dit vervoer voor heiden « gemakkelijk » was;

Nr. 58
2" KAMER - 26 september 1989

Dat het arrest de beslissing niet
naar recht verantwoordt;
1° VREEMDELINGEN

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweersters
rechtsvoorganger tegen de eisers de
vernietiging meebrengt van de procedure die het gevolg is van de vernietigde beslissing, onder meer van
het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Gent van 29 september 1988;

VREEMDELINGENWET 15 DEC. 1980 - ARTT. 7 EN 27 - BEVEL HET LAND TE VERLATEN - OPSLUITING
- BEVOEGDHEID VAN DE MINISTER VAN JUSTITlE OF ZIJN GEMACHTIGDE.

2° VREEMDELINGEN
GENWET 15 DEC. 1980 WIJDTE.

VREEMDELINART. 67 - DRAAG-

1° Uit art. 7 juncto art. 17 Vreemdelingenwet 15 dec. 1980 volgt dat de dwangmaatregel van opsluiting ten aanzien
van de vreemdeling aan wie het bevel
werd gegeven hetland te verlaten, kan
worden genomen niet alleen door de
minister van Justitie maar oak door
zijn gemachtigde (1).

Om die redenen, verwerpt de 2' Art. 67 Vreemdelingenwet 15 dec. 1980
verbiedt enkel de uitvoering, tijdens de
voorzieningen tegen de vonnissen
duur van het onderzoek van het vergewezen door de Correctionele
zoek tot herziening, van de maatregel
Rechtbank te Gent op 14 juni 1976
van verwijdering als dusdanig en niet
en 29 september 1988; vernietigt het
een eventueel noodzakelijke veiligbestreden arrest in zoverre het uitheidsmaatregel waaronder de voorlopispraak doet over de civielrechtelijke
ge opsluiting van de betrokken vreemvordering van Gerard Hofman,
deling (2).
rechtsvoorganger van verweerster,
tegen de eisers; verklaart nietig de
(DEHNEH)
procedure die het gevolg is van de
vernietigde beslissing, onder meer
ARREST
het in zake op 29 september 1988
door de Correctionele Rechtbank te
(A.R. nr. 3816)
Gent gewezen vonnis; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeelHET HOF; - Gelet op het bestretelijk vernietigde arrest en van het den arrest, op 7 juli 1989 gewezen
vernietigde vonnis; veroordeelt de door het Hof van Beroep te Gent,
eisers in de helft van de kosten; ver- kamer van inbeschuldigingstelling;
oordeelt verweerster in de overige
kosten; verwijst de aldus beperkte
Over het eerste middel: schending van
zaak naar het Hof van Beroep te de artikelen 27, derde lid, van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toeBrussel.
26 september 1989 - 2" kamer- Voorzitter : de h. Boon, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Marchal Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. De Bruyn en Btitzler.

(1) C&ss., 28 juni 1988,
(A.C., 1987-88, nr. 671).

A.R.

nr.

2608

(2) Zie : Kamer 1974-1975, Gedr. St., nr.
653/1, Memorie van toelichting, art. 67, biz. 55;
Senaat 1980-1981, Gedr. St., nr. 521/2, Verslag
commissie voor de Justitie, biz. 25, inz. de laatste zin van het blad.
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gang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 97 van de Grondwet, _

Overwegende dat uit het samenlezen van deze wetsbepalingen volgt
dat de voornoemde dwangmaatregel
doordat het arrest van 7 juli 1989 de van opsluiting ten aanzien van de
vrijheidsberoving van eiser door de ge- vreemdeling aan wie bevel werd gevolmachtigde van de minister van Justi- geven het land te verlaten, kan worden genomen door de minister van
tie niet onwettig verklaart,
Justitie of zijn gemachtigde;
terwijl de minister van Justitie de beDat het middel niet kan worden
voegdheid omschreven in artikel 27, derde lid, van de wet van 15 december 1980 aangenomen;
niet kan delegeren, zodat het arrest
kwestieus artikel 27, derde lid, schendt
Over het tweede middel: schending
en daarenboven het arrest niet regelma- van artikel 67 van de wet van 15 decemtig met redenen is omkleed :
ber 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen,

Overwegende dat het arrest,
rechtdoende in hoger beroep van de
beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Kortrijk van 27 juni 1989, het « verhaal tot invrijheidstelling » dat eiser, overeenkomstig artikel 71 van
de wet van 15 december 1980, had
ingesteld tegen de te zijnen opzichte
genomen maatregel van vrijheidsbeneming, afwijst;

Overwegende dat krachtens artikel 7 van de wet van 15 december
1980 de minister van Justitie of zijn
gemachtigde aan de vreemdeling die
zich in een van de in dat artikel opgesomde gevallen bevindt een bevel
om het land te verlaten, kunnen geven en, indien zij dit noodzakelijk
achten, hem onverwijld naar de
grens kunnen doen terugleiden; dat
de vreemdeling te dien einde mag
worden opgesloten voor de tijd die
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel;

doordat het arrest van 7 juli 1989 beslist dat « de vrijheidsberovende maatregel als dusdanig geen verwijdering van
het grondgebied inhoudt »,
terwijl de vrijheidsberovende maatregel een vorm is van gedwongen tenuitvoerlegging van een verwijderingsbeslissing, zodat het arrest kwestieus artikel
67 schendt:

Overwegende dat artikel 67 van
de wet van 15 december 1980 enkel
de uitvoering, tijdens de duur van
het onderzoek van het verzoek tot
herziening, van de maatregel van
verwijdering als dusdanig verbiedt
en niet een eventueel noodzakelijke
veiligheidsmaatregel waaronder de
voorlopige opsluiting van de betrokken vreemdeling;
Dat het middel faalt naar recht;

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig
de wet is gewezen;
Overwegende dat krachtens artikel 27 van dezelfde wet de vreemdeling die bevel heeft gekregen het
land te verlaten en de teruggewezen
Om die redenen, verwerpt de
of de uitgezette vreemdeling, die voorziening; veroordeelt eiser in de
geen gevolg heeft gegeven aan de kosten.
maatregel binnen de gestelde termijn, met dwang naar de grens kun26 september 1989 - 2' kamer - Voornen worden geleid of ingescheept en
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzitkunnen opgesloten worden voor de ter
- Verslaggever : de h. Holsters tijd die strikt noodzakelijk is voor Gelijkluidende conclusie van de h. Tillede uitvoering van de maatregel;
kaerts, advocaat-generaal.
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meen rolnummer 7343; dat de zaken
samenhangend zijn, zodat er grond
bestaat tot voeging;

2• KAMER - 27 september 1989
1° JAARLIJKSE VAKANTIE- wERKNE-

MERS - VAKANTIEGELD - VEROORDELING
- VOORWAARDEN.
2° BETICHTING VAN VALSHEID

STRAFZAKEN - VERZOEK TOT BETICHTING
VAN VALSHEID, INGEDIEND TOT STAVING
VAN EEN CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING
VAN DE BESL!SSING - ONTVANKELIJKHEID.

1° De rechter die de strafvordering we-

I. Wat de voorziening van eiser
betreft:

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

a) waarbij de verjaring van die
strafvordering wordt vastgesteld :
Overwegende dat de voorziening,
bij gemis aan belang, niet ontvankelijk is;

b) waarbij eiser ambtshalve vergens niet-betaling van vakantiegeld
verjaard verklaart, kan de werkgever oordeeld wordt tot betaling van het
niet veroordelen tot betaling van dat vakantiegeld aan verweerster :
vakantiegeld, tenzij hij vaststelt dat
Over het eerste middel: schending van
het misdrij{ bewezen is (1). (Art. 55,
artikel 55, § 1, van de bij het koninklijk
§ 1, Vakantlewet.)
besluit van 28 juni 1971 gecoordineerde
2° Het verzoek tot betichting van vals- wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
heid, ingediend tot staving van een van de werknemers,
doordat het arrest het bestreden voncassatieberoep, is niet ontvankelijk bij
gemis aan belang, wanneer de bestre- nis wijzigt behalve in zoverre het eiser
den beslissing door het Hoi wordt ver- ambtshalve veroordeelt tot betaling van
het niet betaalde vakantiegeld ten bedranietigd (2).
ge van 54.110 frank aan Michele Thienpont, op de enkele grond dat de strafvordering was ingesteld v66r de verjaring
(LAUREYS T. THIENPONT)
ervan, zodat de beslissing waarbij de beklaagde ambtshalve veroordeeld wordt
ARREST ( vertaling)
tot betaling van dat vakantiegeld moet
worden bevestigd,
(A.R. nrs. 7343 en 7494)
terwijlluidens artikel 55, § 1, van het
koninklijk besluit van 28 juni 1971 de
RET HOF; - Gelet op het bestre- rechter die de straf uitspreekt ten laste
den arrest, op 20 december 1988 van de werkgever, zijn aangestelden of
door het Hof van Beroep te Brussel lasthebbers, wegens het misdrijf bedoeld
in artikel 54.2°, de werkgever moet vergewezen;
oordelen tot betaling van het niet betaalOverwegende dat het op 23 maart de vakantiegeld ten einde aan de door
1989 op de griffie van het Hof neer- het misdrijf ontstane onrechtmatige toestand een einde te maken; daaruit volgt
gelegde en op de algemene rol on- dat de bekritiseerde beslissing die zich
der het nr. 7494 ingeschreven ver- ertoe beperkt de verjaring van de strafzoekschrift tot betichting van vals- vordering vast te stellen, niet op de enheid is ingediend naar aanleiding kele grond dat de strafvordering was invan het op 3 januari 1989 door eiser gesteld v66r de· verjaring ervan de
ingestelde cassatieberoep met alge- ambtshalve veroordeling van eiser tot
betaling van het niet betaalde vakantiegeld kon bevestigen zonder tevens vast
te stellen dat de bestanddelen van de
(1) Zie Cass., 13 juni 1977 (A.C:, 1977, 1052); overtreding van voormeld artikel 54.2°
21 jan. 1987, A.R. nr. 5031 (ibid., 1986-87, aanwezig waren :
nr. 294).

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

(2) Cass., 6 maart 1984,
(.A.C., 1983-84, nr. 377).

A.R.

nr.

7595

Overwegende dat het arrest, na de
verjaring van de strafvordering te

Nr. 60
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hebben vastgesteld, eiser ambtshal- dende conclusie van de h. Piret, advove veroordeelt tot betaling van het caat-genera;:~l - Advocaat: mr. Dassesniet betaalde vakantiegeld, zonder se.
daarbij vast te stellen dat de ten laste gelegde feiten bewezen zijn;
Dat het middel gegrond is;

B. In zovere de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;

II. Wat het verzoek van eiser tot
betichting van valsheid betreft :
Overwegende dat bedoeld verzoekschrift van eiser, ten gevolge
van de hierna uitgesproken vernietiging van het bestreden arrest, geen
belang heeft;

Om die redenen, voegt de zaken
met algemeen rolnummer 7343 en
7494; zonder dater grond bestaat tot
onderzoek van het tweede middel
van eiser, 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 verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
vernietigt het bestreden arrest, in
zoverre het eiser ambtshalve veroordeelt tot betaling van het niet betaalde vakantiegeld aan Michele
Thienpont; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in.
de helft van de kosten van zijn voorziening; laat het overige gedeelte
van die kosten ten laste van de
Staat; verwerpt het verzoek tot betichting van valsheid; veroordeelt eiser in de kosten van dat verzoek;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.

Nr. 60
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KAMER -

27 september 1989

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJN - CASSATJEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EDi VO'iNIS DAT DIENS VERZET O'liGEDAAN VERKLAART - '::'ER:VIIJ'\1 VAN VIJITIEN DAGE:Ii,
INGAAXDE DE DAG NA DE BETEKE"-1'\!G.

2° BETEKENING EN KENNISGEVING
BETEKEJ\ING VAN EXPLOTE'Ii SCHRIJVING - GEVOLGEN.

1"

'VER-

en 2" Niet ontvankelijk is de voorziening die door een beklaagde wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, ingaande
daags na de betekening van een arrest
dat het verzet ongedaan verklaart, oak
al is de betekening niet aan de beklaagde in persoon gedaan (1) en oak
al bevat de akte van betekening een
kennelijke verschrijving in de datum
van de beslissing (2). (Artt. 187, 373 en

413, derde lid, Sv.; art. 43 Ger.W.)
(MOMMAERTS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7502)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 januari 1989 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

1----------------(1) Cass., 26 feb. 1986,
(A.C., 1985-86, nr. 411).

A.R.

nr.

4716

27 september 1989 - 2' kamer - Voor(2) Cass., 15 okt. 1980, A.R. nr.
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Versla,F.!f,!ever : de h. Ghislain - Geliiklui- (A.C., 1980-81, nr. 101}.
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Overwegende dat de voorziening
gericht is tegen een in hoger beroep
gewezen vonnis waarbij het verzet
van eiser tegen een vorig vonnis dat
hem bij verstek had veroordeeld, ongedaan is verklaard;
Overwegende dat tegen het bestreden vonnis, dat aan eiser is betekend op 4 februari 1989, geen verzet mogelijk was, zodat de termijn
voor het instellen van cassatieberoep is ingegaan op 5 februari 1989,
ook al is de betekening niet aan de
persoon gebeurd en ook al geeft de
akte van betekening klaarblijkelijk
een onjuiste datum van de beslissing op;
Dat de verklaring van voorziening, die dagtekent van 27 februari
1989, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht de memorie van eiser, die geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van de
voorziening; verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

0"\TVAXKELIJKHEID - GE:\IIS AA;~i BESTAA\SREDE;\1 - STRAFZAKEX - ~'EROORDELEXD ARREST - BEVEL TOT 0\:\IIDDELLIJKE AA'S·
HOl:DIXG - VERWERPIXG VA'S DE VOORZIEXIXG TEGE::>i DE \'EROORDELEXDE BESLISSIXG - CASSATIEBEROEP TEGE::>i HET BEVEL
TOT 0:\:\IIDDELLIJKE AAXHOl:DI'iG - O'iT·
VAXKELIJKHEID.

3° VOORZIENING IN CASSATIE-

0\TVAXKELIJKHEID- GDIIS AA'S BESTAA\SREDE\ - STRAFZAKE:\ - VEROORDELE\D ARREST- VERWERPIXG VA:\ HET \'ERZOEK TOT
VOORLOPIGE l\'VRIJHEIDSTELLI:\'G - VERWERPI'\'G VA"\ HET CASSATIEBEROEP TEGDI
HET \'EROORDELEXD ARREST - CASSATIEBEROEP TEGE:\' DE BESLISSI'\'G WAARBIJ HET
VERZOEK TOT IXVRIJHE!DSTELLI\G VERWORPE"\ WORDT - 0\TVA\KELIJKHEID.

1' Nietigheid van een strafrechtelijke be-

slissing valt niet af te Jeiden uit de enkele omstandigheid dat de zaak was
verdaagd naar een terechtzitting die
niet heeft plaatsgehad en dat de partijen zijn gedagvaard tegen een Jatere
datum waarop de vordering en de pleidooien, de enige proceshandelingen
waarvoor de zaak was verdaagd, zijn
gehouden (1). (Artt. 190 en 210 Sv.)
2' en 3' Wanneer het cassatieberoep te-

gen een veroordelend arrest verworpen wordt, heeft het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellljke aanhouding (2) en tegen het latere arrest
waarbij een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt verworpen geen
reden van bestaan meer (3).
(BIERLAIRE)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7795)

Nr. 61
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KA~IER -

1° VO~NISSEN

27 september 1989
EN

ARRESTEN

O>TRAFZAKE\ - VERDAGI\G VA\ DE ZAAK
\.\AR EE\ LATERE TERECHTZITTI\G - OP
DF GESTELDE DATD! GEE\ TERECHTZIT
Tl\G -- .DAG\AARDI"\G VA\ DE P.\RTI.JE'\ TEGE \ EE \ A \DERE DATL'Il

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op _22 juni 1989 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen en op 30 juhi 1989 gewezen door
dat hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling;
(1) Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 437).
(2) Cass., 19 mei 1987,
(A.C., 1986-87, nr- 539).

A.R.

nr.

(3) Cass., 22 nov- 1977 (A.C., 1978, 334).
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I. Op de voorziening tegen het ar- baal van de terechtzitting van 24 maart
1989 waarop eiser aangezocht was om te
rest van 22 juni 1989 :

Over het middel : schending van de artikelen 154, 155, 189, 190, 190bis, 210, 211,
273 van het Wetboek van Strafvordering,
10 van de wet van 1 mei 1840 op de politie- en de correctionele rechtbanken, 779
van het Geret:htelijk Wetboek en 96 van
de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser, op
de strafvordering, wegens alle hem ten
laste gelegde feiten te zamen, veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie
jaar en tot een geldboete van 2.000
frank, of tot een gevangenisstraf van
drie maanden, en hem tevens veroordeelt in een derde van de kosten van de
strafvordering alsook tot betaling van
het bedrag van 5 frank dat op 300 frank
is gebracht,
terwijl de artikelen 154, 155, 189, 211
van het Wetboek van Strafvordering en
10 van de wet van 1 mei 1849 op de poli ·
tie- en de correctionele rechtbanken de
griffier verplichten tot het houden van
de processen-verbaal van de tererhtzittingen waarop een zaak wordt behandeld
voor de rechtbanken en de hoven van bProep in correctionele zaken; artikel
190bis van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat « de processen-verbaal
van de terechtzitting bij het dossier van
het geding worden gevoegd »; die processen-verbaal nodig zijn om te kunnen
nagaan of, overeenkomstig de artikelen
96 van de Grondwet, 779 van het Gerechtelijk Wetboek, 190, 210 en 273 van het
Wetboek van Strafvordering, de zaak in
het openbaar is behandeld, door een regelmatig samengesteld rechtscollege en
in tegenwoordigheid van een lid van het
openbaar ministerie en een griffier; de
debatten voor het hof van beroep die een
aanvang hebben genomen op de terechtzitting van 20 januari 1989 met het verslag van de raadsheer Bergeret en de ondervraging van de beklaagden, met het
oog op de vordering van het openbaar
ministerie en de pleidooien, te dezen zijn
verdaagd naar de terechtzitting van 24
maart 1989, zonder dat de tegenwoordige
partijen opnieuw zijn gedagvaard; het
dossier geen proces-verbaal van de terechtzitting van 24 maart 1989 bevat; eiser op 21 april 19889, dus na die terechtzitting, is gedagvaard om te verschijnen
op de terechtzitting van 5 mei 1989; dit
bevel tot dagvaarding « de verdaging van
de zaak naar de terechtzitting van 24
maart 1989 vernietigt en vervangt »; het
Hof, bij ontstentenis van enig proces-ver-

verschijnen, onmogelijk kan nagaan of
de zaak of die terechtzitting is behandeld en, zo ja, of de substantiiHe en op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen betreffende de openbaarheid van de terechtzittingen, de samenstelling van het rechtscollege, de tegenwoordigheid van een lid van het openbaar ministerie en een griffier wel in
acht genomen zijn; het bestreden arrest
dus nietig is :

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de
vordering en de pleidooien, de enige
proceshandelingen waarvoor de verdaging is bevolen op de terechtzitting van 20 januari 1989, voor het
hof van beroep hebben plaatsgevonden op de terechtzitting van 5 mei
1989 in phats van op die van 24
maart 1989;
Dat het middd niet kan worden
aangenomE n;
En overwegende dat de substanof op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beshssing
overeenkomstig de wet is gewezen;

W~le

II. Op de voorzieningen tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhoudlng
van 22 juni 1989 en tegen het arrest
van 30 juni 1989 waarbij eisers verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen:
Overwegende dat, ten gevolge van
de verwerping van het tegen de veroordelende beslissing ingestelde cassatieberoep, die beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan;
Dat derhalve de voorzieningen
geen bestaansreden meer hebben en
dus niet ontvankelijk zijn;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
door eiser tot staving van de voorziening tegen het arrest van 30 juni
1989 ingediende verzoekschrift, dat
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geen verband houdt met de ontvan- 2" De vordering tot herziening van de
prijs, overeenkomstig art. 16, B, M.B.
kelijkheid van de voorziening, vervan 14 okt. 1964 aangaande de admiwerpt de voorzieningen; veroordeelt
nistratieve en technische contractuele
eiser in de kosten.
27 september 1989 - 2' kamer- Voorzitter : de h. Schrevens, voorzitter Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick en G. Frere, Charleroi.

(WEGENFONDS- MIN. V. OPENBAREWERKEN
T. VANDER BORGHT Q.Q.)

Nr. 62

1'

bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, strekt tot de rechtstreekse uitvoering van een contractuele verbintenis, bestaande in de betaling van een bepaalde geldsom, in de
zin van art. 1153 B. W.; de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van die verbintenis bestaat
nooit in iets anders dan in de wettelijke interest (2).

KAMER -

28 september 1989

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8258

1° OVERHEIDSOPDRACHTEN

(WERHET HOF;- Gelet op het bestreKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) den arrest, op 11 juni 1987 door het

M.B. VAN 14 OKT. 1964, ART. 16, B- RECHT VAN
DE AANNEMER OM HERZIENING VAN DE OPDRACHT TE VORDEREN- VERBINTENIS VAN
RET BESTUUR - BECRIPPEN.

2° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) M.B. VAN 14 OKT. 1964, ART. 16, B- VORDERING
TOT HERZIENING VAN DE PRIJS - TOEPASSING VAN ARTIKEL 1153 B.W.

1" Art. 16, B, M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het
algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, dat
aan de aannemer in bepaalde omstandigheden het recht verleent om te vragen dat de opdracht wordt herzien,
kent hem een contractueel recht toe
dat voor het Bestuur overeenstemt
met de verbintenis niet om het door de
aannemer geleden nadeel te vergoeden, maar wei om de opdraQht te herzien naar gelang van de gevolgen van
die omstandigheden op het verloop en
de, kosten van de aanneming (1).

-------------------1
(1) Cass., 20 sept. 1985, A.R. nrs. 4531 en
4621 (A.C., 1985-86, nr. 42); M. FLAMME en PH.
FLAM~1E. noot onder het advies van het Hoog
Comite van Toezicht van 4 dec. 1980, J.T., 1981,
biz. 170 e.v., A. DELVAUX, noot onder Brussel, 4
feb 1988, J.L.Jl.B., 1988, biz. 781.

Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van
artikel 16, B, van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, en van het algemeen beginsel van de gelijkheid der burgers voor
de openbare lasten, dat onder meer is
neergelegd in artikel 11 van de Grandwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld : dat de failliete vennootschap
« Transporoute et Travaux », op 6 december 1973, op basis van het bijzonder bestek nr. G-73-1-199 heeft ingeschreven op
de aanbesteding door (eiser) van de aanleg van een wegvak Jemeppe-Arsimont;
dat die werken haar op 24 mei 1974 waren gegund voor de prijs van 70.745.598
frank >>; dat " haar op 24 juli 1974 de opdracht werd gegeven om op 19 augustus
1974 met de werken te beginnen; dat de
werken, naar gelang van hun aard, op 18
april 1976 en op 26 augustus 1976 valtooid moesten zijn; dat de voorlopige
oplevering op 14 januari 1977 was vastgesteld en de eindoplevering op 29 oktober 1979 plaatshad >>; dat de eerste rechter eiser had veroordeeld om aan ver(2) Cass., 20 sept. 1985, A.R. nrs. 4531 en
4621 (A.C., 1985-86, nr. 42).
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weerder qualitate qua « diverse vergoedingen te betalen tot herstel van de
schade die (de vennootschap Transporoute et Travaux) heeft geleden ten gevolge
van de onderbreking veroorzaakt door
vertraging in de bouw van het viadukt
over de rivier, waarover de voertuigen
voor het vervoer van grond van de ene
oever van de Samber naar de andere
moeten rijden; dat de vordering gegrond
is op artikel 16, B, van het algemeen bestek (ministerieel besluit van 14 oktober
1964, dat ten tijde van de onderbreking
der werken van kracht was) », met bevestiging van hE't beroepen vonnis, eiser
veroordeelt om aan verweerder qualitate
qua, de volgende bedragen, nl. 481.899
frank, 3.471.647 frank, 165.252 frank,
1.476.500 frank, 477.225 frank, 26.168
frank en 98.124 frank te betalen als herziening van de prijs, en, met wijziging
van de beslissing van de eerste rechter
dienaangaande, eiser veroordeelt om aan
verweerder qualitate qua 2.632.023 frank
als aanpassing van de prijs te betalen
wegens het verlies op de algemene kosten en zegt dat, ingevolge die wijzigingen, de totale prijstoeslag 8.828.838 frank
bedraagt, vermeerderd met de moratoire
gerechtelijke interest, eiser veroordeelt
om aan verweerder qualitate qua
5.862.911 frank te betalen, als vergoeding
voor de nadelige gevolgen van de muntontwaarding, welk bedrag met de compensatoire gerechtelijke interest wordt
verhoogd vanaf 30 juni 1986 tot op de
dag van de uitspraak van het arrest, alsmede met de moratoire gerechtelijke interest, vanaf de uitspraak van het arrE'st
tot op de dag van de betaling, en doordat
het arrest eisers stelling verwerpt volgens welke, enerzijds, van het bedrag
van het nadeel van de aannemer « een
franchise van 2,5 % van het oorspronkelijke bedrag van de inschrijving » zijnde
« de winst en het deE'l in de normale risico's van iedere opdracht, gelijk aan het
gedeelte van het te voorziene en normale
nadeel van de opdracht » diende te worden afgetrokken en, anderzijds, het beginsel van de gelijkheid der burgers voor
de openbare lasten ernstig zou zijn miskend, » indien aan de aannemers die,
naar luid van artikel 16, B, een « belangrijk » nadeel hebben geleden, het recht
op volledige schadeloosstelling zou worden toegekend, terwijl degenen die een
gewoon nadeel hebben geleden, de last
aileen zouden dragen, zonder recht te
hebben op vergoeding >>, op grond dat
« volgens die stelling (... ) de wet een beperking zou inhouden van het recht van
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de aannemer om, overeenkomstig artikel
16, b, van het ministerieel besluit van 14
oktober 1964, herziening van de prijs te
verkrijgen zonder de prijsvermindering
welke die zogenaamde regel meebrengt >>
en dat « ingevolge artikel 16, B, van het
ministerieel besluit van 14 oktober 1964
(... ) de aannemer kan vorderen dat hij
volledig wordt vergoed voor het belangrijke nadeel veroorzaakt door een onvoorziene omstandigheid, ook al is deze
niet te wijten aan enige fout van het bestuur of van een derde »,
terwijl de vordering tot herziening van
de prijs, die een aannemer krachtens artikel 16, B, van voormeld ministerieel besluit heeft ingesteld, niet strekt tot betaling van compensatoire interest wegens
niet-uitvoering van een contractuele verbintenis; hoewel bij de herziening van de
aannemingsprijs, overeenkomstig voormeld artikel, rekening moet worden gehouden met de schade die de aannemer
door de aangevoerde bijzondere omstandigheden heeft geleden, zij niet ertoe
strekt dat nadeel volledig te vergoeden;
zowel uit de opzet en uit de tekst van artikel 16, B, van voormeld ministerieel besluit, als uit het algemeen beginsel van
de gelijkheid van de burgers voor de
openbare lasten immers blijkt dat de
aannemingssom enkel wordt herzien om
een verstoord evenwicht in de opdracht
te herstellen, zulks in zoverre het nadeel
veroorzaakt door de niet te voorziene en
niet te vermijden omstandigheden, waarvan sprake is in bedoeld artikel 16, B,
belangrijk is, terwijl het deel van het nadeel, dat als een gewoon of als een eenvoudig belangrijk nadeel moet worden
beschouwd, ten laste moet blijven van de
aannemer aan wie de opdracht is gegund; daaruit volgt dat het arrest artikel
16, B, van het ministerieel besluit van 14
oktober 1964 schendt en het algemeen
beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten miskent :

Overwegende dat artikel 16, B,
van het ministerieel besluit van 14
oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van
de Staat uitmaken, waarvan in het
arrest toepassing wordt gemaakt,
aan de aannemer die een belangrijk
nadeel heeft geleden, het recht toekent om herziening van de overeenkomst te vragen, indien hij omstandigheden kan doen gelden die hij
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redelijkerwijs niet kon voorzien bij
het indienen van de inschrijving of
het sluiten van de overeenkomst,
die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan; dat die bepaling
aan de aannemer een contractueel
recht toekent, dat overeenstemt met
de verbintenis voor het bestuur, niet
om het door de aannemer geleden
nadeel te vergoeden, maar wei om
de overeenkomst te herzien naar gelang van de gevolgen van die omstandigheden op het verloop en de
kosten van de aanneming; dat de
aannemer, in geval van betwisting,
het recht heeft zijn vordering tot
herziening over te Iaten aan het oordeel van de rechter, die dan zal
vaststellen met welk bedrag het
evenwicht in de opdracht zal worOel1 hersteld; dat het niet aan de
rechter staat om bij de vaststelling
van dat bedrag, een bepaald percentage waardoor de normale risico's
van de aanneming forfaitair kunnen
worden vergoed, uit te sluiten;
Overwegende dat het hof van beroep, door te oordelen « dat het Wegenfonds (thans eiser) vraagt dat
het hof van beroep van het toegekende bedrag een franchise van
2,5 % van het oorspronkelijke bedrag van de inschrijving zou aftrekken, ... (maar) dat het hof (van beroep) niet kan ingaan op de stelling
volgens welke de wet een beperking
zou inhouden van het recht van de
aannemer om, overeenkomstig artikel 16, B, van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964, herziening
van de prijs te verkrijgen zonder de
prijsvermindering welke die zogenaamde regel meebrengt », zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;
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doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de failliete vennootschap
« Transporoute et Travaux •, op 6 december 1973 op basis van het bijzonder bestek nr. G-73-1-199 heeft ingeschreven op
de aanbesteding door (eiser) van de aanleg van een wegvak Jemeppe-Arsimont;
dat die werken haar op 24 mei 1974 waren gegund voor de prijs van 70.745.598
frank »; dat « haar op 24 juli 1974 de opdracht werd gegeven om op 19 augustus
1974 met de werken te beginnen; dat de
werken, naar gelang van hun aard, op 18
april 1976 en 26 augustus 1976 voltooid
moesten zijn; dat de voorlopige oplevering op 14 januari 1977 was vastgesteld
en de eindoplevering op 29 oktober 1979
plaatshad »; dat de eerste rechter eiser
had veroordeeld om aan verweerder qualitate qua « diverse vergoedingen te betalen tot herstel van de schade die (de vennootschap Transporoute et Travaux)
heeft geleden ten gevolge van de onderbreking veroorzaakt door vertraging in
de bouw van het viadukt over de rivier
waarover de voertuigen voor het vervoer
van grond van de ene oever van de Samher naar de andere moesten rijden; dat
de vordering gegrond is op artikel 16, B,
van het algemeen bestek (ministerieel
besluit van 14 oktober 1964, dat ten tijde
van de onderbreking der werken van
kracht was) •, eiser veroordeelt om aan
verweerder qualitate qua, benevens het
bedrag van 8.828.838 frank als herziening
van de prijs, vermeerderd met de moratoire en gerechtelijke interest, een bedrag van 5.862.911 frank te betalen « als
vergoeding voor de nadelige gevolgen
van de muntontwaarding, welk bedrag
met de compensatoire gerechtelijke interest wordt verhoogd vanaf 30 juni 1986
tot op de dag van de uitspraak van het
arrest, alsmede met de moratoire gerechtelijke interest vanaf de uitspraak van
het arrest tot op de dag van de betaling,
op grond dat « de vordering wegens
muntontwaarding strekt tot vergoeding
van het verlies van de koopkracht ten
gevolge van eisers onterechte verzet tegen de vordering tot herziening van de
prijs overeenkomstig artikel 16, B, vaL
het ministerieel besluit van 14 oktober
1964; dat het, in zoverre, wei degelijk
gaat om de schadeloosstelling van een
fout van dat bestuur, welke fout binnen
de tijdsgrenzen van de vordering moet
worden vergoed •,

Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1153 van het Burgerlijk
Wetboek en 16, B, van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964 aangaande
de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen
terwijl de vordering tot herziening var
lastenkohier van de overeenkomsten van de prijs overeenkomstig artikel 16, B,
de Staat uitmaken,
van voormeld ministerieel besluit van 14
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oktober 1964 niet strekt tot betaling van
compensatoire schadevergoeding wegens
nie~·uitvoering, maar wei tot de rechtstreekse uitvoering van een contractuele
verbintenis, namelijk de betaling van
een bepaalde geldsom, in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, te
weten de herziene aannemingssom; het
feit dat, zelfs ten onrechte, niet wordt ingegaan op een vordering tot herziening
van de prijs derhalve een fout is bestaande in de niet-uitvoering van een
verbintenis tot betaling van een geldsom;
luidens artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek de schadevergoeding we gens
zodanig fout « nooit in iets anders dan in
de wettelijke interest bestaat >>; daaruit
volgt dat het arrest, door benevens de
moratoire interest op het wegens de herziening van de overeenkomst te betalen
bedrag, een vergoeding toe te kennen als
herstel van de nadelige gevolgen van de
muntontwaarding, de artikelen 1153 van
het Burgerlijk Wetboek en 16, B, van
voormeld ministerieel besluit van 14 oktober 1964 schendt:

Overwegende dat de vordering tot
herziening van de overeenkomst,
overeenkomstig artikel 16, B, van
het ministerieel besluit van 14 oktober 1964, niet strekt tot uitvoering
door betaling van een gelijkwaardig
bedrag of van compensatoire schadevergoeding wegens niet-uitvoering, maar tot de rechtstreekse uitvoering van een contractuele verbintenis, bestaande in de betaling van
een bepaalde geldsom, in de zin van
artikel 1153 van het Burgerlijk Wethoek; dat eruit volgt dat, krachtens
die bepaling, de schadevergoeding
wegens vertraging in de uitvoering
van die verbintenis nooit in iets anders bestaat dan in de wE>ttelijke interest;
Dat het hof van beroep, door aan
verweerder qualitate qua benevens
de moratoire interest op het wegens
de herziening van de overeenkomst
te betalen bedrag een vergoeding
toe te kennen die enkel hierop is gegrond dat de betaling te laat is geschied en die dient tot herstel van
de nadelige gevolgen van de muntontwaarding, dientengevolge artikel
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1153 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel: schending van
artikel 15, D, van het ministerieel besluit
van 14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, als gewijzigd bij artikel
1, VIII, van het ministerieel besluit van
29 april 1971,
doordat het arrest, uitspraak doende
op de vordering tot herziening van een
op 24 mei 1974 door eiser gegunde opdracht voor de aanleg van een wegvak,
alsmede op de vordering van de aannemer tot terugbetaling van de afhoudingen ter zake van boetes wegens vertraging en tot aanpassing van de prijsvermindering voor die opdracht, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerder, als
curator in het faillissement van de aannemer, van moratoire gerechtelijke interest vanaf 12 juli 1976, datum van de gedinginleidende dagvaarding, " berekend
tegen de wettelijke rentevoet vermeerderd met 2% 's jaars, welke rentetoeslag
4,5 o/o 's jaars bedraagt vanaf de 101ste
dag na 12 juli 1976, dag van de betaling », over het bedrag van 8.828.000
frank dat aan verweerder qualitate qua
als herziening van de prijs werd toegekend, alsmede over de bedragen van
1.127.233 frank en 604.979 frank, die als
terugbetaling van de afhoudingen ter zake van boetes wegens vertraging en als
aanpassing van de prijsvermindering
werden toegekend, op grand dat " alles
wat betrekking heeft op interest, in zoverre het valt onder de bepalingen inzake overheidsopdrachten, wordt geregeld
door de bepalingen van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1964, met name
door artikel 15, voor de moratoire interest »,
terwijl, krachtens voormeld artikel 15,
D, zoals het op het geschil van toepassing was ingevolge de wijziging ervan bij
artikel 1, VIII, van het ministerieel besluit van 29 april 1971, dat op 1 juli 1971
in werking is getreden, de interest waarop de aannemer recht heeft, niet meer
bedraagt dan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 1 % 's jaars, en nadien
met 3% vanaf de 51ste dag vertraging;
daaruit volgt dat het arrest de in het
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middel aangewezen wettelijke bepaling
schendt:

Nr. 63

Nr. 63

1• KAMER - 28 september 1989
Overwegende dat het arrest, met
toepassing van artikel 15, D, van het
ministerieel besluit van 14 oktober
BUITEN
1964 zegt « dat de aannemer recht 1° AANSPRAKELIJKHEID
heeft op een rente berekend naar
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT OUDERS - ART. 1384, TWEEDE LID, B.W. rato van het aantal dagen vertraGRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.
ging tegen de wettelijke rentevoet,
vermeerderd met 2% 's jaars en dat
die rentetoeslag 4,5 % bedraagt van2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
a£ de 101ste dag vertraging »;
OVEREENKOMST -

OORZAAK -

OOR-

ZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHAOverwegende dat, krachtens dat
DE - ONTBREKEN VAN DE VASTSTELLING
artikel 15, D, gewijzigd bij artikel 1,
DAT DE SCHADE OOK ZONDER DE FOUT ZOU
VIII, van het ministerieel besluit
ONTSTAAN ZIJN ZOALS ZE ZICH HEEFT VOORvan 29 april 1971, dat op het geschil
GEDAAN - GEVOLG.
van toepassing is, de aannemer
slechts recht heeft op een rente berekend naar rato van het aantal da- 1• H et bij art. 1384, tweede lid, B. W. ingestelde vermoeden van aansprakelijkgen vertraging tegen de wettelijke
heid
van de ouders voor de door hun
:r~ntevoet, vermeerderd met 1% 's
minderjarige kinderen veroorzaakte
jaars, welke rentetoeslag 3 % beschade berust hetzij op een !out in de
draagt vanaf de eenenvijftigste dag
opvoeding, hetzij op een !out in het
vertraging;
toezicht, zonder dat de aanwezigheid

van beide fouten is vereist (1).

Dat het middel gegrond is;
2" Niet naar recht verantwoord is de be-

slissing waarbij de veroorzaker van de
schade aileen aansprakelijk wordt verklaard voor de gevolgen van zijn fout,
wanneer niet wordt vastgesteld dat de
schade, zoals die zich heeft voorgedaan, ook zou zijn ontstaan zonder de
fout die aan het slachtoffer ten Jaste
wordt gelegd (2).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het aan
verweerder qualitate qua een vergoeding toekent tot herstel van de
nadelige gevolgen van de muntontwaarding en de gerechtelijke interest vaststelt; verwerpt de voorzieMUTUALITEIT VOOR MEDISCHE ASning voor het overige; beveelt dat (ALGEMENESURANTIES
T. KEUTGENS)
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeelARREST ( vertaJing)
telijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiser in de helft van de kosten;
(A.R. nr. 8373)
houdt de andere helft aan en laat de
beslissing dienaangaande aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
HET HOF; - Gelet op het bestrebeperkte zaak naar het Hof van Be- den arrest, op 16 juni 1987 door het
roep te Luik.
Hof van Beroep te Luik gewezen;
28 september 1989 - 1" kamer - Voor{1) Cass., 23 juni 1988, A.R. nrs. 7998 en 8078
zitter en verslaggever : de h. Sace, afde~ (A.C.,
1987-88, nr. 661); zie Cass., 23 feb. 1989,
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- A.R. nr. 8308 {ibid., 1988-89, nr. 356).
sie van de h. Janssens de Bisthoven 1
(2) Cass., 22 nov. 1988, A.R. nr. 219t·
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
(A.C., 1988-89, nr. 174).
Kirkpatrick en Van Ommeslaghe.
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Over bet eerste middel : schending van
artikel 1384, inzonderheid tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek zoals het
van kracht was voor zijn wijziging bij de
wet van 6 juli 1977,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld « dat de leerlingen van de zesde
latijnse elkaar in de lokalen van het
atheneum herhaaldelijk hadden natgespoten en dat het spel ontaard was waarbij (verweerders zoon) (Marc Borguet)
een vuistslag op het kaaksbeen heeft gegeven die zo zwaar is aangekomen dat
laatstgenoemde verschillende tanden is
verloren en voorgoed een protese moet
dragen » en na te hebben overwogen dat,
in de omstandigheden die het beschrijft,
« de Staat zijn verplichting van toezicht
niet is nagekomen, nu zijn aangestelden
geen toezicht hebben gehouden op het
gedrag van de leerlingen en inzonderheid op dat van (verweerders zoon) »,beslist « dat de eerste rechter terecht zowel
de vader van diegene die de vuistslag
heeft gegeven (verweerder), als de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van nationale opvoeding aansprakelijk heeft verklaard ''• dat « (verweerder) en de Belgische Staat elk de helft
van de schadevergoeding moeten betalen», en, uitspraak doende over verweerders rechtsvordering tot vrijwaring tegen
eiseres, waarbij hij een familiale verzekering tot dekking van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid had afgesloten,
laatstgenoemde veroordeelt om hem te
vrijwaren voor elke tegen hem uitgesproken veroordeling en bovendien in de kosten van de rechtsvordering tot vrijwaring,
terwijl de aansprakelijkheid van de vader en de moeder voor de schade veroorzaakt door hun minderjarig kind dat bij
hen inwoont, als bepaald bij artikel 1384,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
zoals het op het ogenblik van de feiten
van kracht was, ten aanzien van de benadeelde derde onderstelt dat het kind
op het ogenblik van de schadeverwekkende daad niet onder het toezicht stond
van een onderwijzer, waaraan de ouders
de bewaking van het kind hadden toevertrouwd en overgedragen; het arrest,
dat vaststelt dat verweerders zoon op het
ogenblik van het schadeverwekkend feit
onder toezicht stond van de aangestelden van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en dus van onderwijzers in
de zin van artikel 1384, vierde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, de beslissing dat
verweerder de getroffene moet vergoeden en, bijgevolg, dat eiseres hem moet
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vrijwaren voor elke tegen hem uitgesproken veroordeling, niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek):

Overwegende dat het vermoeden
van aansprakelijkheid van artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, zoals die bepaling op het
ogenblik van de feiten van kracht
was, ten aanzien van de vader, en
de moeder na het overlijden van de
man, voor de schade veroorzaakt
door hun minderjarige kinderen die
bij hen inwonen, uitgaat van een
fout hetzij bij de opvoeding of hetzij
bij het toezicht; dat het bestaan van
de twee fouten niet noodzakelijk is;
Dat het arrest overweegt dat verweerder zijn opvoedingsplicht niet is
nagekomen nu hij zijn · zoon niet
heeft geleerd zijn daden te beheersen;
Dat het arrest dat, op grond van
die overweging, de vader samen met
de aangestelden van het Ministerie
van Nationale Opvoeding veroordeelt tot vergoeding van de getroffene, hoewel het kind op het ogenblik
van de feiten onder toezicht van
laatstgenoemde stond, voornoemd
artikel 1384 juist toepast en bijgevolg naar recht beslist dat eiseres
haar verzekerde moet vrijwaren;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel: schending
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest, alvorens eiseres te
veroordelen om verweerder te vrijwaren
voor zijn verplichting de schade van
Marc Borguet te vergoeden, zegt dat
laatstgenoemde helemaal niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond « dat
de getroffene niet voor een gedeelte aansprakelijk kan worden verklaard omdat
de (uiterst) brutale reactie van (verweerders) zoon buiten verhouding staat tot de
uitdaging waarvan hij Marc Borguet beschuldigt »,
terwijl de getroffene die een fout heeft
begaan, zelfs de lichtste fout, die een
oorzakelijk verband vertoont met de
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schade waarvan hij de vergoeding eist,
een gedeelte daarvan moet dragen; .,.ile
respectieve ernst van de fouten die "tie
schade hebben veroorzaakt enkel de mate bepaalt waarin de schade moet worden vergoed; het arrest dat, zonder het
bestaan van een fout van de getroffene
uit te sluiten, beslist dat zijn aansprakeIijkheid niet in het gedrang komt, enkel
op grand dat de fout van verweerders
zoon buiten verhouding staat tot die fout,
zijn beslissing tot veroordeling van verweerder, en bijgevolg van eiseres tot
vrijwaring van laatstgenoemde, niet naar
recht verantwoordt (schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek):

Nr. 64

Nr. 64
1'

KAMER -

28 september 1989

1° CASSATIEMIDDELEN

EXCEPTIE
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - BVRGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN
AKTE - AKTE OVERGELEGD IN AFSCHRIFT
DAT VOOR EENSLUIDEND IS VERKLAARD
DOOR EEN ADVOCAAT DIE GEEN ADVOCAAT
IS BIJ HET HOF VAN CASSATIE- AKTE NIET
IN DE BESTREDEN BESLISSING OVERGENOMEN.

Overwegende dat het hof van be- 2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
roep oordeelt dat de getroffene niet
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDI"'G OP
gedeeltelijk aansprakelijk dient te
GROND VAN BEPAALDE FElTEN - GEVOLGEN
worden gesteld, enkel op grond dat
T.A.V. DE GOEDEREN - VITKER!NG TOT LEde hem ten laste gelegde uitdaging
VENSONDERHOVD NA ECHTSCHEIDING - BEbuiten verhouding staat tot de fout
DRAG - VASTSTELLING - CRITERIA.
van eisers zoon; dat het zijn beslissing niet naar recht heeft verant- 1" Niet ontvankelijk is het middel afgewoord, nu het niet vaststelt dat zonleid uit miskenning van de bewijsder de aangevoerde fout de schade
kracht van een akte, als die akte niet
zich op dezelfde wijze zou hebben
in de bestreden beslissing is overgenovoorgedaan;
men en bij het verzoekschrift enkel
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat getroffenes aansprakelijkheid
helemaal niet in het gedrang komt
en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; houdt de kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.

een afschrift ervan is gevoegd, dat
voor eensluidend verklaard werd door
een advocaat die geen advocaat bij het
Hoi van Cassatie is (1).
2" De uitkering waarop de echtgenoot
die de echtscheiding heeft verkregen,
uit de goederen en inkomsten van de
andere echtgenoot aanspraak kan maken, moet worden vastgesteld naar de
inkomsten van de partijen ten tijde
van de overschrijving van de echtscheiding, maar zij mag niet uitgaan
hoven hetgeen noodzakelijk is om de
rechthebbende
ge!ijkwaardige
bestaansmiddelen te Tlerzekeren als tijdens het samenleven; de rechter mag
rekening houden met de verhoging
van de inkomsten van de schuldenaar,
voor zover zulks noodzakelijk is om de
rechthebbende
gelijkwaardige
bestaansmiddelen te verzekeren al<; tijdens het samenleven (2).

28 september 1989 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter Cass., 23 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 137);
Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijk- zie(1) Cass.,
20 feb. 1989, A.R. nr. 8481
luidende conclusie van de h. Janssens de (ibid., 1988-89, nr. 344).
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo(2) Cass., 23 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 332).
caat: mr. Draps.
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(T ... T.V ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8473)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 maart 1988 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen in hoger beroep gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis oordeelt
« dat uit het door (eiser) overgelegde
aanslagbiljet in de personenbelasting betreffende zijn inkomsten voor het jaar
1985, blijkt dat hij een belastbaar " bedrijfs "inkomen van 613.344 frank heeft,
dat is 51.112 frank per maand » en « dat
hij na aftrek van de belasting op zijn gezamenlijke inkomsten (48.201 frank) over
een gemiddel netto maandelijks inkomen
van meer van 47.000 frank beschikt »,
terwijl het in de debatten overgelegde
aanslagbiljet vermeldde dat eiser, benevens de terugbetaalbare voorheffingen
betreffende zijn « bedrijfs »inkomsten
ten belope van 121.861 frank voor het belastingjaar 1986 (inkomsten van het jaar
1985), ook nog een bedrag van 48.261
frank diende te betalen; zodat het bestreden vonnis, wanneer het besluit dat eiser
« een gemiddeld maandelijks netto-inkomen van meer dan 47.000 frank heeft »,
geen rekening houdt met de voorheffingen die van het belastbaar inkomen
moeten worden afgetrokken en dus de
bewijskracht van dat aanslagbiljet miskent:
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Over het derde middel: schending van
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, dat het
bedrag van de uitkering aan verweerster
op grond van artikel 301 van het Burger·
lijk Wetboek diende vast te stellen, beslist dat << om (verweerster) in staat te
stellen in haar levensonderhoud en in
haar bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven van de partijen, de vordering voor
een maandelijks gei:ndexeerd bedrag van
5.000 frank gegrond moet worden verklaard >>, na te hebben vastgesteld, enerzijds, « dat (verweerster) met haar rustpensioen niet in haar levensonderhoud
kan voorzien » en, anderzijds, dat « uit
het door (eiser) overgelegde aanslagbiljet
betreffende zijn inkomsten van het jaar
1985, blijkt dat hij een belastbaar "bedrijfs "inkomen van 613.344 frank heeft,
dat is 51.112 frank per maand , en « dat
hij na aftrek van de belasting op zijn gezamenlijke inkomsten (48.261 frank), derhalve over een maandelijks inkomen van
47.000 frank beschikt »,

terwijl, nu de uitkering na echtscheiding in beginsel moet worden vastgesteld volgens de inkomsten van de echtgenoten op de dag van de overschrijving
van de echtscheiding, en nu het bestreden vonnis zelf vaststelt dat « de echtscheiding tussen de partijen op 7 maart
1961 (is) voltrokken ''• de feitenrechters,
door het bedrag van de aan verweerster
toegekende uitkering te bepalen op
grond van eisers inkomsten in 1985, artikel 305 van het Burgerlijk Wetboek
schenden; zodat het bestreden vonnis,
door het bedrag van de aan verweerster
toegekende uitkering op grond van eisers inkomsten in 1985 vast te stellen,
Overwegende dat het aanslagbil- artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek
jet, waarvan de bewijskracht vol- schendt:
gens het middel zou zijn miskend,
in de bestreden beslissing niet
Overwegende dat de uitkering
wordt weergegeven; dat niet het ori- waarop de echtgenoot die de echtgineel maar een door mr. Mairiaux, scheiding heeft verkregen, uit de
die geen advocaat bij het Hof is, goederen en inkomsten van de aneensluidend verklaard afschrift bij dere echtgenoot aanspraak kan rnade akte van cassatieberoep is ge- ken, in de regel moet worden vastvoegd;
gesteld volgens de inkomsten van de
Dat het Hof geen acht kan slaan partijen op de dag van de overschrijving van de echtscheiding; dat
op een dergelijk afschrift;
de rechter evenwel rekening mag
Dat het middel derhalve niet ont- houden met de verhoging van de invankelijk is;
komsten van de schuldenaar, voor
zover zulks noodzakelijk is om de
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rechthebbende gelijkwaardige bestaansmiddelen te verzekeren als
tijdens het samenwonen;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, zoals uit zijn vermeldingen
blijkt, erop wijst dat eiser tijdens
het samenwonen werkopzichter was
bij de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen waar hij
reeds een behoorlijk loon verdiende,
dat verweerster voor een gedeelte
kon aanwenden om in haar levensonderhoud te voorzien; dat het enkel
rekening houdt met eisers inkomsten voor het jaar 1985 in zoverre
dat noodzakelijk is om verweerster
gelijkwaardige bestaansmiddelen te
verzekeren als tijdens het samenleven;
Dat de appelrechters aldus, zonder schending van artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
28 september 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Wanneer echtgenoten, die gehuwd waren
met gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, v66r de inwerkingtreding van
de wet van 14 juli 1976 een schuld hebben aangegaan en zij binnen de termijn van een jaar, bedoeld in de overgangsbepalingen van die wet, niet
hebben verklaard dat zij hun huwelijksvermogensstelsel ongewijzigd wensen te handhaven, wordt volgens de
oude wet bepaald of de schuld een gemeenschappelijke dan wei een eigen
schuld is, terwijl de sedert de nieuwe
wet uitgeoefende rechten van de
schuldeisers moeten worden beoordeeld op grand van die nieuwe wet, zodra de echtgenoten aan de bepalingen
ervan onderworpen zijn (1). (Art. 1, 3°,
Overgangsbepalingenwet van 14 juli
1976.)

(D ... T.C ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8391)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 4 juni 1986 en 18
november 1986 door het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste : schending van de artikelen 883, 1319, 1320, 1322, 1427, 1430,
1451, 1470 tot 1471 van het Burgerlijk
Wetboek en, voor zoveel nodig, 1441 tot
1447, 1498, 1499 en 1528 van het Burgerlijk Wetboek, zoals die bepalingen luidden v66r de inwerkingtreding van de wet
van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en de huw€lijksvermogensstelsels,

doordat het arrest van 4 juni 1986, na
te hebben vastgesteld dat de echtgenoten v... H ... -D ... op 27 februari 1961
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KAMER -

28 september 1989

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
BEDONGEN STELSELS - GEMEENSCHAP BEPERKT TOT DE AANWINSTEN - WET VAN 14
JULI 1976- VROEGERE SCHULD- AARD VAN
DE SCHULD - RECHTEN VAN DE SCHULDEISER.

(1) Zie Cass., 22 feb. 1988, A.R. nr. 7867
(A.C., 1987-88, nr. 381), met cone!. in Bull. en
Pas., 1988, I, nr. 381); Cass., 6 jan. 1989, A.R.
nrs. 6005-6051 (A.C., 1988-89, nr. 264); P. GRAULICH, Sept Jer;ons sur fa ridorme des regimes
matrimoniaux, Fac. dr. Liege, 1976, biz. 188; C.
RENARD, C. DARVILLE-FINET, F. DE VILLE-SCHYNS,
Examen de jurisprudence
(1975-1981), Contrat de mariage et regimes matrimoniaux », Rev. crit. jur.b., 1983, biz. 489.
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waren gehuwd onder het stelsel van
gemeenschap van aanwinsten, « dat deze
gemeenschap van aanwinsten op 15
maart 1983 is ontbonden ten gevolge van
het vonnis van 8 juni 1983, waarbij de
scheiding van goederen is uitgesproken
vanaf 15 maart 1983, de dag waarop de
vordering werd ingesteld, dat deze beslissing volkomen effect sorteert, daar de
staat van vereffening van het vroegere
stelsel door notaris Taeke op 31 december 1983 was opgemaakt, dit is binnen
een jaar na de opneming, in n~mmer 123
van 28 juni 1983 van het Belg1sch Staatsblad, van het uittreksel uit het vonnis tot
scheiding van goederen, (...) dat volgens
de aide van vereffening vanaf deze dag
(31 december 1983) de comparanten eigenaar zullen zijn van de goederen die hun
zijn toegewezen, terwijl de eigendom en
het genot onmiddellijk worden overgedragen », beslist dat voormelde bepaling
van de staat van vereffening van 31 december 1983 « niet in overeenstemming
is met het voorschrift van artikel 1472
van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de gerechtelijke scheiding van goederen terugwerkt, wat haar gevolgen betreft tot op de dag van de vordering,
zow~l tussen echtgenoten als ten aanzien
van derden; dat op die roerende goederen op 15 december 1983 uitvoerend beslag kon worden gelegd, aangezien zij,
zoals trouwens de litigieuze schuld, gemeenschappelijk waren », en de heropening van het debat beveelt, enerzi~ds
« om de partijen in staat te stellen ziCh
nader te verklaren en te concluderen
over de vraag of de terugwerking van
het vonnis tot op de dag van de verdering, de openbare orde raakt, in die zin
dat de datum van 31 december 1983 die
de partijen in de akte van vereffening
als aanvangspunt van de eigendomsoverdracht hadden vermeld, in aanmerking
worden genomen dan wel verworpen
moet worden » en anderzijds, « om de
partijen de gelegenheid te geven uitleg
te verstrekken over de vraag of zij ten
tijde van het beslag over een gemeenschappelijk goed konden beschikken >>,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 1427 van het Burgerlijk Wetboek,
de gerechtelijke scheiding van goederen
ontbinding van het stelsel van gemeenschap tot gevolg heeft; krachtens artikel
1472 van hetzelfde wetboek, die ontbinding haar gevolg heeft vanaf de dag van
de vordering, zowel tussen echtgenoten
als ten aanzien van derden; daaruit volgt
dat de goederen waaruit het gemeenschappelijk vermogen was samengesteld,
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vanaf de dag van de vordering tussen de
echtgenoten onverdeelde goederen zijn;
die onverdeeldheid in ieder opzicht onderworpen is aan de gemeenrechtelijke
regels, inzonderheid wat betreft het
recht inzake bestuur, beschikking van elke deelgenoot en de grenzen van het uitvoeringsrecht van de schuldeisers van
een of van de beide deelgenoten; naar
luid van artikel 1473 van het Burgerlijk
Wetboek, het vonnis waarbij de gerechtelijke scheiding van goederen wordt uitgesproken, generlei gevolg heeft indien de
« staat van vereffening van het vorige
stelsel » niet bij authentieke akte is opgemaakt binnen een jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit het vonnis
in het Belgisch Staatsblad; die staat van
vereffening ertoe strekt te doen vaststellen welke goederen en rechten krachtens
de verdeling van de na de gemeenschap
bestaande onverdeeldheid aan iedere
echtgenoot toekomen; krachtens artikel
883 van het Burgerlijk Wetboek en behoudens andersluidende bepaling van de
akte van verdeling, iedere echtgenoot geacht wordt aileen eigenaar te zijn, vanaf
de dag van de ontbinding (dat wil zeggen
vanaf de dag van de vordering), van de
goederen die in zijn kavel begrepen zijn;
een beding waarbij de echtgenoten afwijken van artikel 883 en afzien van het
aanwijzend gevolg van de verdeling, op
zichzelf echter geen afwijking is van de
uit de artikelen 1427 en 1472 van het
Burgerlijk Wetboek voortvloeiende regel,
volgens welke het vonnis waarbij de
scheiding wordt uitgesproken, vanaf de
dag van de vordering ontbinding van de
aemeenschap tot gevolg heeft; daaruit
~olgt dat het arrest, waarin wordt beslist
dat het beding van de staat van vereffening volgens hetwelli. de echtgenoten eigenaar zouden zijn van de hun toebedeelde goederen vanaf de dag waarop die
staat werd opgemaakt, niet « in overeenstemming was met het voorschrift van
artikel 1472 van het Burgerlijk Wethoek », met elkaar verwart het gevolg en
de strekking van de artikelen 1427 en
1472 van het Burgerlijk Wetboek waaruit volgt dat het vonnis houdende
scheiding van goederen ontbinding van
de gemeenschap tot gevolg heeft vanaf
de dag van de vordering, zodat de gemeenschap wordt vervangen door een
gemeenrechtelijke onverdeeldheid - en
van artikel 883 van hetzelfde wetboek waaruit volgt dat de verdeling van de onverdeelde goederen, behoudens andersluidende bepalingen van de akte van verdeling, terugwerkende kracht ht>dt
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(schending van aile in het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest woordelijk de termen van het beding van de
staat van vereffening van 31 december
1983 overneemt, volgens hetwelk « vanaf
deze dag de comparanten eigenaar zullen zijn van de goederen die hun zijn
toegewezen, terwijl de eigendom en het
genot onmiddellijk worden overgedragen »; dat beding geenszins afwijkt van
de regel volgens welke het vonnis houdende gerechtelijke scheiding van goederen ontbinding van de gemeenschap,
vanaf de dag van de vordering tot gevolg
heeft; daaruit volgt dat het arrest, door
te beslissen dat voormeld beding niet
« in overeenstemming was met het voorschrift van artikel 1472 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk de gerechtelijke scheiding van de goederen,
wat haar gevolgen betreft, terugwerkt tot
op de dag van de vordering, zowel tussen
echtgenoten, als ten aanzien van derden », aan dat beding van de staat van
vereffening een uitlegging geeft die niet
te verenigen is met de bewoordingen ervan en de bewijskracht van die aide miskent (schending van de artikelen 1319 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, uit de artikelen 1427
en 1472 van het Burgerlijk Wetboek
volgt dat het vonnis, waarbij de gerechtelijke scheiding van goederen wordt uitgesproken, vanaf de dag van de vordering ontbinding van het wettelijk stelsel
of van de bedongen gemeenschap tot gevolg heeft en dat op die dag een gemeenschappelijke onverdeeldheid in de plaats
komt van de gemeenschap; daaruit volgt
dat het arrest, na te hebben vastgesteld
dat « de gemeenschap van aanwinsten
op 15 maart 1983 is ontbonden ten gevolge van het vonnis van 8 juni 1983, waarbij de scheiding van goederen is uitgesproken vanaf 15 maart 1983, de dag
waarop de vordering werd ingesteld »,
niet naar recht heeft kunnen beslissen
dat de in beslag genomen goederen op
de dag van het uitvoerend beslag, te weten 15 december 1983, << gemeenschappelijk >> waren en dat het debat diende te
worden heropend om de partijen in staat
te stellen te concluderen over de vraag
« of zij ten tijde van het beslag konden
beschikken over een gemeenschappelijk
goed » (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen, met uitzondering van de artikelen 883, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek);
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het tweede: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 577 bis, 1391,
1394, 1414, 1427, 1430, 1439, 1440, 1451,
1470 tot 1474 van het Burgerlijk Wethoek, 1494, 1499 en 1561 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig,
1441 tot 1447, 1498, 1499 en 1528 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals die bepalingen
luidden v66r de inwerkingtreding van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, en 1, 3°, van de overgangsbepalingen van artikel 3 van die wet van 14
juli 1976,
doordat het arrest van 18 november
1986 beslist dat eiseres, hoewel zij « eigenares van de in beslag genomen goederen is geworden, zich tot niet kan verzetten tegen het uitvoerend beslag op
roerende goederen, en evenmin tegen de
verkoop van in beslag genomen goederen », en bijgevolg de beroepen beschikking, waarbij de vordering van eiseres
tot onttrekking niet gegrond was verklaard, bevestigt op grond : « dat het
voorschrift van artikel 1472 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de gevolgen van het vonnis houdende gerechtelijke scheiding van goederen, wat de
goederen betreft, terugwerkt tot op de
dag van de vordering, de openbare orde
niet raakt; (...) dat het litigieuze beslag
op 15 december 1983 is gelegd; de echtgenoten op die datum steeds onder het
wettelijk stelsel van de wet van 14 juli
1976 leefden; (... ) dat (de litigieuze
schuld) als een gemeenschappelijke
schuld moet worden aangemerkt, omdat
zij nuttig is voor de behoeften van de
huishouding en de opvoeding der kinderen; dat het huisraad waarop uitvoerend
beslag is gelegd, gemeenschappelijke
goederen zijn, zoals die waarvan niet is
bewezen dat zij, overeenkomstig de wet
van 14 juli 1976, eigen goederen zijn van
een der echtgenoten; dat aldus op 15 december 1983 beslag is gelegd op gemeenschappelijke goederen tot aanzuivering
van een gemeenschappelijke schuld; dat
de moeilijkheid alleen maar te wijten is
aan de gerechtelijke scheiding van de
goederen en aan de wijze waarop de
echtgenoten de baten en lasten van hun
gemeenschap onder elkaar hebben verdeeld; dat te dezen de echtgenote alleen
eigenares is geworden van de goederen
die tot borg dienden van de schuldvordering (van verweerder); dat krachtens artikel 1414 van het Burgerlijk Wetboek de
gemeenschappelijke schulden - en in
casu is de litigieuze schuld in de akte

Nr. 65

HOF VAN CASSATIE

van vereffening als een gemeenschappe·
lijke schuld vermeld - zowel op het ei·
gen vermogen van iedere echtgenoot als
op het gemeenschappelijk vermogen kan
worden verhaald »,
terwijl, eerste onderdeel, luidens arti·
kel 1427 van het Burgerlijk Wetboek,
« het wettelijk stelsel ontbonden wordt
door de gerechtelijke scheiding van goe·
deren; volgens artikel 1472 van hetzelfde
wetboek de gevolgen van de gerechte·
lijke scheiding van goederen - dat wil
zeggen de ontbinding van het gemeen·
schappelijk vermogen - zowel tussen
echtgenoten als ten aanzien van derden
terugwerken tot op de dag van de vorde·
ring; die bepaling, waarbij de dag wordt
vastgesteld tot welke een van de wij zen
van ontbinding van het huwelijksvermo·
gensstelsel terugwerkt, de openbare orde
raakt; daaruit volgt dat het arrest niet
naar recht heeft kunnen beslissen « dat
het voorschrift van artikel 1472 van het
Burgerlijk Wetboek( ...) de openbare orde
niet raakt >> (schending van de artikelen
1391, 1394, 1427 en 1472 van het Burger·
lijk Wetboek, en, voor zoveel nodig, 1441
tot 1447 van hetzelfde wetboek, zoals die
bepalingen luidden v66r de inwerkingtre·
ding van de wet van 14 juli 1976);
tweede onderdeel, uit de artikelen 1427
en 1472 van het Burgerlijk Wetboek
volgt dat het vonnis waarbij de gerechte·
lijke scheiding van goederen wordt uitge·
sproken, de ontbinding van het wettelijk
stelsel of van de bedongen gemeenschap
vanaf de dag van de vordering ten gevol·
ge heeft en dat op die dag een gemeen·
rechtelijke onverdeeldheid in de plaats
komt van de gemeenschap; daaruit volgt
dat het arrest, na zowel op eigen gron·
den als op die van de arresten van 23 ju·
li 1985 en 4 juni 1986, die het uitdrukke·
lijk overneemt, te hebben vastgesteld dat
de gemeenschap van aanwinsten « op 15
maart 1983 was ontbonden ten gevolge
van het vonnis van 8 juni 1983, waarbij
de scheiding V!'l.n goederen is uitgespro·
ken vanaf 15 maart 1983, de dag waarop
de vordering werd ingesteld », niet naar
recht heeft kunnen beslissen dat « de
echtgenoten op 15 december 1983, de dag
waarop het litigieuze beslag is gelegd,
nog steeds onder het wettelijk stelsel
van de wet van 14 juli 1976 leefden » en
« dat dus op 15 december 1983 op de ge·
meenschappelijke goederen beslag is ge·
legd >> (schending van de artikelen 1427,
1430, 1451, 1470 tot 1474 van het Burger·
lijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 1441
tot 1447, 1498 en 1499, 1528 van het Bur·
gerlijk Wetboek, zoals die bepalingen
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luidden v66r de inwerkingtreding van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en de huwelijksvermogens·
stelsels, en 1, 3°, van de overgimgsbepalingen van artikel 3 van die wet van 14
juli 1976);

derde onderdeel, na de ontbinding van
de gemeenschap, de schuldeiser van een
op de gemeenschap rustende verbintenis
enkel het recht heeft uitvoerend beslag
te leggen op de goederen van de na de
gemeenschap bestaande onverdeeldheid
- zonder verdeling ervan te hoeven uitlokken - op voorwaarde dat hij over
een uitvoerbare titel beschikt tegen alle
deelgenoten en dat hij zich op ieder van
hen verhaalt; daarentegen, als de schuldeiser slechts tegen een enkele deelgenoot
over een uitvoerbare titel beschikt of
zich slechts op een enkele deelgenoot
verhaalt, de gevolgen van het beslag op
de goederen van de na de gemeenschap
bestaande onverdeeldheid alleen maar
behouden zullen blijven op de goederen
die na de verdeling begrepen zijn in de
kavel van die enkele deelgenoot; te dezen uit de vaststellingen van de arresten
van 23 juli 1985 en 4 juli 1986, die het ar·
rest van 18 november 1986 uitdrukkelijk
overneemt, volgt dat alleen Jacques Van
Hoecke bij vonnis van 14 september 1983
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Doornik, dit is na het vonnis van 8 juni
1983, waarbij de gerechtelijke scheiding
van goederen van de echtgenoten Van
Hoecke·Devisscher is uitgesproken, werd
veroordeeld om aan verweerder een sal·
do van honorarium en vergoedingen wegens contractbreuk te betalen; uit de
vaststellingen van die arresten niet blijkt
dat eiseres werd betrokken bij het proces dat geleid heeft tot het vonnis van 14
september 1983; uit de processtukken
daarentegen volgt dat het beslagexploot
van 15 december 1983 enkel aan Jacques
Van Hoecke is betekend; daaruit volgt
dat de grand van het arrest volgens wel·
ke krachtens artikel 1414 van het Bur·
gerlijk Wetboek de litigieuze schuld op
de drie vermogens kon worden verhaald,
niet voldoende is om de beslissing te
rechtvaardigen, volgens welke eiseres
« zich niet kon verzetten tegen het uit·
voerend beslag op roerende goederen >>
dat aan haar echtgenoot was betekend
na het vonnis waarbij de gerechtelijke
scheiding van goederen is uitgesproken,
hoewel dat beslag betrekking had op de
goederen die bij de verdeling rechtsgel
dig aan eiseres waren toegekend (schending van de artikelen 577bis, 1414, 1427,
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1430, 1439, 1440, 1441 en 1472 van het
Burgerlijk Wetboek, 1494, 1499 en 1561
van het Gerechtelijk Wetboek; het arrest
althans, doordat het niet vaststelt dat
verweerder tegen eiseres over een uitvoerbare titel beschikte en het litigieuze
beslagexploot aan haar had doen betekenen, het Hof niet in de mogelijkheid
stelt de wettigheid van de beslissing te
toetsen (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Over de drie onderdelen van het
eerste middel en over de eerste
twee onderdelen van het tweede
middel:
Overwegende dat het arrest van
18 november 1986 vaststelt dat de
schuld, die aanleiding gaf tot het
uitvoerend beslag op roerende goederen, betrekking heeft op de in
1976 onderbroken uitvoering van
een opdracht die J ... V... H ... aan de
verweerder C ... als architect in 1975
had gegeven;
Overwegende dat, blijkens het arrest van 4 juni 1986, eiseres en Van
Hoecke onder een stelsel van gemeenschap waren gehuwd v66r 28
september 1976, de datum waarop
de wet van 14 juli 1976 in werking is
getreden, en niet binnen de wettelijke termijn gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die hun
bij artikel 1, 1°, van de overgangsbepalingen van die wet was geboden;
dat eruit volgt dat, nu de v66r de inwerkingtreding van die wet ontstane
schulden onderworpen blijven aan
het oude stelsel, de aard van de litigieuze schuld overeenkomstig de
artikelen 1409, 2°, en 1528, oud, van
het Burgerlijk Wetboek, en niet, zoals het arrest van 18 november 1986
ten onrechte zegt, krachtens het
nieuwe artikel 1408 van dat wethoek, moet worden vastgesteld; dat
die schuld, die door J ... V... H ... tijdens de gemeenschap van aanwinsten werd aangegaan, derhalve een
gemeenschappelijke schuld is;
Overwegende dat de rechten van
de schuldeisers, die zoals te dezen
sinds de nieuwe wet worden uitgeoefend, echter op grond van deze
wet moeten worden beoordeeld van-
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af de dag waarop de echtgenoten
aan de bepalingen ervan onderworpen zijn;
Overwegende dat, luidens artikel
1414, nieuw, van het Burgerlijk Wethoek en behoudens de erin vermelde omstandigheden, waarvan eiseres
geen gewag maakt, de gemeenschappelijke schulden zowel op het
gemeenschappelijk vermogen als op
het eigen vermogen van de echtgenoten kunnen worden verhaald;
Dat, krachtens artikel
1140,
nieuw, van hetzelfde wetboek, na de
ontbinding van het wettelijk of bedongen stelsel, onder andere zoals
in casu door gerechtelijke scheiding
van goederen, elk van de echtgenoten met al zijn goederen instaat
voor de gemeenschappelijke schulden die overblijven na de verdeling,
met uitzondering aileen voor de
schulden die tijdens het huwelijk
niet verhaalbaar waren op het eigen
vermogen van een der echtgenoten;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve de verwerping van
het verzet van eiseres tegen de verkoop van de op verzoek van verweerder in beslag genomen goederen, niettegenstaande het feit dat
die goederen bij de verdeling na de
gerechtelijke scheiding van goederen aan eiseres werden toebedeeld,
naar recht verantwoordt;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel van het
tweede middel betreft :
Overwegende dat, zoals uit het arrest van 23 juli 1985 blijkt, eiseres
tot staving van haar terugvordering
en van haar vordering tot opheffing
van het beslag, haar rechten heeft
kunnen doen gelden, alsof zij door
de schuldeiser zelf bij de zaak was
betrokken;
Dat dit onderdeel dientengevolge
niet ontvankelijk is, bij gebrek aan
belang;
Overwegende dat de vordering tot
bindendverklaring van het arrest,
wegens verwerping van de voorziening, zonder belang is geworden:
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Om die redenen, verwerpt de
Wanneer een openbare verkoop van
voorziening en de vordering tot bin- een onroerend goed op een enkele zitdag
dendverklaring van het arrest; ver- wordt gehouden, bepaalt de wet dat de
toewijzing pas definitief wordt, voor zooordeelt eiseres in de kosten.
28 september 1989- 1• kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorziter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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1° BETEKENING EN KENNISGEVING
- ALGEMENE BEGRIPPEN - ART. 862, § 1, 9°,
GER.W. - DRAAGWIJDTE.

2° BETEKENING EN KENNISGEVING
ALGEMENE BEGRIPPEN GER.W. - DRAAGWIJDTE.

ART. 43, 1°,

1• en 2• Art. 862, § 1, fl', Ger. W. bedoelt
enkel nietigverklaring ambtshalve voor
een verzuim of onregelmatigheid betreffende de vermelding dat de exploten betekend zijn op de plaats die de
wet bepaalt; die plaats is niet de plaats
van betekening bedoeld in art. 43, 1°,
Ger. W., dat betrekking heeft op de
plaats van de werkelijke betekening
(1).
(FAGARD, NELISSEN, VANDEVOORT T. VANDEVENNE, GIERAERTS)

Procureur-generaal Krings heeft in
substantie gezegd:
Aan de orde is te dezen een vraagstuk
betreffende de betekening van een hoger
bod ter gelegenheid van de verkoop van
een onroerend goed.

------------------1
(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.

ver binnen vijftien dagen na de toewijzing geen hoger bod plaatsvond. (Art.
15982 Ger.W.)
Te dezen greep een hoger bod plaats,
doch de oorspronkelijke koper voerde
aan dat de betekening van het hoger bod
ongeldig was, zodat de oorspronkelijke
toewijzing definitief was geworden.
Waarom was de betekening ongeldig?
Omdat achteraf gebleken is dat een vermelding van het exploot onjuist was, de
vermelding namelijk dat de betekening
had plaatsgevonden ter woonplaats van
de notaris, terwijl ze in feite op de woonplaats van de aangestelde van de notaris
was gedaan.
In eerste aanleg verklaarde de beslag·rechter het exploot van betekening geldig.
In hoger beroep echter werd het vonnis tenietgedaan en bij wege van nieuwe
beschikking werd het exploot nietig verklaard, zodat de vordering van de verweerders gegrond werd bevonden (verweerders waren de oorspronkelijke kopers).
Tegen die beslissing voeren de eisers
twee middelen aan.
Wat het eerste middel betreft:
Het middel beroept zich op schending
van artikel 6.1, Europees Verdrag Rechten van de Mens, omdat het arrest het
vonnis van de eerste rechter nietig
verklaart wegens het feit dat de beslagrechter ook de onderzoeksrechter was
die het onderzoek had geleid ten laste
van de gerechtsdeurwaarder die het exploot had betekend (een onderzoek wegens valsheid in geschriften dat met een
buitenvervolgingstelling werd besloten).
Het arrest oordeelt dat bij de verweerders twijfel kon ontstaan omtrent de onafhankelijke en onpartijdige beoordeling
van de zaak door de beslagrechter, nu
die reeds als onderzoeksrechter met de
zaak belast was.
Het middel komt dus op tegen de beslissing waarbij het vonnis van de eerste
rechter teniet wordt gedaan en waarbij
de rechter in hoger beroep zelf opnieuw
over de zaak uitspraak heeft gedaan.
Het middel mist echter elk belang nu,
luidens artikel 1068 Ger.W., de uitspraak
over de zaak zelve in ieder geval bij de
appelrechter aanhangig is (behalve in de
gevallen die in het artikel worden ver-
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meld) en die rechter dus steeds opnieuw
over de zaak mag en moet uitspraak
doen. Ook al was het vonnis van de eerste rechter niet vernietigd wegens schending van artikel 6.1, van het Verdrag, dan
nog had de rechter in hoger beroep de
zaak opnieuw moeten beoordelen en hetzij het vonnis bevestigen hetzij het vonnis
tenietdoen om de zaak anders te beslechten.
Het middel, dat het arrest enkel bestrijdt omdat het hof van beroep de zaak
aan zich heeft getrokken wegens schending van artikel 6.1 van het Verdrag, is
dus van aile belang ontbloot, nu de zaak
ten gronde in elk geval bij dat hof aanhangig was, gelet op de werking van artikel 1068 Ger.W.
Het middel is derhalve niet ontvankelijk.
Wat het tweede middel betreft:
Dit middel bestaat uit drie onderdelen.
Wat het eerste onderdeel betreft:
Hierin voeren de eisers aan dat niet
werd geantwoord op hun conclusie waarin ze betoogden dat de nietigheid hun
niet mocht worden aangerekend, omdat
die nietigheid voor hen een geval van
overmacht opleverde.
Het arrest houdt in dit verband in : dat
de door gei:ntimeerden (hier de eisers)
aangevoerde argumenten met betrekking
tot « de discussie over wie welke schade
dient te vergoeden » en « het geschaad
belang » dan ook niet ter zake dienend
zijn en geen afbreuk vermogen te doen
aan de nietigheid van het exploot; dat
hetzelfde geldt wat de overweging van
gelntimeerden aangaat dat zij zelf aan
de kwestieuze onregelmatigheid en verzuim « part noch deel >> hebben gehad
Er valt op te merken dat de eerste
rechter in verband met dit vraagstuk
had beslist:
« dat de fout, vergissing of onachtzaamheid van de gerechtsdeurwaarder
een geval van overmacht uitmaakte voor
tweede en derde verweerders (hier de eisers) die genoodzaakt waren een beroep
te doen op zijn tussenkomst;
dat zij bezwaarlijk het slachtoffer kunnen zijn van de verstoring van de normale rechtsgang gezien hen geen enkele
schuld treft aan de foutieve of onregelmatige handelwijze van de ministeriiHe
ambtenaar;
dat de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder niet het slachtoffer kan zijn
van een valsheid waaraan hij totaal
vreemd is. (Fettweis, « La signification

des exploits et le code
406). »
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V.R.J.T., 1981,

Op die zienswijze is het dat het arrest
antwoordt waar het beslist dat er twee
wel te onderscheiden vragen zijn: 1) is
het exploot door nietigheid aangetast
(voorwerp van de huidige vordering)? en
2) wie moet de gevolgen van de nietigheid dragen (wie van beide partijen : de
eerste koper of de opbiedende koper)?
Het arrest verwerpt de tweede vraag
omdat ze ter zake niet dienend is.
Dit maakt een antwoord op het verweer uit.
Het onderdeel mist dus feitelijke
grondslag.
Wat het tweede onderdeel betreft:
In dit onderdeel wordt de vraag naar
de geldigheid van het exploot behandeld.
Het exploot waarbij een hoger bod van
250.000 frank werd gedaan, met aanbod
van betaling van die som, werd door de
gerechtsdeurwaarder betekend ter woonplaats van de aangestelde klerk van de
notaris, terwijl in het exploot werd vermeld dat de betekening gebeurde ter
woonplaats van de notaris.
Het arrest beslist dat, nu de vermelding (van de plaats waar de betekening
plaatsvond) op straffe van nietigheid
voorgeschreven is en, krachtens artikel
862, § 1, 9°, de regel van artikel 861
Ger.W. niet gold t.a.v. een verzuim of onregelmatigheid betreffende de vermelding dat de exploten betekend zijn op de
plaats die de wet bepaalt, de appellanten
(hier de verweerders, eerste kopers) terecht tot de nietigheid van het litigieuze
exploot besluiten.
Het middel werpt op dat, nu de betekening plaatsvond aan de aangestelde van
de notaris, het afschrift van het exploot
niet moest worden achtergelaten op de
plaats bedoeld in artikel 38, § 1, Ger.W.
(d.i. woon- of verblijfplaats van de geadresseerde, hier de notaris) en evenmin
moest worden afgegeven op de post, zoals bedoeld in artikel 40. Daaruit leidt
het middel af dat geen melding van de
plaats vereist was en derhalve geen nietigheid kan worden opgeleverd door het
feit dat de vermelde plaats niet met de
werkelijkheid overeenstemt. Als er in dit
verband al e~n nietigheid zou bestaan,
dan zou het met om een absolute nietigheid gaan, zodat die enkel kan worden
aangevoerd voor zover de belangen van
een partij werden geschaad. Daarom
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wierpen de eisers op dat de belangen
van de verweerders door de aangevoerde
exceptie niet konden geschaad zijn.
Vooraleer het vraagstuk zelf te bespreken, wou ik graag een punt duidelijk rnaken, omdat ik, in de conclusie die aan
uw arrest van 27 mei 1g77 is voorafgegaan, een zeer belangrijk aspect van het
vraagstuk uit het oog heb verloren. Ik
heb toen namelijk gezegd - overigens
in de lijn van de vorige rechtspraak van
het Hof (o.m. het arrest van 21 oktober
1g76) (2) - dat wanneer de persoon aan
wie de afgifte van het exploot is gedaan,
niet nader werd gei:dentificeerd, zulks de
nietigheid tot gevolg heeft. Ik ging uit
van het standpunt dat die regel immers
zeer belangrijk was omdat hij van dien
aard was dat hij aanzienlijke misbruiken
kon voorkomen.
Ik herinnerde mij immers wat de
grondslag was geweest van de besprekingen die destijds, bij de voorbereiding van
het wetboek, hadden plaatsgevonden, nu
zulke bepaling in artikel 862 voorkwam
onder nr. g,
Wat mij toen echter is ontgaan, is het
feit dat precies die bepaling ter gelegenheid van de bespreking van het ontwerp
in de Senaat uit de wet geschrapt werd
omdat ze van dien aard was dat ze nutteloze nietigheden tot gevolg kon hebben. Dit brengt mee dat de nietigheid
weliswaar kan worden uitgesproken,
doch slechts voor zover ze de belangen
van een partij schaadt (3).
Ik wil daaruit vooral afleiden dat zowel bij het ontwerpen van het wetboek
als tijdens de parlementaire besprekingen duidelijk naar voor is gekomen dat
de opsomming uit artikel 862, § 1, limitatief is en strikt moeten worden gei:nterpreteerd, zoniet zou de beslissing van de
wetgever, in de Senaat in 1g65, geen zin
hebben gehad.
Die beschouwing moet dan ook ten
grondslag liggen aan het onderzoek van
het vraagstuk dat hier wordt opgeworien.
Het middel beroept zich op schending
van artikelen 43, 1°, 861 en 138g Ger.W.
Deze laatste bepaling verwiJst naar artikel 43 Ger.W. voor wat de inhoud van
het beslagexploot betreft en voegt er een
reeks vermeldingen aan toen, die t.a.v.
deze zaak geen belang hebben. Ik merk
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bovendien op dat het daar gaat om een
exploot waarbij goederen in beslag worden genomen, wat hier evenmin het geval is.
Luidens artikel 43, 1°, moet het exploot
(onverschillig welk exploot) van betekening door de optredende gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn en vermelden
de dag, de maand, het jaar en de plaats
van betekening, dit alles op straffe van
nietigheid.
Luidens artikel 862, go, geldt de regel
van artikel 861 niet voor een verzuim of
een onregelmatigheid betreffende de vermelding dat de exploten en akten van
tenuitvoerlegging betekend zijn aan de
persoon of op de plaats die de wet bepaalt.
Ik wil hier eerst wijzen op de bepaling
van artikel 15g2, lid 3; luidens die bepaling moet het bedrag van het meer gebodene op het kantoor van de notaris in
consignatie worden gegeven op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot aan de notaris moet worden
betekend; dit exploot wordt de koper
aangezegd.
Luidens artikel 1622 gelden de bepalingen van de artikelen 1564, 1566, 1568,
156g, 1582, 1586, 1587 en 15g1 op straffe
van nietigheid.
Men merkt dat artikel 15g2 in die OP,somming niet voorkomt. Schending van
die bepaling brengt dus geen nietigheid
mede.
De vraag is dus enkel of de miskenning van artikel 43, 1°, al dan niet onder
de toepassing valt van artikel 862, go,
dan wel onder die van artikel 861.
De plaats waar de betekening plaatsvindt, moet op straffe van nietigheid
worden vermeld. T--e dezen wordt wel een
plaats van betekening vermeld doch het
is niet de plaats waar de betekening
plaatvond. Overigens blijkt uit het exploot niet dat de betekening aan de persoon van de geadresseerde werd gedaan,
doch wel dat de betekening aan diens
aangestelde geschiedde. Het is dus alleszins geen betekening aan de persoon.
Artikel 15g2 bepaalt evenmin dat de betekening aan de persoon van de notaris
moet plaatsvinden. De betekening aan
diens aangestelde is dus geldig.
Maar de bepaling van artikel 43, 1°,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 wat de vermelding van de plaats van de
betekening betreft, valt als dusdanig niet
(2) A.C., 1976, biz. 227.
onder artikel 862, go, In dit laatste geval
(3) Stukken Senaat, 1964-1965, nr. 170, moet het gaan om de plaats die de wet
biz. 143, verslag Debaeck.
bepaalt. D1t doet zich o.m. voor bij de
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toepassing van artikel 1564 : het uitvoerend beslag op onroerend goed wordt
voorafgegaan door een bevel bij exploot
betekend aan de persoon dan wel aan de
werkelijke of in de titel der schuldvordering gekozen woonplaats. In dat geval
gaat het om een door de wet duidelijk
geregelde betekening en wanneer daarvan wordt afgeweken, is artikel 862, go,
toepasselijk. Men merkt overigens dat
het voorschrift van artikel 1564 in artikel
1622 op straffe van nietigheid is gesteld.
Nu is dat te dezen volstrekt niet het
geval. De plaats van betekening is geenszins door de wet geregeld. Ze kan zowel
aan de woonplaats van de notaris als
aan de woon- of verblijfplaats van de
aangestelde van de notaris gebeuren.
Wat hier verweten wordt is dat de plaats
die in het exploot wordt vermeld, niet de
plaats is waar de betekening heeft
plaatsgevonden, m.a.w. er is in het exploot een valse vermelding. Het betreft
evenwel een vermelding waarvan de
niet-naleving geen aanleiding geeft tot
een absolute nietigheid. Mocht er geen
vermelding zijn van de plaats waar de
betekening plaatsvond, dan zou er evenmin aanleiding zijn tot toepassing van
artikel 862, § 1, go.
Ik meen derhalve dat die valsheid
geen invloed kan hebben op de geldigheid van het exploot, tenzij, zoals reeds
aangehaald, een partij door die vermelding geschaad werd, zodat bij toepassing
en van artikel 43, 1°, en artikel 861
Ger.W. de nietigheid door de rechter zal
worden uitgesproken.
Te dezen echter heeft de rechter beslist dat er geen grond bestaat om na te
gaan of er schade bestaat en door wie ze
geleden werd, omdat hij oordeelde dat de
nietigheid ambtshalve door hem moest
worden uitgesproken. Hij paste immers
nadrukkelijk artikel 862, go, toe, omdat
hij oordeelde dat de nietigheid bepaald
in artikel 43, 1°, onder de toepassing van
voormeld voorschrift valt. Dat was fout.
Het onderdeel is derhalve gegrond.
Wat het derde onderdeel betreft:
Het derde onderdeel beroept zich op
schending van artikel g7 Gw. omdat op
de gronden van het arrest niet uit te rnaken is of de eisers al dan niet gerechtigd
waren de begane fout als overmacht in
te roepen.
Het antwoord op het eerste en het
tweede onderdeel wijst erop dat het arrest oordeelt dat er hoe dan ook geen re-

den bestaat om na te gaan of er schade
is ontstaan en dat dit vraagstuk elders
en later moet worden beoordeeld.
Het onderdeel is echter zonder belang
gelet op het antwoord op het tweede onderdeel dat tot algehele cassatie moet
leiden.
Besluit: Cassatie.
ARREST

(A.R. nr. 6242)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1987
door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen :
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1g50 te Rome en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1g55,
20 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de beroepen beschikking nietig verklaart en de zaak
aan zich trekt op grond : « dat de vordering, ingeleid ten verzoeke van (de verweerders) en zoals gesteld in de voor
hen op 23 september 1g87 neergelegde
conclusie strekt tot het horen zeggen
voor recht dat de akte van gerechtsdeurwaarder Paul Janssen te Gent van 12 december 1g86, zijnde "akte van betekening van hoger bod", aangetast is door
absolute nietigheid overeenkomstig artikel 862, paragraaf 1, go, en paragraaf 2,
Gerechtelijk Wetboek, en dat de akte
niet vergezeld was van kontante gelden
zoals voorzien in artikel 15g2 Gerechtelijk Wetboek; dienvolgens tot het horen
zeggen voor recht dat de toewijzing van
27 november 1g86, door het ambt van
eerste (eiser) definitief is voor het pand
gelegen te Genk, Shopping Center II,
Rootenstraat-Stationsstraat,
handelsruimte F 3001 en F 3002, en de autostaanplaats nr. 60, voor een totaal bedrag van
2.500.000 frank, te vermeerderen met de
kosten; dat deze vordering door de beslagrechter ontvankelijk doch ongegrond
verklaard werd; dat (de verweerders) terecht tot de nietigheid van de bestreden
beschikking besluiten om reden deze gewezen werd door de beslagrechter die
als onderzoeksrechter optrad in het
strafrechtelijk onderzoek dat betrekking
had op dezelfde feiten die aan de vordering ten grondslag liggen en met een be-
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schikking van buitenvervolgingstelling arrest de in het middel aangewezen bevan de raadkamer van 2 juni 1987 afge- palingen schendt :
sloten werd;, dat aldus in hoofde van (de
verweerders) gerechtigde twijfel kan ontOverwegende dat, ingevolge artistaan omtrent het feit dat de beslagrech- kel 1068 van het Gerechtelijk Wetter de zaak onafhankelijk en onpartijdig hoek, hoger beroep het geschil zelf
kon beoordelen zoals voorgeschreven aanhangig maakt bij de rechter in
door artikel6.1 van het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens; dat in de hoger beroep; dat hierop geen uitgegeven omstandigheden het Hof de zondering wordt gemaakt wanneer
het arrest de beroepen beslissing,
zaak aan zich trekt »,
terwijl uit het enkel feit dat de eerste
rechter als onderzoeksrechter opgetreden was in het strafrechtelijk onderzoek
dat betrekking had op de feiten die aan
de grondslag lagen van de vordering
waarover hij ook als beslagrechter moest
beslissen, op zichzelf niet van die aard is
dat het de verweerders gerechtigd kan
doen twijfelen over de rechtvaardige behandeling van die vordering; de eerste
rechter immers als onderzoeksrechter
een totale onafhankelijkheid genoten
had, en hij bovendien geen vervolgende
partij was, vermits hij zowel bezwarend
als ontlastend bewijsmaterieel moest
verzamelen en vermits hij zelf niet kon
beslissen over de buitenvervolgingstelling en enkel verslag uitbracht over de
stand van het onderzoek voor de raadkamer, waarvan hij zelfs geen lid was; de
eerste rechter anderzijds als beslagrechter beslist heeft dat de uitspraak van de
strafrechter enkel betrekking kon hebben op de gerechtsdeurwaarder of op de
notarisklerk tegen wie de klacht ingediend was en die geen partij waren in de
beslagprocedure, bovendien tweede en
derde eiser geen slachtoffer kunnen zijn
van een valsheid begaan door een gerechtsdeurwaarder vermits dit voor hen
overmacht uitmaakt en de betekening
van een dagvaarding niet ongeldig is
doordat het afschrift van de akte ter
hand gef'teld werd vau een ander persoon dan die waarvan sprake is in artikel 35, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek,
wanneer dit het recht van verdediging
niet geschaad heeft; uit die beslissing
niet kan worden afgeleid dat de eerste
rechter zich als onderzoeksrechter reeds
een gedacht zou gevormd hebben over
die feiten, waardoor hij als beslagrechter
niet meer in staat zou geweest zijn om
er onpartijdig over te oordelen (schending van artikel 6.1 van het Verdrag), zodat het arrest ten onrechte het vonnis
van de eerste rechter nietig verklaart en
de zaak op die grond aan zich trekt
(schending van de artikelen 20 en 1068
van het Gerechtelijk Wetboek), zodat het

zoals te dezen, wegens de onregelmatige samenstelling van het gerecht van eerste aanleg vernietigt;
Dat de overbrengende werking
van het hoger beroep tot gevolg
heeft dat de appelrechter, in de regel, niet behoeft de zaak aan zich te
trekken;
Overwegende dat de appelrechter
te dezen op het ingestelde hoger beroep over de zaak zelf uitspraak
heeft gedaan, zoals hij zou hebben
gedaan indien hij het beroepen vonnis niet zou hebben vernietigd wegens onwettige samenstelling van
de rechtbank en de zaak niet aan
zich zou hebben getrokken;
Dat het middel gericht is tegen
beschikkingen die de eisers niet
hebben kunnen schaden, en mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 43,
1°, 516, 860, 861, 862, 1389, 1592 van het
Gerechtelijk Wetboek en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de werking der
overmacht,
doordat het arrest voor recht zegt
« dat de akte van gerechtsdeurwaarder
Paul Janssen te Gent van 12 december
1986, zijnde "akte van betekening van
hoger bod ", nietig is overeenkomstig artikel 862, § 1, 9°, en § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en dat dienvolgens de toewijzing van 27 november 1986 door het
ambt van eerste eiser definitief is voor
de winkel F 3001, de winkel F 3002 en de
autostaanplaats nummer 60, mits de prijs
van 2.500.000 frank en de algemene en
bijzondere verkoopsvoorwaarden waarvan sprake in het lastenkohier ''• op
grond : « dat de litigieuze akte vermeldt
als volgt : " Zo heb ik ondergetekende
deurwaarder ... betekend en verklaard
aan meester Remi Fagard, doctor in de
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rechten, notaris ter standplaats Genk, er
kantoor houdende Bochtlaan 2g, alwaar
zijnde en sprekende met zijn aangestelde, Guido Vanaendrode (...) dat (de verweerders) de regelmatigheid en geldigheid van de akte betwisten om reden :
dat uit het strafrechterlijk onderzoek gebleken is : 1° dat het exploot niet op het
kantoor van eerste (eiser), notaris Fagard betekend werd, maar ten huize van
deze klerk Vanaendrode Guido, Oude
Postbaan 15, te Genk "; (... ) dat, zoals uit
hoger vermeld strafrechterlijk onderzoek
blijkt, in tegenstelling tot de vermeldingen in het exploot van 12 december 1g86,
de betekening niet aan de woonplaats
van de notaris zijnde Bochtlaan nummer
2g, Genk, geschiedde, doch op het adres
van zijn aangestelde Vanaendrode Guido, Oude Postbaan 15, Genk; dat het exploot aldus weliswaar de naam, voornaam, de woonplaats en de hoedanigheid
vermeldt van de persoon voor wie het
exploot bestemd is, te weten eerste (ei&el ), alsmede de naam, voornaam en de
hoedanigheid van de persoon aan wie
het afschrift ter hand gesteld is, doch
niet de plaats van betekening, zijnde Oude Postbaan 15, Genk, zoals door artikel
43, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek vereist wordt; dat, waar deze vermelding op
straf van nietigheid voorgeschreven is en
krachtens artikel 862, § 1, go, de regel
van artikel 761 Gerechtelijk Wetboek
niet geldt voor een verzuim of onregelmatigheid betreffende de vermelding dat
de exploten betekend zijn op de plaats
die de wet bepaalt, (de verweerders) terecht tot de nietigheid van het litigieuze
exploot besluiten; dat de door (de eisers)
aangevoerde argumenten met betrekking
tot " de discussie over wie welke schade
dient te vergoeden" en " het geschaad
belang " dan ook niet ter zake dienend
zijn en geen afbreuk aan de nietigheid
van het exploot vermogen te doen; dat
hetzelfde geldt wat de overweging van
de eisers aangaat dat zij zelf " part, noch
deel " aan de kwestieuze onregelmatigh~id en verzuim hebben gehad »,

terwijl, eerste onderdeel, tweede en
derde eiser in hun coclusie voor de eerste rechter, die in hoger beroep uitdrukkelijk hernomen werden, staande hielden dat elk gebrek in de litigieuze akte
van betekening hun niet aanrekenbaar
is vermits dit voor hen een geval van
overmacht uitmaakt (zie de conclusie
van eisers voor de eerste rechter, pagina 4, lid 4, hernomen in hun appelconclusie op pagina 1); het arrest op dit uit-
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drukkelijk verweer steunend op de overmacht, nergens antwoordt (schending
van artikel g7 van de Grondwet);

tweede onderdeel, de akte van betekening van hoger bod van 12 december
1g86 van gerechtsdeurwaarder Paul
Janssen vermeldt dat zij betekend werd
aan notaris Rene Fagard op diens woonplaats te Genk, Bochtlaan 2g, alwaar de
gerechtsdeurwaarder gesproken had met
de aangestelde van de notaris, Guido
Vanaendrode, aan wie het afschrift van
die akte ter hand gesteld werd; het arrest vaststelt dat de akte aldus de naam,
voornaam en hoedanigheid vermeldt van
de persoon aan wie betekend werd; het
afschrift bijgevolg niet diende te worden
achtergelaten op de plaats bedoeld in artikel 38, § 1, van het Gerechtelijk Wethoek en evenmin afgegeven op de post,
zoals bedoeld in artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek, en de ontstentenis
van vermelding van die plaatsen bijgevolg geen nietigheid kon opleveren met
toepassing van artikel 862, § 1, go, van
het Gerechtelijk Wetboek, vermits de
vermelding van de persoon aan wie betekend werd, volstond (schending van de
artikelen 862, § 1, go en § 2, en 138g van
het Gerechtelijk Wetboek); bovendien,
vermits het afschrift ter hand gesteld
werd van de aangestelde van de geadresseerde, de betekening volgens artikel 35,
eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moest gebeuren op de
woonplaats of verblijfplaats van de geadresseerde en het bestreden arrest vaststelt dat ook die vermelding in de litigieuze akte voorkomt, zodat de betekening in geen geval nietig was op grond
van artikel 862, § 1, go, van het Gerechtelijk Wetboek (schending van van de artikelen 862, § 1, go, en § 2, en 138g van het
Gerechtelijk Wetboek); het feit dat de litigieuze akte in werkelijkheid betekend
is op een andere plaats dan het adres
van de geadresseerde die als plaats van
betekening in de litigieuze akte vermeld
werd, geen absolute nietigheid van het
exploot tot gevolg heeft; die verkeerde
vermelding immers enkel de nietigheid
tot gevolg heeft, indien daardoor de belangen geschaad werden van de partij
die de exceptie van nietigheid opwerpt;
de eisers zowel in hun conclusie voor de
eerste rechter die in hoger beroep hernomen werd, als in hun appelconclusie uitdrukkelijk staande hielden dat de belangen van de verweerders geenszins geschaad werden door de ingeroepen exceptie (zie de conclusie door de eisers
genomen voor de eerste rechter, pagi-
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na 2, laatste lid, pagina 3, voorlaatste lid,
die uitdrukkelijk hernomen werden op
pagina 1 van hun appelconclusie en zie
hun appelconclusie pagina 2, nummer 3,
pagina 3, !eden 4 en 6); het arrest dan
ook ten onrechte beslist dat de argumenten van de eisers over het gebrek aan
geschaad belang geen afbreuk doen aan
de nietigheid van het litigieus exploot
(schending van de artikelen 43, 1°, 861 en
1389 van het Gerechtelijk WPtboek);
derde onderdeel, in aile geval de motieven van het arrest niet toelaten uit te
maken of de eisers al dan niet gerechtigd waren de door de gerechtsdeurwaarder begane fout bij de betekening als
overmacht in te roepen; deze motieven
dubbelzinnig, onduidelijk en onvolledig
zijn (schending van artikel 97 van de
Grondwet) en de bestreden beslissing
niet wettelijk rechtvaardigen daar de
fout van de ministeriEHe ambtenaar inzake formaliteiten bij de betekening wiens
tussenkomst aan de eisers bij de wet
wordt opgelegd, overmacht voor de eisers uitmaakt; derhalve de nietigheid
van het hoger bod ten onrechte ten laste
van de eisers uitgesproken werd; door
het gebrek aan motieven het Hof de controle op de wettelijkheid der beslissing
niet kan uitoefenen (schending van het
algemeen rechtsbeginsel van de overmacht, en de artikelen 516, 860, 861, 862,
1389, 1592 van het Gerechtelijk Wetboek,
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens het arrest, de betekening van het litigieuze exploot in het exploot vermeld is
als volgt << betekend en verklaard
aan (eerste eiser), notaris ter standplaats Genk, er kantoor houdende
Bochtlaan 29, alwaar zijnde en er
sprekende met zijn aangestelde, G.
Vanaendrode », en voorts uit het
strafrechtelijk onderzoek gebleken
is dat « de betekening niet aan de
woonplaats van (eerste eiser) (... ) geschiedde, doch op het adres van zijn
aangestelde Vanaendrode Guido,
Oude Postlaan 15, te Genk »;
Overwegende dat het arrest uit
die gegevens afleidt « dat het exploot
(... ) niet (vermeldt) de plaats van betekening, zijnde Oude Postlaan 15,
Genk, zoals door artikel 43, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek vereist
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wordt » en deswege het exploot nietig verklaart met toepassing van artikel 862 van het Gerechtelijk Wethoek;
Overwegende dat het arrest de
nietigheid van het exploot hierop
grondt, dat het de woonplaats van
de aangestelde van de geadresseerde had moeten vermelden, « zoals
door artikel 43, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek vereist wordt »; dat artikel 862, § 1, 9°, evenwel enkel nietigverklaring ambtshalve bedoelt
voor een verzuim of onregelmatigheid betreffende de vermelding dat
de exploten betekend zijn « op de
plaats die de wet bepaalt >>; dat die
plaats niet de plaats is van betekening bedoeld in artikel 43, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de plaats van de
werkelijke betekening;
Dat het arrest, door anders te oordelen, de genoemde wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de akte van gerechtsdeurwaarder Paul Janssen te
Gent van 12 december 1986, de toewijzing van 27 november 1987 door
eerste eiser en de kosten; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk
vernietigde
arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
29 september 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Janssens,
afdelingsvoorzitter
Gelijkluidende
conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten mrs. Houtekier en
Biitzler.
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KAMER -

29 september 1989

BEVOEGDHEID EN AANLEG -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ARBEIDSGERECHTEN- ART. 578, 7°, GER.W. - DRAAGWIJDTE.

Uit de systematiek van de artt. 578 en
583 Ger. W: volgt dat in art. 578 bedoeld
zijn geschillen ontstaan tussen personen die betrokken zijn in een arbeidsverhouding in ondergeschiktheid of
een daarmee gelijkgestelde verhouding, dan wei tussen werknemers voor
zover die geschillen op de arbeidsverhouding betrekking hebben; een geschil tussen een interbedrijfsgeneeskundige dienst en een werkgever omtrent de niet-betaling door laatstbedoelde van de in art. 120bis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming omschreven retributie, is
geen geschil als bedoeld bij artikel 578,
7°, Ger. W:, zodat de arbeidsrechtbank
er geen kennis van vermag te nemen
(1).
(PROCGRECR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT IN ZAKE INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN V.Z.W. T. VERMEULEN)

Procureur-generaal Krings heeft in
substantie gezegd:
De oorspronkelijke eiseres heeft verweerder als werkgever gedagvaard om
betaling te verkrijgen van de retributie
die hij haar verschuldigd is wegens aansluiting bij een geneeskundige dienst, zoals bepaald bij het algemeen reglement
op de arbeidsbescherming.
De zaak werd bij de arbeidsrechtbank
aanhangig gemaakt, maar de bevoegdheid van die rechtbank werd betwist en
de zaak werd voor de arrondissementsrechtbank gebracht.
De bestreden beslissing van de arrondissementsrechtbank heeft de zaak naar
de . vrederechter verwezen, op grand
enerzijds dat het niet ging om een eis in

de zin van art. 578 Ger.W. en anderzijds
dat het gevorderde bedrag onder de bevoegdheid van de vrederechter valt.
Tegen die beslissing voert de procureur-generaal een middel aan met beroep op schending van art. 578, 7°,
Ger.W.
Hij betoogt daarbij dat nu de niet-betaling van de retributie een inbreuk oplevert op het algemeen reglement arbeidsbescherming en die inbreuk aanleiding
kan geven tot administratieve geldboeten, het te dezen gaat om een vordering
van burgerlijke aard die evenwel het gevolg is van een overtreding die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort (art. 583 Ger.W.). Dat zou derhalve
de toepassing van art. 578, 7°, tot gevolg
hebben, d.w.z. dat de arbeidsrechtbank
bevoegd is om van de vordering kennis
te nemen.
Het vraagstuk van de bepaling van de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken
heeft reeds aanleiding gegeven tot een
vrij uitgebreide rechtspraak.
Het werd daarbij uit twee oogpunten
bekeken:
1. Allereerst uit het oogpunt van de bevoegdheid van het openbaar ministerie
om de strafvordering uit te oefenen. Luidens art. 155 Ger.W. moet de strafvordering wegens overtreding van de wetten
en de verordeningen over een van de
aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, voor
de politierechtbanken en voor de rechtbanken van eerste aanleg worden uitgeoefend door de !eden van het arbeidsauditoraat en voor de hoven van beroep
door de leden van het arbeidsauditoraatgeneraal.
Ik laat hierbij buiten beschouwing de
bepaling voor zover die de verhoudingen
binnen het parket regelt, hetgeen voor
dit onderzoek zonder belang is.
Bij onderzoek van de rechtspraak van
het Hof in dat verband stelt men een
evolutie of een verfijning vast, die te dezen van belang is.
Uit het arrest van 25 mei 1976 (2) en
vooral uit dat van 22 mei 1979 (3) blijkt
dat de bevoegdheid van de !eden van het
openbaar ministerie bij de politie- en
correctionele gerechten bepaald wordt
door de hoedanigheid van werkgever van
de beklaagde.
(2) A.C., 1976, biz. 1063.

(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M.
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De wettige grondslag van die rechtspraak is te vinden in art. 583. U hebt
dienaangaande in het arrest van 22 mei
1979 en ook in dat van 6 maart 1984 (4)
beslist dat die bevoegdheid (te dezen)
echter aileen kan voortvloeien uit art.
583, tweede zinsnede, Ger.W., luidens
hetwelk de arbeidsrechtbank kennis
neemt van de toepassing van de administratieve sancties bepaald bij de wet betreffende de administratieve geldboeten,
toepasselijk in geval van inbreuk op
sommige sociale wetten. Het ging immers om een overtreding van de bepalingen van titel 1 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Wat
de administratieve geldboeten betreft,
die door de wet van 30 juni 1971 zijn bepaald, zijn het alleen de in art. 1 van die
wet vermelde inbreuken die met zulke
boeten strafbaar zijn. Op dat stuk komt
het reglement op de arbeidsreglementering enkel in aanmerking onder art. 1,
23°, voor zover het gaat om een werkgever die zich aan die inbreuken heeft
schuldig gemaakt.
Het blijkt dus dat in dat verband de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en
van de arbeidsauditeur bepaald wordt
door de hoedanigheid van« werkgever ».
Die rechtspraak houdt verband met
vraagstukken betreffende de arbeidsreglementering. Welnu, die reglementering
heeft niet enkel betrekking op problemen die rechtstreeks te maken hebben
met de arbeidsverhoudingen tussen
werkgevers en werknemers, zoals overigens wordt bedoeld in art. 578 Ger.W.,
doch ook op vraagstukken die aan die
verhoudingen volkomen vreemd zijn.
Daarom heeft het Hof, bij de interpretatie van art. 583, het nuttig geacht de
klemtoon te leggen op de overweging dat
de bevoegdheid van de arbeidsauditeur
enkel bestaat voor zover een werkgever
als dusdanig bij de overtreding betrokken is. Dat kan zelfs een vennootschap
zijn, doch in dit geval zijn het de organen van die vennootschap die strafrechtelijk aansprakelijk zijn, al kunnen sommige van die organen ook de hoedanigheid van werknemer hebben (5).
Die uitlegging is immers in overeenstemming met de tekst van art. 155, vermits het een overtreding is van een wet
of een verordening over een aangelegen-

heid die behoort tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten. De arbeidsverhoudingen zijn aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren (art. 578 Ger.W.)
2. Vervolgens werd het vraagstuk van
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
behandeld uit het oogpunt van het verplicht advies van het openbaar ministerie, zoals dat werd bepaald in art. 764
Ger.W. (6). Die bepaling werd echter bij
de wet van 26 november 1986 gewijzigd,
zodat op dat punt die rechtspraak geen
belang meer heeft.
Ik meen evenwel te moeten aanstippen dat het Hof toen zijn beslissingen
steunde op art. 578, 7°. Dit was echter
niet het geval met het arrest van 30
maart 1987 (7), waar het integendeel
ging om een vordering die berustte op
art. 580. Wat deze laatste bepaling betreft is art. 764 nog steeds toepasselijk.
Dit zijn dus de twee aspecten van het
vraagstuk zoals dat tot dusver door het
Hof werd behandeld en geregeld.
We komen zodoende tot het vraagstuk
dat ons thans bezighoudt.
Het gaat thans niet meer om de bevoegdheid van de arbeidsauditeur, doch
om de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank zelve.
Dat betekent allereerst dat art. 583
hier geen toepassing vindt, nu het in die
bepaling gaat om de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank met het oog op de toepassing van administratieve geldboeten,
zoals bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in artt. 578 tot 582 Ger.W.
Hier gaat het zeker niet om de toepassing
van die sancties.
Het gaat klaarblijkelijk wel om de interpretatie van art. 578, 7°, waarbij aan
de arbeidsrechtbank bevoegdheid wordt
toegekend betreffende geschillen van
burgerlijke aard die het gevolg zijn van
een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren.
Evenwel houdt het hier geen verband
met om het even welke overtreding van
de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering. Zoals zoeven werd
gezegd met betrekking tot de bevoegdheid van de arbeidsauditeur, moet het

(4) A.C., 1983-84, nr. 379.
(5) Zie Cass., 6 maart 1979, A.C., 1978-79,
nr. 379.
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(6) A.C., 1986-87, nr. 451.
(7) A.C., 1984-85, nr. 497.
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gaan om een overtreding die met een arbeidsverhouding verband houdt, zodat
daarom de hoedanigheid van werkgever
van belang is.
Bovendien - en hierbij komt dan in
het bijzonder in aanmerking de interpretatie van art. 578 in zijn geheel genomen
- het moet gaan om een arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer,
d.w.z. een arbeidsverhouding van ondergeschiktheid. Het is dus meer en anders
dan in art. 583, waar enkel de hoedanigheid van werkgever in aanmerking
komt, weliswaar in verband met een arbeidsbepaling, doch niet noodzakelijk in
de optiek van een arbeidsverhouding van
ondergeschiktheid.
Wanneer men immers de inhoud van
art. 578 nagaat, stelt men vast dat in de
andere in dat artikel aangehaalde gevallen het meestal gaat om arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers of alleszins tussen werknemers
naar aanleiding van die verhoudingen :
1° geschillen inzake arbeidsovereenkomsten;
2° geschillen inzake leerovereenkomsten;
3° individuele geschillen betreffcnde de
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;
4° geschillen tussen werknemers naar
aanleiding van het werk;
5° versnelde beroepsopleiding;
6° geschillen tussen personen die samen een beroep uitoefenen, w.o. inzonderheid tussen een schipper ter visserij
en de schepelingen die zijn vennoten
zijn;
7° hier nader te onderzoeken;
8° gelijke behandeling tussen man en
vrouw ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
In al die gevallen is de arbeidsverhouding van ondergeschiktheid opvallend
aanwezig. Er zijn weliswaar enkele uitzonderingen, zoals wat onder 6° wordt
vermeld, doch hier ook mag de klemtoon
erop worden gelegd dat die tekst voornamelijk werd bedoeld voor de verhoudingen inzake zeevisserij.
In strijd met wat rekwirant voorhoudt
is het dus niet voldoende dat het gaat
om een werkgever die een inbreuk heeft
gepleegd op een bepaling betreffende
een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort.
Die voorwaarde volstaat om de bevoegdheid van de arbeidsauditeur te bepalen wanneer de werkgever voor de po-

litie- of de correctionele rechtbank wordt
vervolgd. Bovendien is die voorwaarde
ook meestal voldoende wanneer het gaat
om de toepassing van een administratieve geldboete, waarvan de kennisneming
ook tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort.
Maar die voorwaarde volstaat niet
wanneer het gaat om de vordering die
tegen een werkgever wordt ingesteld in
verband met een verplichting die weliswaar door het reglement op de arbeidsbescherming wordt opgelegd, doch die
niets te maken heeft met een arbeidsverhouding van ondergeschiktheid.
Dit is klaarblijkelijk hier het geval : de
vordering die door oorspronkelijke eiseres tegen verweerder werd ingesteld, is
geenszins een vordering die verband
houdt met een arbeidsverhouding van
ondergeschiktheid. Die vordering behoort derhalve niet tot de vorderingen
die in art. 578, 7°, bedoeld zijn en valt
derhalve niet onder de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten.
Het middel faalt derhalve naar recht.

Besluit: verwerping.

ARREST

(A.R. nr. 6858)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 mei 1989 door de
Arrondissementsrechtbank te Gent
gewezen;
Over het middel: uit schending van de
artikelen 578, 7°, en 590 van het Gerechtelijk Wetboek, en gesteld als volgt: « De
V.Z.W.
Interbedrijfsgeneeskundige
Dienst voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, in het kort O.K.M.O., met
zetel te Brugge, Sint-Clarastraat 48bis,
heeft Vermeulen Joseph, handelaar, wonende te Gent, Lammerstraat 14, gedagvaard voor de Arbeidsrechtbank te Gent
om te worden veroordeeld tot betaling
van retributies wegens zijn aansluiting
bij de door I.K.M.O. ingerichte interbedrijfsgeneeskundige dienst. De arbeidsrechtbank heeft, op grond van artikel 60
van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak
verwezen naar de Arrondissementsrecht-
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bank te Gent, en deze heeft, in haar vonnis van 8 mei 1989, de zaak verwezen
naar het Vredegerecht van het Eerste
Kanton te Gent. De arrondissementsrechtbank beslist tot die verwijzing op
grond van het gevorderd bedrag, en wijst
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
af, op grond dat : " artikel 578, 7°, Ger.W.
inderdaad de arbeidsrechtbank bevoegd
verklaart om kennis te nemen van de geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de
wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank; dat die bepaling echter
moet gelezen worden in verband met
gans het artikel 578 Ger.W., welk een
reeks geschillen opsomt die betrekking
hebben op de arbeidsverhouding (zie
conclusie Lenaerts H., A.C., 1984-85, 519);
dat derhalve eiseres, die geen werknemer is, zich niet op dat artikel kan beroepen; dat die zienswijze nog steun
vindt in artikel 81, derde lid, Ger.W.
waarbij bepaald wordt dat de arbeidsrechtbank samengesteld is uit een rechter in sociale zaken benoemd als werkgever, een rechter benoemd als arbeider of
bediende naargelang de hoedanigheid
van de betrokken werkenmer ". De beslissing schendt de bepalingen van de artikelen 578, 7°, en 590 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de bevoegdheid van
de arbeidsrechtbank en van de vrederechter. 1. Het onderwerp van de verdering en de bevoegde rechter. De verdering strekt ertoe van een wer kgever
betaling te bekomen van retributies wegens zijn aansluiting bij een arbeidsgeneeskundige dienst. Artikel 104, § 1, van
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) bepaalt dat
de werkgever verplicht is zich de medewerking te verzekeren van een arbeidsgeneeskundige dienst, en luidens artikel
120bis is hij aan deze dienst een retributie schuldig die geheel de bestuurs- en
de toezichtkosten dekken die deze medewerking meebrengt. De inbreuken op dit
reglement worden, naar luid van artikel
849, wat voormelde retributie betreft, gestraft volgens de bepalingen van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemer,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen. De werkgever kan
een administratieve geldboete opgelegd
krijgen wegens overtreding van bepalingen van het A.R.A.B., zoals bepaald in
artikel 1, 23°, van de AdministratieveGeldboetenwet van 30 juni 1971. De ar-
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beidsrechtbank neemt, krachtens artikel
583 van het Gerechtelijk Wetboek, kennis van de toepassing van de administratieve geldboeten. De aangelegenheden
die tot het opleggen van een administratieve geldboete aan een werkgever aanleiding kunnen geven, zijn aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het
arbeidsgerecht ressorteren. Dit heeft mede tot gevolg dat krachtens artikel 155
van het Gerechtelijk Wetboek de leden
van het arbeidsauditoraat bevoegd zijn
ter zake van overtredingen van het
A.R.A.B. gepleegd door een werkgever.
Een vordering die laat blijken van een
overtreding van de wetten en besluiten
betreffende de arbeidsreglementering en
de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, zelfs al
steunt de vordering niet uitdrukkelijk op
die overtreding, is een geschil van burgerlijke aard dat het gevolg is van een
overtreding in de zin van artikel 578, 7°
(...). Vermits de huidige vordering ertoe
strekt van een werkgever betaling te bekomen van op grond van het A.R.A.B.
verschuldigde retributies, laat zij blijken
van een overtreding van wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
Het gaat derhalve om een geschil van
burgerlijke aard dat het gevolg is van
een overtreding in de zin van artikel 578,
7°, van het Gerechtelijk Wetboek. 2. De
geschillen in de zin van artikel 578 van
het Gerechtelijk Wetboek en de hoedanigheid der partijen. 2.1. Zo de geschillen
opgesomd in artikel 578, 1° tot 6°, van het
Gerechtelijk Wetboek wijzen op geschillen die ontstaan uit arbeidsrechtelijke
bepalingen en C.A.O.'s en betrekking
hebben op de arbeidsverhouding, blijkt
niet uit de bepaling van artikel 578, 7°,
dat, enerzijds, het bedoelde geschil, om
als geschil van burgerlijke aard dat het
gevolg is van bedoelde overtreding te
kunnen worden beschouwd, noodzakelijkerwijze betrekking moet hebben op de
arbeidsverhouding, inzonderheid tussen
een werknemer en een werkgever en,
anderzijds, dat tussen partijen in het geschil een arbeidsverhouding moet bestaan. Alhoewel de arrondissementsrechtbank niet beslist dat het geschil
geen geschil is in de zin van artikel 578,
7°, beslist ze niettemin dat eiseres zich
niet op die bepaling kan beroepen op
grond dat zij geen werknemer is en haar
geschil geen betrekking heeft op de arbeidsverhouding. Door aldus te beslissen
schendt zij zowel de bepaling van artikel
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578, 7°, als deze van artikel 590 door de
zaak naar de vrederechter te verwijzen,
nu deze laatste bepaling de vorderingen
bedoeld onder meer in artikel 578 aan de
vrederechter onttrekt. 2.2. De samenstelling waarin het arbeidsgerecht op geschillen in de zin van artikel 578, en dus
ook deze van het 7° , moet behandelen,
heeft geen invloed op haar hoedanigheid
om van die geschillen kennis te nemen,
en verandert evenmin het onderwerp
van de vordering. Waar naast de beroepsmagistraat de arbeidsrechtbank
moet zijn samengesteld uit een rechter
in sociale zaken benoemd als werkgever,
en een rechter in sociale zaken benoemd
als arbeider of als bediende, naargelang
de hoedanigheid van de betrokken werknemer, heeft dit niet voor gevolg dat de
arbeidsrechtbank enkel van die geschillen in de zin van artikel 578, 7°, kan kennis nemen die betrekking hebben op een
werkgever en een arbeider of bediende.
Ook wanneer de mogelijkheid niet is uitgesloten dat een geschil van burgerlijke
aard dat het gevolg is van een overtreding door een werkgever, wordt ingeleid
door een partij die noch arbeider is noch
bediende, laat de bepaling van artikel 81,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
niet toe te besluiten dat de bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank beperkt is tot
enkel geschillen tussen werkgever en arbeider of bediende, of tussen partijen die
door een arbeidsverhouding verbonden
zijn. Door te beslissen dat de arbeidsrechtbank enkel kan kennis nemen van
geschillen in de zin van artikel 578, 7°,
wanneer die geschillen een werkgever
en een arbeider of bediende betreffen,
schendt de arrondissementsrechtbank
dezelfde bepalingen » :
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mentering, niet volgt dat het geschil
ter zake een geschil is betreffende
een arbeidsverhouding in ondergeschiktheid, en tussen personen die
door zo een verhouding verbonden
zijn; dat zulks evenmin volgt uit de
enkele of bijkomende omstandigheid dat de arbeidsrechtbank, ingevolge het bepaalde in artikel 583,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek, kennis neemt van de toepassing van de sancties bepaald in de
Administratieve-Geldboetenwet van
30 juni 1971, op de werkgever die
een in die wet aangewezen wetsbepaling heeft overtreden;
Overwegende dat uit het vorenstaande voortvloeit dat het geschil
tussen een interbedrijfsgeneeskundige dienst en een werkgever, omtrent de niet-betaling door laatstbedoelde van de in artikel 120bis van
het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming omschreven retributie, geen geschil is als bedoeld
bij artikel 578, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de arbeidsrechtbank er geen kennis van neemt, ook
al laat het blijken van een overtreding van een wet en besluit betreffende de arbeidsreglementering en
ook al vermag de arbeidsrechtbank
kennis te nemen van de eventuele
toepassing op de betrokken werkgever van een eventuele administratieve geldboete opgelegd wegens die
overtreding;

Overwegende dat uit de systemaDat het middel faalt naar recht;
tiek van de artikelen 578 tot 583 van
het Gerechtelijk Wetboek volgt dat
in artikel 578 bedoeld zijn geschillen
ontstaan tussen personen betrokken
in een arbeidsverhouding in ondergeschiktheid of een daarmee gelijkOm die redenen, verwerpt de
gestelde verhouding, dan wel tussen voorziening; laat de kosten ten laste
werknemers, voor zover die geschil- van de Staat.
len op de arbeidsverhouding betrekking hebben;
Dat uit de enkele omstandigheid
dat een vordering laat blijken van
een overtreding van een wet of besluit betreffende de arbeidsregle-

29 september 1989 - 1' kamer- Voorzitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings,
procureur-generaal - Advocaat: mr. T.
Degadt, Kortrijk.
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Nr. 68
3•

KAMER -

2 oktober 1989

1° SOCIALE ZEKERHEID -

SOCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN - TOEPASSINGSGEBIED - ART. 5 SOCIALE-ZEKERHEIDSWET ZELFSTANDIGEN - ONDERWORPENEN - UITZONDERINGEN - PERSONEN DIE
AUTEURSRECHTEN GENIETEN - VEREISTE.

2° SOCIALE ZEKERHEID

- SOCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN - TOEPASSINGSGEBIED - ART. 5 SOCIALE-ZEKERHEIDSWET ZELFSTANDIGEN - GENOT VAN
EEN SOCIAAL STATUUT DAT MINSTENS GELIJKWAARDIG IS- BEGRIP.

1" Art. 5 Sociale-Zekerheidswet Zelfstan-

digen bepaalt inzonderheid dat de_ personen die auteursrechten gemeten,
niet aan die wet onderworpen zijn, indien ze reeds, in welke hoedanigheid
oak, een sociaal statuut genieten dat
minstens gelijkwaardig is aan datgene
dat door die wet wordt ingericht.
2" De personen die, op grand van art. 5

Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen,
beweren dat het sociaal statuut der
zelfstandigen op }len niet van toepassing is, dienen niet aan te tonen dat
zij een bezigheid hebben. gehad wa.~r
door zij een ander en mmstens geliJkwaardig sociaal statuut konden genieten, maar wei dat zij effectief een
dergelijk statuut genieten, wat inhoudt
dat zij, voor ieder stelsel van dat statuut, voldoen aan alle voorwaarden om
dat te genieten.

(CABAY T. RIJKINSTITUUT VOOR DE SOCIALE
VERZEKERING DER ZELFSTANDIGEN)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8560)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1988 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 5 van het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen
en 97 van de Grondwet,
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doordat het arrest, na in feite te hebben vastgesteld dat eiser het beroep van
jazz-onderrichter en muzikant-zanger
uitoefende, waarvoor hij als loontrekkende werd beschouwd, en in rechte te hebben geoordeeld dat het probleem van eisers onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen voor de auteursrechten die hij als auteur-toondichter
ontving, op grond van artikel 5 van het
koninklijk besluit nr. 38 diende te worden opgelost, met bevestiging van het beroepen vonnis eiser veroordeelt om aan
verweerder de bijdragen en bijdrage-opslagen te betalen krachtens het sociaal
statuut der zelfstandigen vanaf het eerste kwartaal 1979 tot het vierde kwartaal
1983, benevens de gerechtelijke interest
en de kosten, op grond « ( ...) dat (eiser)
ten onrechte aanvoert dat hij geniet van
een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is. Dat het dienaangaande volstaat kennis te nemen van het bedrag
van de lonen waarop die bijdragen voor
sociale zekerheid werkelijk zijn afgehouden, want dat is het criterium dat moet
worden gehanteerd om, zoals het openbaar ministerie in zijn advies, vast te
stellen dat: "Wat betreft de Z.I.V.: (eiser) is aangenomen als onbeschermd
persoon; hij kan enkel terugbetaling van
de geneeskundige verzorging bekomen
dankzij de aanvullende bijdragen die hij
betaalt. Wat het rustpensioen betreft:
volgens het stelsel van de loontrekkenden wordt dat pensioen berekend op het
loon waarop de bijdragen werkelijk zijn
afgehouden. Bovendien kan de artistieke
activiteit op geen enkel ogenblik van de
bewuste periode als gewoonlijk en hoofdzakelijk worden aangemerkt, in de zin
van artikel 30 van het koninklijk besluit
van 22 december 1967, (lees: 21 december 1967) (pensioen van de werknemers),
aangezien zij niet ten minste 150 dagen
per jaar omvat. Daaruit volgt dat (eisers)
pensioen in het stelsel van de loontrekkenden lager zal liggen dan het pensioen
van een zelfstandige. Wat kinderbijslag
betreft: (eiser) zou wegens ontoereikende prestaties niet als rechthebbende kunnen worden beschouwd in het stelsel van
de loontrekkenden "; (... ) dat de eerste
rechters bijgevolg terecht hebben beslist
dat (eiser) tijdens de litigieuze periode in
hoofdzaak aan het sociaal statuut der
zelfstandigen moest worden onderworpen, nu hij niet geniet van een ander
statuut dat minstens gelijkwaardig is »,
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 5 van het in het middel aangewezen
koninklijk besluit nr. 38, de personen die
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auteursrechten genieten niet aan het sociaal statuut der zelfstandigen zijn onderworpen, indien ze reeds, in welke
hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig
is; een persoon, in de zi~ van die bepaling, geniet van een socmal statuut dat
minstens gelijkwaardig is aan dat van de
zelfstandigen als hij aantoont dat zijn
werkelijke prestaties als loontrek~e~de
voldoende zijn, qua duur en bezold1gmg,
om recht te geven op de uitkeringen van
de sociale zekerheid van de loontrekkenden in de drie sectoren van de kinderbijslagen, de pensioenen en de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, ongeacht het
feit of de bijdragen in de sociale zekerheid al dan niet op het loon zijn afgehouden· het arrest, dat geen uitspraak doet
ove; de vraag of eisers werkelijke prestaties voldoen aan de noodzakelijke vereisten om recht te hebben op de uitkeringen in het stelsel van de loontrekkenden en dat, om na te gaan of hij geniet
van een sociaal statuut dat gelijkwaardig
is aan datgene dat door het koninklijk
besluit nr. as wordt ingericht, enkel
steunt op het loon dat hij als werknemer
heeft ontvangen en waarop de bijdragen
voor de sociale zekerheid werkelijk zijn
afgehouden, derhalve artikel 5 van het
koninklijk besluit nr. a8 schendt;

Nr. 69

waarden voldoen om het te genieten;
Overwegende dat het onderdeel,
waarin eigenlijk wordt betoogd dat
voor de toepassing van voornoemd
artikel 5 het bewijs niet is vereist
dat effectief een ander sociaal statuut wordt genoten dat minstens gelijkwaardig is, naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 oktober 1989 - a• kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.

Nr. 69

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 5 van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen inzonderheid bepaalt dat de personen
die auteursrechten genieten, niet
aan dit statuut zijn onderworpen, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, een sociaal statuut genieten dat minstens gelijkwaardig
is aan datgene dat door dit besluit
wordt ingericht; dat de personen die,
op grond van die tekst, beweren dat
het sociaal statuut der zelfstandigen
op hen niet van toepassing is, bijgevolg dienen aan te tonen, niet dat
zij een bezigheid hebben gehad
waardoor zij een ander sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is,
konden genieten, maar wel dat zij
effectief een dergelijk statuut genieten, wat inhoudt dat zij in ieder stelsel van dat statuut aan alle voor-

a•

KAMER -

2 oktober 1989

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE ALLERLEI - WERKMAN - ART. 63 ARBEIDSWILLEKEURIGE
OVEREENKOMSTENWET AFDANKING - NOODWENDIGHEDEN INZAKE
DE WERKING VAN DE ONDERNEMING - BEGRIP.

In de zin van art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet is een afdanking niet willekeurig wanneer het ontslag van de werkman is gebeurd om redenen die berusten op de noodwendigheden inzake de
werking van de onderneming; aangezien het belang van de onderneming
niet noodzakelijk verschilt van dat van
de werkgever, in zijn hoedanigheid
van eigenaar van de exploitatie, kan
de feitenrechter, om te oordelen of de
afdanking van een werkman willekeurig dan wei gerechtvaardigd is, rekening houden met de financiiHe lasten
van de werkgever, zelfs die van private aard, die de werking van de onderneming kunnen beinvloeden.

Nr. 69

HOF VAN CASSATIE
(MARNETIE T. PREUD'HOMME)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8649)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1988 door
het Arbeidshof te Brussel gewe~en;
Over het middel : schending van de artikelen 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
12, 48, § 1, 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en 97 van de
Grondwet,
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Overwegende dat het belang van
de onderneming niet noodzakelijk
verschilt van dat van de werkgever,
in zijn hoedanigheid van eigenaar
van de exploitatie; dat een vermindering van de financiiHe lasten van
de werkgever de werking van de onderneming gunstig kan be1nvloeden;
Dat daaruit volgt dat het aan de
feitenrechter staat om te oordelen of
de afdanking van de werkman, met
toepassing van de wettelijke vereisten, gerechtvaardigd is;

Overwegende dat het arrest erop
doordat het arrest, door de motieven wijst dat « de werkgever een reeks
waarvan wordt aangenomen dat ze hier stukken overlegt waaruit blijkt hoe
zijn weergegeven, eisers rechtsvordering
tot betaling van een vergoeding wegens zwaar zijn maandelijkse beroeps- en
willekeurige afdanking afwijst en bijge- prive-lasten (echtscheiding, uitkevolg ook diens vordering tot betaling van ring tot levensonderhoud) in 1984
een beschermingsvergoeding wegens mi- waren; dat men, gelet op de sociale
litieverplichtingen,
documenten, kan begrijpen dat de
financiiHe last van de werkgever,
terwijl, eerste onderdeel, het recht om door het aannemen van twee leerontslag te geven aan de werkgever enkel jongens na het vertrek van de werkis toegekend in het belang van de onderneming, zodat het wordt misbruikt wan- man, aanzienlijk is verminderd »;
neer het voor een ander doel wordt aangewend; het arrest dat, om te beslissen
Overwegende dat het arrest, door
dat eisers ontslag niet willekeurig was,
inzonderheid steunt op verweerders gro- die overwegingen, geen criteria hante uitgaven voor prive-doeleinden (echt- teert die te dezen niets te maken
scheiding, uitkering tot levensonder- hebben met het belang van de onhoud), aldus een criterium hanteert dat derneming, en bijgevolg voornoemd
niets te maken heeft met het belang van artikel 63 niet schendt;
de onderneming en bijgevolg het begrip
willekeurige afdanking miskent (schending van artikel 63 van de wet van 3 juli
Dat dit onderdeel niet kan worder
1978);
aangenomen;

W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat artikel 63 van
de Arbeidsongevallenwet van 3 juli
Om die redenen, verwerpt de
1978 bepaalt dat onder willekeurige
afdanking wordt verstaan het ont- voorziening; veroordeelt eiser in de
slag van een werkman die is aange- kosten.
worven voor een onbepaalde tijd,
om redenen die geen verband hou2 oktober 1989 - 3' kamer - Voorzitden met de geschiktheid of het ge- ter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter drag van de werkman of die niet be- Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkrusten op de noodwendigheden inza- luidende conclusie van mevr. Liekendael,
ke de werking van de onderneming, advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Kirkpatrick.
de instelling of de dienst;
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Nr. 70

Nr. 70

I. Op de voorziening tegen het
vonnis van 24 oktober 1985:
2"

3 oktober 1989

KAMER -

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - UITLEGGEND VONNIS
- GEVOLG.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - UITLEGGEND VONNIS - UITBREIDING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN BEVESTIGDE RECHTEN.

1o De procedure tot uitlegging van een

rechterlijke beslissing doet geen nieuwe termijn ]open om zich tegen de uitgelegde beslissing in cassatie te voorzien (1). (Art. 373 Sv.)
2° De strafrechter die een onduidelijke

of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, kan die uitleggen, zonder evenwel
de daarin bevestigde rechten uit te
breiden, te beperken of te wijzigen (2).
(Art. 793 Ger.W.)
(NOTEN T. VANDER POL)
ARREST

(A.R. nr. 3090)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 24 oktober 1985
en 24 november 1988 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat eiser op 7 december 1988 cassatieberoep heeft ingesteld, eensdeels tegen het vonnis
van 24 oktober 1985 waarbij hij civielrechtelijk werd veroordeeld, anderdeels tegen het vonnis van 24 november 1988 waarbij eerstgenoemd
vonnis wordt uitgelegd;

(1) Zie Cass., 7 juni 1978 (A.C., 1978, 1186).
(2) Cass., 10 mei 1977 (A.C., 1977, 925). Dit
arrest preciseert dat de rechter die, bij de uitlegging van zijn vroegere beslissing, de daarin
bevestigde rechten wijzigt, het gezag van het
gewijsde miskent.

Overwegende dat de wettelijke
termijn om tegen dit vonnis cassatieberoep in te stellen, verstreken is;
dat de procedure tot uitlegging geen
nieuwe termijn om zich tegen dat
vonnis te voorzien, heeft doen lopen;
Dat de voorziening wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening tegen het
vonnis van 24 november 1988 :
Over het middel : scbending van de artikelen 27 tot en met 28 en 793 van bet
Gerecbtelijk Wetboek,
doordat bet bestreden vonnis, recbtdoende op bet verzoek der partijen tot
uitlegging van bet door dezelfde recbtbank gevelde vonnis van 24 oktober 1985,
beslist dat « in bet bescbikkend gedeelte
van bet vonnis van 24 oktober 1985 van
de Correctionele Recbtbank te Hasselt,
tweede kamer, de zin « ... de gerecbtelijke intresten vanaf beden » dient begrepen en gelezen te worden als « ... de gerecbtelijke interesten vanaf beden op de
boger vermelde boofdsommen €m de op
deze sommen toegekende vergoedende
intresten »,
terwijl, zo bet de recbter, die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing
beeft gewezen, weliswaar mogelijk is deze uit te leggen, dan dient bij er zicb bij
de uitlegging van zijn vroegere beslissing evenwel van te ontbouden de daarin
bevestigde recbten uit te breiden, te beperken of te wijzigen; dat dit beginsel
door partijen uitdrukkelijk werd aangebaald in bet proces-verbaal van vrijwillige verscbijning (bladzijde 2); dat in bet
dispositief van bet te interpreteren vonnis van 24 oktober 1985 werd beslist :
« veroordeelt eerste gedaagde (eiser) om
ten titel van scbadevergoeding aan de
burgerlijke partij (verweerder) te betalen
de som van 37.140 frank Belgiscbe franken, de som van 3,754,10 Nederlandse
gulden, en de som van 65.034,24 US-dollar, deze laatste som onder aftrek van
18.950,81 Nederlandse gulden, de buitenlandse valuta om te zetten in de tegenwaarde er van in Belgiscbe munt, op basis van de boogste officiele koers, vastgesteld op de dag van de uitspraak,
overeenkomstig bet reglement van de
openbare fondsen en de wisselbeurs te
Brussel, voormelde bedragen te vermeerderen met de intresten als volgt bere-
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kend : - de vergoedende intresten vanaf
19 oktober 1979 tot 22 maart 1979 op de
som van 182.140 frank, vanaf 22 maart
1979 tot 20 oktober 1981 op de som van
172.140 frank en vanaf 20 oktober 1981
tot 30 april 1984 op de som van 72.140
frank; - de vergoedende intresten vanaf
19 oktober 1978 op de som van 3.754,10
fl. en (25.372,67 dollar - 18.950,81 fl.); de vergoedende intresten vanaf 1 maart
1980 tot 30 april 1984 op de som van
265.000 frank; - de vergoedende intresten vanaf 30 april 1984 op (72.140,frank + 265.00 frank - 300.000 frank) =
37.140 frank; - de vergoedende intresten
vanaf 1 maart 1980 op 39.661,57 dollar; de gerechtelijke intresten vanaf heden »;
het bestreden vonnis, door te beslissen
dat de gerechtelijke intresten werden
toegekend op het totaal der hoofdsommen, vermeerderd met de toegekende
vergoedende intresten, het gezag van gewijsde van het vonnis van 24 oktober
1985 miskent (schending van de artikelen 23 tot en met 28 van het Gerechtelijk
Wetboek), alsook het verbod miskent, zoals vervat in artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek, om in geval van uitlegging
van een beslissing de daarin bevestigde
rechten uit te breiden, te beperken of te
wijzigen (schending van artikel 793 van
het Gerechtelijk Wetboek):
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resten op die sommen met gerechtelijke interesten worden vermeerderd;
Dat het bestreden vonnis zodoende in de beslissing van 24 oktober
1985 gevestigde rechten wijzigt en
artikel 793 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening tegen het vonnis van 24
oktober 1985; vernietigt het vonnis
van 24 november 1988; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de
kosten van de voorziening tegen het
vonnis van 24 oktober 1985; veroordeelt verweerder in de overige kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren,
zitting houdende in hoger beroep.
3 oktober 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en De Gryse.

Overwegende dat het vonnis van
24 oktober 1985 eiser veroordeelde
om aan verweerder bepaalde bedragen als schadevergoeding te betalen;
dat het dispositief van dat vonnis
voorts als volgt luidde : « voormelde
bedragen te vermeerderen met de
interesten als volgt berekend : - de
vergoedende interesten (... ); - de
gerechtelijke interesten vanaf heden»;
Nr. 71
Dat blijkens die bewoordingen aileen de toegekende hoofdsommen
met interesten werden vermeerderd;
2' KAMER - 3 oktober 1989
Overwegende dat het bestreden
vonnis beslist dat de zinsnede « de
IN CASSATIE - STRAFgerechtelijke interesten vanaf he- VOORZIENING
ZAKEN - PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEden », dient te worden begrepen en
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGERgelezen als « de gerechtelijke inteLIJKE RECHTSVORDERING VEROORDEresten vanaf heden op de hoger verLEND ARREST - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
melde hoofdsommen en de op deze
AANHOUDING - ONTVANKELIJKHEID.
sommen toegekende vergoedende
Het cassatieberoep van een beklaagde
interesten »;
tegen het veroordelend arrest waarbij
Dat het bestreden vonnis aldus
zijn onmiddellijke aanhouding wordt
beslist dat niet alleen de hoofdsombevolen, is niet ontvankelijk, wat de
men, doch ook de vergoedende intestrafvordering betreft, als niet blijkt
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dat de beklaagde zich werkelijk in
hechtenis bevond op het ogenblik dat
hij die voorziening instelde (1). (Art.
421 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866; art. 21
Wet Voorlopige Hechtenis.)
(\.ERBERCKMOES, GEEROMS, COPPENS, VAN
STEE:\~l:'VCKEL T. RIJKSFO:IIDS VOOR SOCIALE
RECLASSERI:IIG VAN MI~DER-VALIDEN)

slaan, niet blijkt dat eiser, tegen wie
een bevel tot onmiddellijke aanhouding werd uitgevaar:ligd, ingevolge
dat bevel werkelijk werd aangehouden;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

ARREST

(A.R. nr. 3206)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1988
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorzieningen van Andre
Verberckmoes, beklaagde:

B. Op de voorziening ingestelde
bij akte van 19 januari 1989 :
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van vier jaar en de onmiddellijke aanhouding van eiser beveelt;
Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding een titel van
voorlopige hechtenis is die de uitvoering van de veroordeling, vooraleer zij definitief is, moet waarborgen;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 421 van het Wetboek van
Strafvordering en 2 van de wet van
10 februari 1866, het cassatieberoep
dat ingesteld wordt door een beklaagde die zich in voorlopige hechtenis bevindt op het ogenblik dat
het veroordelend arrest wordt uitgesproken, slechts ontvankelijk is indien hij die zich voorziet, zich effectief in hechtenis bevindt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie die namens de
eiser Verberckmoes is ingediend en
die de ontvankelijkheid van zijn
voorziening niet betreft, verleent akte van de afstanden; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 72
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KAMER -

3 oktober 1989

1° VOORZIENING IN CASSATIE -

BE·
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN - ARREST VAN HET
HOF VAN ASSISEN TOT VRIJSTELLING VAN
OPGEROEPEN GEZWORENEN - CASSATIEBEROEP VAN DE BESCHVLD!GDE- ONTVANKE·
LIJKHEID.

2° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN DE JVRY- ARREST TOT VRIJSTELLING VAN DE OPGEROEPEN GEZWORENEN VOORZIENING IN CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID.

3° HOF VAN ASSISEN {1) Cass., 7 juni 1989,
(A.C., 1988-89, nr. 576).

A.R.

nr.

7561

BEHANDELING
TER ZITTI:IlG- VERHOOR VAN GETL!GBNART. 319 SV. - OP STRAFFE VAN 1\IETIGHEID
VOORGESCHREVEN RECHTSVORMEN.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6
E.V.R.M. - ART. 14 I.V.B.P.R. - HOF VAN ASSISEN- STELLEN VAN VRAGEN DOOR DE BESCHULDIGDE EN ZIJN RAADSMAN AAN GETUIGEN-VORM.
.

5° RECHT

VAN

14° CASSATIEMIDDELEN

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING STRAFZAKEN - HOF VAN AS SISEN - MID DEL
HIERUIT AFGELEID DAT DE VEROORDELENDE
BESLISSING NIET VATBAAR IS VOOR HOGER
BEROEP.

VERDEDIGING

STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - STELLEN VAN VRAGEN DOOR DE BESCHULDIGDE
EN ZIJN RAADSMAN AAN GETUIGEN VORM.

6° CASSATIEMIDDELEN

AARD · STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - MIDDEL
DAT HET HOF ERTOE ZOU VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NATE GAAN WAARVOOR
HET NIET BEVOEGD IS.

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN ASSISEN - MOTI\'ERI::>IG
VAN DE UITGESPROKEN STRAF.

8° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING VAN DE JURY- WRAKI::>IG VAN OPGEROEPEN GEZWORENEN - AANTAL WRAKI'I!GEN VOOR DE BESCHULDIGDE.

9° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6
E.V.R.M. - ART. 14 I.V.B.P.R. - HOF VAN ASSISEN - AANTAL WRAKINGEN VOOR DE BESCHULDIGDE.

10° RECHT
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VAN VERDEDIGING

STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - AANTAL
WRAKINGEN VOOR DE BESCHVLDIGDE.

11° HOF VAN ASSISEN-

BEHANDELING
TER ZITTING - VOORZITTER VAN HET HOF
VAN ASSISEN - DISCRETIONAIRE MACHT BEG RIP.

12° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6
E.V.R.M.- ART. 14 I.V.B.P.R.- HOF VAN ASSISEN- VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN - DISCRETIONAIRE MACHT - POLITIEBEAMBTE GEHOORD ALS GETUIGE - AANVULLEND ONDERZOEK.

15° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN - MEDEDELING VAN STUKKEN VAN
HET ONDERZOEK OF VAN DE RECHTSPLEGING - MACHTIGING DOOR DE PROCL'REVRGENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP DRAAGWIJDTE.

16° HOF VAN ASSISEN-

BEHA"!DELI'I!G
TER ZITTING - VOORZITTER VAN HET HOF
VAN ASSISEN - DISCRETIONAIRE MACHT AANVULLEND ONDERZOEK - MEDEDELI:'-IG
VAN DE STVKKEN.

17° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELI:'-IG
TER ZITTING - VOORLEZI:'-/G VAN HET ARREST VAN VERWIJZI:'-IG - AARD VAN DIE
RECHTSVOR:vl.

18° VOORZIENING IN CASSATIE VORM - STRAFZAKEN - INDIENI'I!G STL'KKEN TOT STAVI:'-IG VAN DE VOORZIE::\:I:'>iG TERMIJ:'-IEN.

1• en 2• Niet ontvankel1jk is het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het
arrest, waarbij het hof van ass1sen opgeroepen gezworenen, met toepassing
van art. 243 Ger. W., vrijstelt (1).
3• Niet op straffe van nietigheid voorge-

schreven zijn de rechtsvormen van art.
319 Sv. betreffende het verhoor van getuigen voor het hof van assisen (2).
4• en 5• Schending van het recht van ver-

dediging, van art. 6 E. V.R.M en van art.
14 I. V.B.P.R. valt niet af te leiden uit
de enkele omstandigheid dat voor het
hof van assisen de beschuldigde en
zijn raadsman aan de getuigen slechts
(1) Cass.,

13° HOF vAN ASSISEN -

EI"\DARREST
- BESLISSI'I!G VATBAAR VOOR HOGER BEROEP.

7

jan

1986,

A.R.

nr.

44

(A.C., 1985-86, nr. 293).

(2) Cass., 11 mei 1909 (Bull. en Pas., 1909, I,
246).
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bij monde van de voorzitter vragen
kunnen stellen (3). (Art. 319 Sv.)
6° Niet ontvankelijk is het cassatiemid-

del dat het Hoi ertoe zou verplichten
feitelijke gegevens na te gaan waarvoor het niet is bevoegd (4).
7° Art. 195 Sv., gew. bij art. 2 wet van 27
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15o en 16° De voorzitter van het hoi van

assisen kan, zonder machtiging van
de procureur-generaai, beslissen dat de
stukken van een aanvullend onderzoek
dat hij krachtens zijn discretionaire
macht heeft doen uitvoeren, aan de
partijen worden medegedeeld en bij
het dossier gevoegd (6). (Artt. 268 en
269 Sv.; art. 125 K.B. 28 dec. 1950 houdende het tarief in strafzaken.)

april 1987, betreffende de motivering
van de keuze en van de strafmaat der
uitgesproken straiten, is niet van toe- 17° De voorlezing, ter terechtzitting van
passing op het hoi van assisen.
het hoi van assisen, van het arrest van
verwijzing naar dit hoi is niet op straf8°, go en 10o Schending van het recht van
fe van nietigheid voorgeschreven noch
verdediging, van de artt. 6 E. V.R.M en
een substantiele rechtsvorm; het weg14 I. V.B.P.R. valt niet af te Jeiden uit
laten van die voorlezing kan geen
het enkele feit dat, wanneer verscheigrond zijn tot cassatie, inzonderheid
dene beschuldigden voor het hoi van
wanneer de partijen van die voorlezing
assisen verschijnen, iedere beschuldighebben afgezien (7). (Art. 313 Sv.)
de of zijn raadsman niet evenveel opgeroepen gezworenen mag wraken als 18° Het Hoi slaat geen acht op de stukhet O.M (Artt. 247 tot 251 Ger.W.)
ken die eiser tot staving van zijn voorziening heeft ingediend na het verstrij11 o en 12o Schending van art. 6 E. V.R.M
ken van de bij art. 420bis, tweede lid,
of van art. 14 L V.B.P.R. valt niet af te
Sv. voorgeschreven termijn van twee
leiden uit het enkele feit dat de voormaanden en van de bij het eerste lid
zitter van het hoi van assisen, op ·
van dezelfde wetsbepaling voorgegrond van zijn discretionaire macht,
schreven termijn van acht dagen (8).
een ter zitting van het hoi van assisen
als getuige gehoorde politiebeambte
nog met het uitvoeren van een aanvul(ROELENS)
lend onderzoek belast. (Artt. 268 en
269 Sv.)
ARREST

13° en 14° Aangezien een veroordelend

arrest van het hoi van assisen niet beslist en niet te beslissen heeft of het
vatbaar is voor hager beroep, is het
cassatiemiddel dat de ontstentenis van
hoger beroep aanvoert, niet ontvankelijk (5).

----------------1
(3) Cass., 9 okt. 1967 (A.C:, 1968, 164).
(4) Cass., 8 sept. 1987, A.R. nr. 1299
(A.C., 1987-88, nr. 12). Aangezien eiser voor het
hof van assisen geen conclusie had genomen
betreffende de thans aangevoerde schending
van het beroepsgeheim, kon het Hof niet nagaan onder welke omstandigheden de behandelende geneesheer bepaalde verklaringen had
afgelegd voor de gerechtelijke politie. Zie
Cass., 12 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 444), 10
maart 1982, A.R. nrs. 2143 en 2144
(ibid., 1981-82, nr. 405), 15 mei 1985, A.R.
nr. 4134 (ibid., 1984-85, nr. 551).
(5) Zie Cass., 18 nov. 1986, A.R. nr. 186
(A.C:, 1986-87, nr. 173), en de noten 2 en 3. Indien het ontvankelijk was, zou het middel falen naar recht. Cass., 9 april 1986, A.R.
nr. 4967 (ibid., 1985-86, nr. 484).

(A.R. nr. 3733)

0

1

b

RET H F; - Ge et 0 P de estreden arresten door het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen gewezen op 19 juni 1989 (arrest
nr. 4 q.q.), op 27 juni 1989 (arrest
nr. 4quater) en op 30 juni 1989 (arresten nr. 4 en nr. 4ter), alsmede op
de uitspraak verleend door de voor(6) Zie Cass., 21 juni 1974 (A.C., 1974, 1176).
(7) Zie Cass., 16 april 1985, A.R. nr. 9435
(A.C:, 1984-85, nr. 485).

(8) Zie, wat de termijn van twee maanden
betreft, Cass., 28 okt. 1980, redengeving, A.R.
nrs. 5052 en 6085 (A.C:, 1980-81, nr. 127), en 22
dec. 1987, A.R. nr. 1489 (ibid., 1987-88, nr. 251),
en, wat de termijn van acht dagen betreft,
Cass., 29 mei 1979, redengeving (ibid., 1978-79,
april
1984,
A.R. nr.
3526
1142), 11
(ibid., 1983-84, nr. 464), 4 feb. 1986, A.R.
nr. 9898 (ibid., 1985-86, nr. 357).
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zitter van hetzelfde hof van assisen
op 30 juni 1989 (in het dossier betiteld « arrest n° 4bis »;
I. Op de voorziening van Willem
Roelens:
1. tegen het arrest nr. 4 q.q. van
19 juni 1989 :
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over de vrijstelling van
opgeroepen gezworenen; dat tegen
deze beslissing geen cassatieberoep
openstaat;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. tegen de arresten nr. 4quater
van 27 juni 1989 en nr. 4 van 30 juni
1989:
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 319,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en miskenning van het recht van
verdediging,
doordat, eerste onderdeel, blijkens het
zittingsblad van 27 juni 1989, 83e blad,
na het verhoor van de getuige-deskundige Ghysbrecht, niet aan eiser afzonderlijk en individueel werd gevraagd of deze
wenste te antwoorden op wat door die
persoon werd gezegd, doch door de voorzitter slechts gevraagd werd « of er nog
iemand het woord wenste te nemen »;
tweede onderdeel, het arrest van 27 juni 1989 nummer 4quater als volgt recht
doet op tegenspraak: « Na aile partijen
in de zaak te hebben betrokken, te hebben gehoord en na hierover te hebben
beraadslaagd, geeft akte aan meester L.
Martens (raadsman van tweede beklaagde) dat de ondervraging door meester L.
Martens (raadsman van tweede beklaagde) bij monde van de voorzitter als laatste van de aan het woord gekomen
raadslieden, van de getuige Paul
Ghysbrecht, de voorzitter gevraagd heeft
indien nog iemand het woord wenste te
nemen. Geeft eveneens akte aan meester
L. Martens (raadsman van tweede beklaagde) van het feit dat hierop niemand
nog het woord gevraagd heeft •,
terwijl, eerste onderdeel, het recht van
verdediging en artikel 1319, eerste lid,
vereisen dat aan elke beklaagde afzonderlijk en individueel dient gevraagd of
zij wensen te antwoorden over hetgeen
de getuige-deskundige in kwestie het
heeft gehad, inzonderheid wanneer zulks
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door de beklaagde uitdrukkelijk wordt
gevraagd;
tweede onderdeel, het arrest aldus
slechts de schending van het recht van
verdediging en van artikel 319, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering,
vaststelt, en aldus op geen enkele wijze
de door eiser opgeworpen rechtsvraag en
bemerking met betrek tot hogere onwettelijkheid beantwoordt, zodat, door het
hogere na te laten, de artikelen 97 van
de Grondwet en 319, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering worden geschonden en het recht van verdediging
wordt miskend :

Overwegende dat het arrest 4quater de miskenning van eisers recht
van verdediging noch de schending
van artikel 319, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering vaststelt; dat niet blijkt dat eiser dienomtrent conclusie heeft genomen;
Overwegende dat de vormvoorschriften van artikel 319 van het
Wetboek van Strafvordering niet op
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven;
Overwegende dat eisers recht van
verdediging niet is miskend, nu
blijkt dat hij de gelegenheid had te
antwoorden op hetgeen gebeurlijk
tegen hem werd gezegd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: miskenning
van het recht van verdediging en schending van de artikelen 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
verder E.V.R.M. genoemd, en 14 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
doordat de beschuldigde en zijn raadsman aan de getuigen slechts vragen kunnen stellen bij monde van de voorzitter,
terwijl de publieke vordering het recht
heeft, na het woord gevraagd te hebben
aan de voorzitter, zulks zelf te doen (artikel 319, tweede en vierde lid), zoals te
dezen het geval was en dit onder meer
blijkt uit de processen-verbaal der terechtzitting, zoals tevens uit het beschikkend gedeelte van het tussenarrest van
27 juni 1989 dat vaststelt dat de raadsman van eiser « bij monde van de voor-
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zitter » tegenover de getuige aan het
woord is gekomen,
terwijl het recht van verdediging en
het ingeroepen supranationaal recht aan
eiser het recht toekennen op een « fair
trail » wat hem de mogelijkheid moet
bieden voor de rechtbank waar hij zich
moet verantwoorden zijn verweer te kunnen ontwikkelen op een identieke wijze,
dit is met gelijke wapens en met beschikking over dezelfde modaliteiten als
waarover de publieke vordering beschikt,
ten deze doordat het hem, zoals aan de
publieke vordering, moet zijn toegestaan
de opgeroepen getuigen zelfstandig, zonder tussenkomst van de voorzitter, vragen te stellen of om opheldering te verzoeken, zoals en zolang zulks aan de
publieke vordering geoorloofd is, zodat
de aangevochten beslissingen, tot stand
gekomen onder hogere discriminerende
wijze van procesvoering, het recht van
verdediging miskennen en hoger aangehaalde supra-nationale wetgeving schenden:
'
Overwegende dat luidens artikel

319 van het Wetboek van Strafvordering de beschuldigde en zijn
raadsman aan de getuige, bij monde
van de voorzitter, vragen kunnen
stellen en zowel tegen hem als tegen zijn getuigenis alles kunnen inbrengen wat tot de verdediging van
de beschuldigde kan dienstig zijn;
dat de rechters, de procureur-generaal en de gezworenen aan de getuige alle ophelderingen kunnen vragen die zij nodig achten om de
waarheid aan de dag te brengen
maar vooraf het woord moeten vragen aan de voorzitter;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de beschuldigde
en zijn raadsman vragen kunnen
stellen bij monde van de voorzitter
en dat het openbaar ministerie vragen kan stellen na het woord te hebben bekomen van de voorzitter niet
kan worden afgeleid dat het recht
van verdediging is miskend of de in
het middel aangewezen bepalingen
worden geschonden; dat het middel
niet preciseert waarin dit laatste te
dezen het geval zou zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het derde middel: miskenning
van het recht van verdediging en schending van de artikelen 74, 76, 78 en 317
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat uit het proces-verbaal der terechtzitting van 27 juni 1989 (pagina 85)
blijkt dat getuige Ivan Snick de eed als
getuige niet zou hebben afgelegd, « gezien deze getuige opgeroepen is op verzoek van de juryleden krachtens de discretionaire macht van de heer voorzitter,
wordt deze getuige verhoord zonder eedaflegging, nadat de heer voorzitter hem
heeft gewezen op dezes beroepsgeheim,
nu hij de eed niet heeft afgelegd » en anderzijds, blijkens zelfde proces-verbaal
van terechtzitting, wordt geacteerd dat
aile van deze getuigen hun verklaringen
hebben afgelegd na de wettelijke eedaflegging ter uitzondering van de heer Luc
Verstraete die gehoord werd zonder eedaflegging krachtens de discretionaire
macht van de heer voorzitter,
terwijl uit het proces-verbaal der terechtzitting ondubbelzinnig moet kunnen
worden afgeleid of getuige Snick de eed
al dan niet heeft afgelegd, om de wettigheid van deze procedurehandeling te
kunnen onderzoeken en het Hof zijn
wettelijkheidscontrole te laten uitoefenen, zodat de betrokken beslissingen het
recht van verdediging miskennen en de
wet schenden en derhalve de nietigheid
van de er op gesteunde aangevochten beslissingen met zich medebrengen :
Overwegende dat uit het geheel
van de vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting
van 27 juni 1989 blijkt dat de advocaat Ivan Snick werd gehoord zonder de eed als getuige te hebben afgelegd;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;

Over het vierde middel: miskenning
van het recht van verdediging en schending van artikel 458 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat, in de loop van het onderzoek,
blijkens processen-verbaal van 23 december 1987, nummers 198 en 199 de heer
Pierre Develter, geneesheer, ten opzichte
van de verbaliserende agenten, buiten elke eed, volgende verklaringen heeft afgelegd: • Ik ben reeds dertien jaar huisarts in Vlamertinge en Willem Roelens is
ongeveer een tiental jaren patient bij
mij. U geeft er mij kennis van dat Willem Roelens, via verklaring aan U afge-
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legd, mij ontslag van het beroepsgeheim opzichte van het onderzoek van de
als arts heeft verleend om vrijuit te spre- maand 1986, maar dat toch de medicatie
ken over zijn fysische en psychische toe- verder moest genomen worden gedurenstand. Willem Roelens is op fysisch ge- de een jaar, tot de datum van een nieubied een perfect gezonde man. Op dat we controle, die althans volgens dokter
vlak ben ik in de loop der jaren nog Luysaert, noodzakelijk was. » (P.V. nummaar enkele keren bij hem aan huis ge- mer 199) en de jury en het hof van assiweest voor onderzoek en het ging steeds sen hun mening op grond van deze stukom banale huisartspathologie. Hij heeft ken hebben kunnen vormen,
mij eveneens enkele malen geconsulterwijl artikel 458 van het Wetboek
teerd voor psychische klachten. Het ging van Strafvordering (lees : Strafwetboek)
nagenoeg steeds om neuro-vegetatieve bepaalt dat geneesheren de geheimen
klachten, maar die enkel een uiting wa- waarvan ze beroepshalve kennis kregen,
ren van zenuwachtigheid. Kortom, ik niet bekend kunnen maken, dan in het
kan stellen dat ik Willem Roelens in al geval dat zij worden geroepen om in
die jaren hoogstens een vijftal keren heb rechte getuigenis af te leggen, of wanonderzocht. Zoals ik hem heb ervaren, neer de wet hen verplicht deze geheimen
manifesteert Willem Roelens zich als een bekend te maken en de beweerde toefysisch perfect gezonde man, maar die stemming van hun patient geen criteriop psychisch vlak onderhavig was aan um is om zich van het beroepsgeheim
stress » (P.V. nummer 198) en « Ik ben al ontslagen te achten, zodat, de aanwezigdertien jaar huisarts in Vlamertinge en heid van hogere wederrechtelijk opgeMarc Roelens is vanaf 1984 een patient stelde processen-verbaal in de strafbunbij mij. U geeft er mij kennis van dat del artikel 458 van het Wetboek van
Marc Roelens, via een verklaring aan U Strafvordering
(lees :
Strafwetboek)
afgelegd, mij ontslag van beroepsgeheim schendt en het recht van verdediging
als arts heeft verleend om vrijuit om- van eiser miskent, wat de nietigheid van
trent zijn persoon een verklaring af te de aangevochten arresten die erop steuleggen. Ik stel op de persoonlijke fiche nen met zich brengt :
van Marc Roelens vast dat hij mij geconsulteerd heeft, als eerste en enige maal,
Overwegende dat uit de stukken
in april 1984, voor een huiduitslag. Ver- waarop het Hof vermag acht te
der heb ik Marc Roelens nog enkele ke- slaan, niet blijkt dat eiser het in het
ren gezien, naar aanleiding van zijn au- middel ingeroepen verweer voor de
to-ongeval op 16 maart 1986. Het doel feitenrechters heeft gevoerd; dat nu
van mijn tussenkomst was het verschaffen van nieuwe voorschriften voor zijn de bestreden arresten geen vaststelmedicatie (Depakine) ingesteld door dok- lingen bevatten over de omstandigter Luysaert uit Veurne. Depakine is een heden waarin de door eiser bedoelanti-epilepticum, maar bij Marc Roelens de verklaringen van de geneesheer
werd het toegediend omwille van een ge- De Velter werden afgelegd, het onstoorde E.E.G., na zijn auto-ongeval. De- derzoek van het middel in zoverre
ze medicatie moest, volgens dokter Luy- het Hof zou verplichten tot een onsaert, een jaar worden toegediend. Ik derzoek van feiten waarvoor het
kan besluiten dat ik Marc Roelens heb
ervaren als een fysisch gezonde jonge- niet bevoegd is;
ling. Op psychisch vlak kan ik mij omDat het middel niet ontvankelijk
trent zijn persoon niet uitspreken. Ik is;
heb onvoldoende kennis en ervaring van
zijn persoon op dat gebied om een repreOver het vijfde middel: schending van
sentatief oordeel te kunnen geven. Wat de artikelen 97 van de Grondwet, 6 van
betreft de gevolgen van het ongeval op het Verdrag tot Bescherming van de
de psyche en op de gedragingen van Rechten van de Mens en de FundamenMarc Roelens, denk ik dat de evolutie tele Vrijheden, 14 van het Internationaal
van nabij moet gevolgd worden. Ik wens Verdrag inzake burgerlijke en politieke
mij daarover niet uit te spreken en ver- rechten en 195 van het Strafwetboek
wijs U ter zake naar de behandelende (lees: Wetboek van Strafvordering),
specialist, dokter Luysaert. Ik stel vast
doordat zowel de schuldigverklaring
op zijn fiche dat voor het laatst een door de jury als de bepaling van de
E.E.G. werd genomen in september 1986. strafmaat door het hof van assisen en de
Het resultaat van het onderzoek conclu- jury samen lastens eiser geen enkele
deerde dat de evolutie verbeterd was ten motivering kennen waar slechts !outer
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bevestigend (« ja », zonder redengeving)
werd geantwoord op de vraag of hij zich
te leper op 6 september 1986 schuldig
heeft gemaakt aan doodslag op Anna
Vanderriest, en op zelfde wijze bij arrest
werd geoordeeld dat hij hoofdens hoger
feit tot levenslange dwangarbeid diende
te worden veroordeeld zonder enige motivering der straf en strafmaat,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 97 van
de Grondwet bepaalt dat elk vonnis met
redenen dient te .worden omkleed;
tweede onderdeel, artikel 195 van het
Wetboek van Strafvordering uitdrukkelijk voorziet dat elk vonnis nauwkeurig,
weze het op een wijze die beknopt mag
zijn, de redenen waarvoor de rechter, als
de wet hem daartoe de vrije beoordeling
overlaat, dergelijke straf of dergelijke
maatregel uitspreekt, dient te vermelden
en zulks vonnis bovendien de strafmaat
voor elke uitgesproken straf of maatregel dient aan te geven;
derde onderdeel, het ingeroepen suprar.ationaal recht, waarin de beklaagde
centraal staat, door de vereisten van
« een eerlijk, onpartijdig, onbevooroordeeld, tegensprekelijk en openbaar proces » met zich medebrengt dat deze
openbaarheid en eerlijkheid ook betrek
dient te hebben op de weergave van de
precieze redenen die de rechters respectievelijk tot hun schuldigverklaring
en tot de door hem gehanteerde strafmaat hebben gevoerd, zodat eerste, tweede en derde onderdeel samen, en elk afzonderlijk, de aangevochten arresten hogere wetsbepalingen miskennen :
Overwegende dat het middel, in
zoverre het betrekking heeft op de
verklaring van de jury over de
schuldvraag, niets uitstaande heeft
met de bestreden arresten;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het veroordelend arrest regelmatig met redenen
is omkleed nu het verwijst naar de
verklaring van de jury, het bewezen
verklaard feit omschrijft en de artikelen van het Strafwetboek waarvan toepassing wordt gemaakt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de motiveringsplicht bepaalt bij artikel 195 van het
Wetboek van Strafvordering niet
van toepassing is op de rechtspleging voor het hof van assisen;
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat de jury de gestelde vragen enkel met ja of neen beantwoordt en dat de motiveringsplicht bepaald bij artikel 195 van
het Wetboek van Strafvordering niet
toepasselijk is op de rechtspleging
voor het hof van assisen geen
schending kan worden afgeleid van
de in het middel aangewezen verdragsbepalingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel: miskenning
van het recht van verdediging, en schending van de artikelen 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, en
14 van het lnternationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten,
doordat, conform het Wetboek van
Strafvordering, de aangevochten arresten tot stand kwamen na samenstelling
van een jury, waarbij het aan beklaagde,
eiser, individueel wetshalve niet was toegelaten een gelijk aantal juryleden te
wraken (te dezen acht) dan het aan het
openbaar ministerie was toegelaten,
terwijl een eerlijk proces, waarin aan
de beklaagde gelijke wapens worden toegekend als aan de publieke vordering,
veronderstelt dat elke beklaagde individueel een zelfde wrakingsrecht dient te
worden erkend, zodat, hoger wrakingswetgeving het recht van verdediging en
hoger aangehaalde supranationale wetgeving schendt, wat de nietigheid van de
aangevochten arresten met zich medebrengt:

Overwegende dat krachtens de artikelen 247 en 249 van het Gerechtelijk Wetboek de beschuldigde of de
beschuldigden samen, enerzijds, en
de procureur-generaal, anderzijds,
een gelijk aantal gezworenen mogen
wraken; dat hieruit geen schending
kan worden afgeleid van de in het
middel aangewezen verdragsbepalingen noch miskenning van het recht
van verdediging;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zevende middel: miskenning
van het recht van verdediging, en schen-
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ding van de artikelen 6 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en 14 van het Internationaal
. Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
doordat, blijkens het proces-verbaal
der terechtzitting van 21 juni 1989 (dertigste blad), blijkt dat de heer Verstraete
getuigenis aflegde onder eed en blijkens
het proces-verbaal der terechtzitting van
27 juni 1989 blijkt dat zelfde persoon nog
werd gehoord, en hij nog werd belast,
door de voorzitter, met het uitvoeren van
aanvullende opdrachten en het opstellen
van processen-verbaal,
terwijl de getuigenis onder ede voor de
gerechtelijke officieren belast met het
onderzoek in de zaak van beklaagde, eiser, het eindpunt dient te vormen van
hun onderzoek, waarin zij afstand kunnen en durven te nemen van hun eigen
betrokkenheid tot de zaak, en waar zij
zich, zo nodig « onbevangen en onpartijdig • kunnen corrigeren ten aanzien van
eventuele lacunes of fouten in hun
ambtsverrichtingen, zodat, na het afleggen onder eed van een getuigenis, zij
niet meer met opdrachten ter zake kunnen worden belast of nog kunnen worden gehoord, zodat, zodat, het na getuigenis onder eed nog horen en belasten
met aanvullende opdrachten van agenten
van de openbare macht die betrokken ·
waren in het onderzoek, het recht van
verdediging van eiser wordt miskend en
hoger aangehaalde supranationale wetgeving, wordt geschonden :
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doordat de Belgische wetgeving aan eiser niet het recht toekent zijn veroordeling en vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet,
terwijl hoger verdrag beklaagde, thans
eiser, het recht toekent op een dubbele
aanleg, dit is het onderzoek van feiten
en van recht, zowel ten aanzien van de
schuldverklaring als ten aanzien van
straf en strafmaat (« veroordeling en
vonnis •), zodat de procedureregeling die
eiser te dezen ondergaat hogere verdragsrechterlijke regel schendt :

Overwegende dat het hof van assisen niets beslist noch te beslissen
heeft over de mogelijkheid voor eiser om zijn zaak door een hoger
rechtscollege te doen beoordelen;
Dat het middel niet gericht is tegen de bestreden beslissingen, mitsdien niet ontvankelijk is;

Over het negende middel: miskenning
van het recht van verdediging, en schending van de artikelen 125 van het tarief
in strafzaken (koninklijk besluit van 28
december 1950) en 267 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat, blijkens het zittingsblad van
27 juni 1989 de voorzitter van het hof
van assisen het proces-verbaal betreffende « de laatste bevindingen van officier
van gerechtelijke politie Luc Verstraete »
bij de bundel gevoegd heeft en mededeOverwegende dat uit de stukken ling ervan gedaan werd aan alle inzake
waarop het Hof vermag acht te betrokken partijen, dit op grond van de
slaan, niet blijkt dat eiser de be- discretionaire macht van de voorzitter,
weerde miskenning van het recht en bedoeld zittingsblad niet alleen nalaat
processen-verbaal naar tijd
van verdediging heeft aangevoerd betreffende
en nummer te identificeren, maar er bovoor het hof van asissen;
vendien niet uit blijkt als zou de procuOverwegende dat uit de omstan- reur-generaal de toevoeging en medededigheid dat de voorzitter van het hof ling aan partijen van hogere processenvan asissen opdrachten geeft aan of- verbaal hebben gevorderd,
ficieren of agenten van gerechtelijke
terwijl een mededeling van een strafpolitie die vooraf een verklaring processtuk slechts mag geschieden met
hebben afgelegd voor dat hof geen machtiging en op verzoek van de procuschending van de in het middel aan-· reur-generaal bij het hof van beroep (argewezen verdragsbepalingen kan tikel 125 van het koninklijk besluit van
28 december 1950) en geen enkele wetworden afgeleid;
tekst, met inbegrip van artikel 267 van
Dat het middel niet kan worden het Wetboek van Strafvordering, de
rechtbanken toestaat hiervan a£ te wijaangenomen;
ken, zodat bedoelde P.V.'s op onwetteOver het achtste middel: schending lijke wijze gevoegd werden en medegevan artikel 14.5 van het Verdrag van deeld aan partijen, wat artikel 125 van
New York inzake burgerrechten en poli- het koninklijk besluit van 28 december
tieke rechten,
1950, artikel 267 van het Wetboek van
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Strafvordering schendt en het recht van
verdediging miskent en wat de nietigheid van de aangevochten arresten met
zich medebrengt :

Overwegende dat de voorzitter
van het hof van assisen, zonder enige machtiging of toestemming van
de procureur-generaal, mag beslissen dat stukken, die hij krachtens
zijn discretionaire macht liet opstellen, aan de partijen worden medegedeeld en bij het dossier gevoegd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tiende middel: miskenning
van het recht van verdediging en schending van artikel 222 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat uit het zittingsblad van 19 juni
1989 blijkt dat verzaakt werd aan de
voorlezing van het arrest van verwijzing
naar het hof van assisen en van het arrest van het Hof van Cassatie van 11
april 1989 in verband met tweede beschuldigde,
terwijl het recht van verdediging en
artikel 222 van het Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid deze
voorlezing vereisen zonder dat partijen
daaraan kunnen verzaken, zodat de
daaropvolgende procedure en de aangevochten arresten als nietig, hoofdens
miskenning van het recht van verdediging en schending van artikel 222 van
het Wetboek van Strafvordering, dient te
worden beschouwd :

Overwegende dat geen miskenning van het recht van verdediging
kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat, nadat eiser, de medebeschuldigden, de raadslieden en het
openbaar ministerie daaraan hadden verzaakt, geen voorlezing werd
gedaan van het aan eiser betekende
arrest van verwijzing, waarvan de
voorlezing niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven noch een
substantiele vormvereiste vormt; dat
zulks evenmin het geval is voor wat
het arrest van het Hof van 11 april
1989 betreft;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
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acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, en zonder acht
te slaan op de stukken die door eiser Willem Roelens ter griffie van
het Hof werden neergelegd op 29
september 1989, dit is buiten de termijnen bepaald door artikel 420bis
van het Wetboek van Strafvordering, verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt de eisers in de kosten
van hun respectieve voorziening.
3 oktober 1989 = 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
L.J. Martens, Gent; J. Vermassen, Dendermonde.
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KAMER -

4 oktober 1989

1° CASSATIEMIDDELEN -

GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN BESLISSING -STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN HET
VEROORDELEND ARREST - MIDDEL GERICHT
TEGEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
NIET ONTVANKELIJKE MIDDELEN.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

BESCHIKKING OF ARREST TOT VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK GEEN ONWETTIGHEID INZAKE DE BEVOEGDHEID - AANHANGIGMAKING BIJ HET VONNISGERECHT - BESLISSING GELDIG, ZOLANG
ZE NIET DOOR HET HOF VAN CASSATIE IS
VERNIETIGD.

1" Niet ontvankelijk, tot staving van een

voorziening die enkel tegen het veroordelend arrest is ingesteld, is het mid-
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del gericht tegen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank
(1).
2° De wet verleent aan de vonnisgerech-

ten niet de bevoegdheid om zich uit te
spreken over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten; de beschikkingen en arresten tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank maken de zaken alleen bij die
rechtbank aanhangig, voor zover zij
geen onwettigheid inzake de bevoegdheid bevatten, en zij blijven volledig
geldig zolang ze niet door het Hof van
Cassatie zijn vernietigd (2).
(CORTIELLA T. VAN GASTEL)

165

Wetboek van Strafvordering en 2 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden,

doordat het arrest beslist dat de nietondertekening van een vonnis in strafzaken een verzuim is dat kan worden hersteld overeenkomstig artikel 788 van het
Gerechtelijk Wetboek en dat de in dat
artikel vervatte regel in beginsel van toepassing is op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen, of door rechtsbeginselen
waarvan de toepassing niet verenigbaar
is met die van de bepalingen van dat
wetboek,

terwijl, eerste onderdeel, de kwestie
waar het te dezen om ging, niet was dat
ARREST ( vertaJing)
de handtekening ontbrak op een in strafzaken gewezen « vonnis », maar dat op
(A.R. nr. 7432)
de beschikking tot verwijzing van de
raadkamer van de rechtbank van eerste
HET HOF; - Gelet op het bestre- aanleg de handtekening niet voorkwam
den arrest, op 31 januari 1989 gewe- van de magistraat die dat rechtscollege
zen door de met de correctionele za- had voorgezeten en die beschikking had
ken belaste kamer van het Hof van gewezen;
Beroep te Brussel;
tweede onderdeel, een regelmatige beschikking van de raadkamer van de
I. In zoverre de voorziening ge- rechtbank van eerste aanleg, volgens de
richt is tegen de beslissing op de te- artikelen 130 van het Wetboek van Strafvordering en 2 van de wet van 4 oktober
gen eiser ingestelde strafvordering; 1867, voor de correctionele rechtbank
a) waarbij hij vrijgesproken wordt een vereiste is om uitspraak te kunnen
doen over een misdaad die aan een bevan de oorspronkelijke telastlegging klaagde wordt verweten wanneer blijkt
A:
dat er voor die misdaad enkel een corOverwegende dat de voorziening, rectionele straf zou mogen worden uitgebij gemis aan belang, niet ontvanke- sproken; een beschikking van de raadkamer niet als regelmatig kan worden
lijk is;
beschouwd wanneer de magistraat, die
b) waarbij hij veroordeeld wordt de steller ervan is, ze niet heeft ondertewegens de telastlegging A, opnieuw kend;
omschreven als heling, en wegens
derde onderdeel, artikel 130 van het
de telastlegging B samen :
Wetboek van Strafvordering en artikel 2
van de wet van 4 oktober 1867 niet voorOver de middelen samen, bet eerste: zien in de mogelijkheid dat de gebreken
schending van de artikelen 2, 788 van van de door de raadkamer gewezen ver_h_e_t_G_er_e_c_h_te_l_iJ_·k_W_et_b_o_e_k_,_1_3_o_v_a_n_h_e_t-l wijzingsbeschikking met terugwerkende
kracht worden gedekt en geregulariseerd
(1) Cass., 20 mei 1968 (A.C., 1968, 1150); 17 tijdens de rechtspleging voor het vonnismaart 1969 (ibid., 1969, 663) en 18 april 1972 gerecht;
ibid., 1972, 780); zie Cass., 21 dec. 1976
het tweede : schending van artikel 788
ibid., 1977, 452) en 20 juli 1982, A.R. nr. 2457 van het Gerechtelijk Wetboek,
[1b1d., 1981-82, nr. 669).
doordat, ook al zou artikel 788 van het
(2) Cass., 27 maart 1985, A.R. nr. 4081
Gerechtelijk Wetboek van toepassing
(A.C., 1984-85, nr. 456); 9 okt. 1985, A.R.
zijn in strafzaken- qoud non-, het arnr. 4558 (ibid., 1985-86, nr. 80); 17 sept. en 12
rest had moeten nagaan of de regels, einov. 1986, A.R. nrs. 5045 en 5216 (ibid., 1986-87,
gen aan de toepassing van die bepaling,
nrs. 31 en 156), en 1 maart 1988, A.R. nr. 599
in acht genomen waren,
(ibid., 1987-88, nr. 397).
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terwijl het arrest niet wijst op de omstandigheden, eigen aan de zaak, die het
openbaar ministerie in de mogelijkheid
zouden hebben gesteld om het verzuim
van ondertekening rechtstreeks te doen
herstellen door de voor dat verzuim verantwoordelijke magistraat veeleer dan
daarvan, bij schriftelijke conclusie, bericht te geven aan de eerste kamer van
het hof van beroep, opdat deze de betrokken magistraat zou machtigen om
dat verzuim te herstellen, en de procureur-generaal bij het hof van beroep zich
evenmin ooit heeft uitgelaten over de
omstandigheden die hem de mogelijkheid hadden geboden om aldus te handelen:

Over de middelen in hun geheel:
Overwegende dat de middelen
neerkomen op een betwisting van
de regelmatigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij de vonnisgerechten;
Overwegende dat de middelen tot
staving van een voorziening die enkel gericht is tegen het veroordelend arrest, niet ontvankelijk zijn, in
zoverre zij onregelmatigheden in de
verwijzingsbeschikking aanvoeren;
Overwegende dat, voor het overige, de wet de vonnisgerechten niet
bevoegd maakt om uitspraak te
doen over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten; dat de beschikkingen en arresten tot verwijzing naar de correctionele rechtbank de zaak bij die
rechtbank aanhangig maken, voor
zover zij niet onwettig zijn wat de
bevoegdheid betreft, en hun voile
werking behouden zolang zij niet
door het Hof van Cassatie zijn vernietigd;
Dat de in de middelen aangevoerde onwettigheid geen betrekking
heeft op de bevoegdheid;
Dat derhalve, ook al waren de in
de middelen geformuleerde grieven
gegrond, het beschikkende gedeelte
van het bestreden arrest, nu het impliciet doch onmiskenbaar beslist
dat de zaak rechtsgeldig bij de vonnisgerechten aanhangig was gemaakt, naar recht verantwoord
blijft;
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Dat de middelen in dat opzicht
niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
tegen eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
4 oktober 1989 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. Preumont, Namen.
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KAMER -

4 oktober 1989

1° HOGER BEROEP --

STRAFZAKEN
GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BIJ VERSTEK GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET O.M. NIET IN HOGER BEROEP IS
GEKOMEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP
VAN HET O.M. EN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
DAT VONNIS - BESLISSING OVER DIE HOGERE BEROEPEN - VERZWARING VAN DE BIJ
VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - WETTIGHEID.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK
GEWEZEN VONNIS WAARTEGEN HET O.M.
NIET IN HOGER BEROEP IS GEKOMEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT
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VERZET- HOGER BEROEP VAN HET O.M. EN
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DAT VONNISVERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF - WETIIGHEID.
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gen het verstekvonnis van 20 oktober 1986, de toestand van eiser niet
kon verzwaren ten opzichte van die
beslissing;

1° en 2° Wanneer het O.M. tegen een ver-

stekvonnis geen hager beroep heeft ingesteld, kan de appelrechter, die uitspraak doet op het hager beroep van
het O.M. en van de beklaagde tegen
het vonnis gewezen op verzet van de
beklaagde, de door het verstekvonnis
uitgesproken straf niet verzwaren (1).
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
(VIROUX)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
4 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende
conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal.

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7500)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 187, 188,
202 en 203 van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Nijvel eiser op 20 oktober 1986 wegens het hem ten laste
gelegde misdrijf bij verstek heeft
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van drie maanden en tot een geldboete van 1.000 frank; dat, op diens
verzet, de straf tot een hoofdgeldboete van 500 frank is verlaagd, bij
vonnis van 12 oktober 1987 waartegen hij en het openbaar ministerie
hoger beroep hebben ingesteld;
Overwegende dat de appelrechters, met eenparigheid van stemmen, een gevangenisstraf van zes
maanden met uitstel wat de tenuitvoerlegging betreft, alsook een geldboete van 1.000 frank hebben opgelegd;
Overwegende dat het hof van beroep, bij ontstentenis van hoger beroep van het openbaar ministerie te(1) Cass.,

9

feb.

1988,

A.R.

nr.

1667

(A.C., 1987-88, nr. 351), en 29 nov. 1988, A.R.

nr. 2184 (ibid., 1988-89, nr. 183).
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KAMER -

4 oktober 1989

1° WEGVERKEER -

ART. 38 WEGVERKEERSWET - VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STUREN - UITGESPROKEN
ALS STRAF WEGENS EEN OVERTREDING VAN
HET WEGVERKEERSREGLEMENT GEEN
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN
VAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN ART. 38, § 1,
2° EN 3°, WEGVERKEERSWET - ONWETIIGE
STRAF.

2° WEGVERKEER -

ART. 38 WEGVERKEERSWET - VERVALLENVERKLARING VAN
HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF - BESTANDDEEL VAN DE STRAF.

3° STRAF -

ANDERE STRAFFEN - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF - BESTANDDEEL VAN DE
STRAF.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- STRAFZAKEN - VERVALLENVERKLARING
VAN HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF VERNIETIGING WEGENS ONWETIIGHEID \'AN
DIE STRAF - ALGEHELE VERNIETIGI'IiG.
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1° Vervallenverklaring van het recht tot

sturen, wegens een overtreding van
het Wegverkeersreglement, is omvettig
als het vonnis niet het bestaan vaststelt van een van de omstandigheden
die, Juidens art. 38, § 1, 2" en jO, Wegverkeerswet, de uitspraak van een dergelijke straf door de rechter mogelijk
maken (1).
2° en 3° Het met toepassing van art. 38

Wegverkeerswet uitgesproken verval
van het recht tot het besturen van een
voertuig, een luchtschip of tot het geleiden van een rijdier is een hestanddee] van de straf die wordt uitgesproken wegens een van de in art. 38
opgesomde misdrijven (2).
4° De onwettigheid van de als straf uit-

gesproken vervallenverklaring van het
recht tot sturen strekt zich uit tot de
gehele veroordeling wegens het misdrijf waarvoor het rijverbod werd opgelegd (3).

(PRIES)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7630)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 april 1989 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
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ser veroordeeld wordt wegens de
andere hem ten laste gelegde feiten:
Over het middel: schending van afdeling 1, artikel 38, van de wet op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
voor de duur van een maand vervallen
verklaart van het recht tot sturen, ofschoon de rechter voor geen van de bewezen verklaarde overtredingen een rijverbod mag opleggen :

Overwegende dat het vonnis eiser
wegens overtreding van de artikelen
8.3, eerste lid, 8.3, tweede lid, 10.1.1 o
en 10.1.3° van het Wegverkeersreglement veroordeelt tot een enkele
geldboete en hem bovendien, met
toepassing van artikel 38 van de
Wegverkeerswet, voor een duur van
een maand vervallen verklaart van
het recht tot het besturen van een
motorvoertuig;
Overwegende dat het vonnis niet
vaststelt dat ten laste van eiser een
van de omstandigheden bewezen is
waarin, luidens artikel 38, § 1, 2° en
3°, van die wet, de rechter, wanneer
hij een veroordeling uitspreekt wegens een overtreding van de politie
over het wegverkeer, het verval van
het recht tot sturen mag uitspreken;

Dat het middel gegrond is;
A. In zoverre de voorziening geOverwegende dat het verval van
richt is tegen de op de strafvorde- het recht tot sturen een bestanddeel
ring gewezen beslissing waarbij ei- is van de straf die aan eiser wordt
ser vrijgesproken wordt van twee opgelegd wegens overtreding van de
hem ten laste gelegde feiten :
hierboven aangegeven bepalingen
Overwegende dat de voorziening van het Wegverkeersreglement; dat
niet ontvankelijk is bij gemis aan de onwettigheid ervan de onwettigheid van de gehele, uit dien hoofde
be lang;
opgelegde straf tot gevolg heeft;
B. In zoverre de voorziening geEn overwegende dat de hierna uitricht is tegen de op de strafvorde- gesproken vernietiging van de op de
ring gewezen beslissing waarbij ei- strafvordering gewezen beslissing
-----------------1 waarbij
eiser wordt veroordeeld, elke bestaansreden ontneemt aan de
(1) (2) en (3) Cass., 23 jan. 1985, A.R. beslissing waarbij Johan Jorgens, in
nr. 3602 (A.C., 1984-85, nr. 301); 2 maart 1988, zijn hoedanigheid van burgerlijk
A.R. nr. 6357 (ibid., 1987-88, nr. 403), en 9 nov. aansprakelijke partij, veroordeeld
1988, A.R. nr. 6941 (ibid., 1988-89, nr. 142); zie
Cass., 4 maart 1987, A.R. nr.
5681 wordt tot betaling van de geldboete
(ibid., 1986-87, nr. 401).
en de kosten van de strafvordering;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser
veroordeelt op de strafvordering;
verwerpt de voorziening voor het
overige; zegt evenwel dat de beslissing waarbij Johan Jorgens veroordeeld wordt in zijn hoedanigheid
van burgerrechtelijk aansprakelijke
partij geen bestaansreden heeft; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst eiser in een vierde van de kosten; laat het overblijvende gedeelte
van de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in
hoger beroep.
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verplichting opgelegd volgens het bij
M.B. van 14 aprill971 bepaalde stelsel
dat is ingegeven door de zorg voor een
gezondere tarifering in de sector van
de W.A.M-verzekering, de verzekeringnemer definitief het risico van de premieverhoging op zich neemt (1). (Artt.
1134, 1135, 1382 en 1383 B.W. en de bepalingen van M.B. 14 april 1971.)
(VANVOORDEN T. MRS. ARTS EN BOSTOEN- CURATORS IN HET FAILLISSEMENT D. & V. MOTOR
HASSELT)
ARREST

(A.R. nr. 6164)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 januari 1987 door
4 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzit- de Rechtbank van Eerste Aanleg te
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver- Tongeren, zitting houdende in boger
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor- beroep, op verwijzing gewezen;
zitter - Gelijkluidende conclusie van de
Gelet op het arrest van het Hof
h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advo- van 9 maart 1984 (2);
caat: mr. Trevisan, Luik.

Nr. 76
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AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE
- PREMIEVERHOGING NA EEN ONGEVAL GEEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET ONGEVAL- VERANTWOORDING.

Wanneer de eigenaar van een motorrijtuig, na een verkeersongeval, een premieverhoging moet betalen en hij het
bedrag van die bijkomende uitgave
vordert van de voor het ongeval aansprakelijke bestuurder, verantwoordt
de rechter zijn beslissing naar recht
wanneer hij de vordering afwijst op
grand dat, nu de bijkomende uitgave
de uitvoering is van een contractuele

Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 5,
6 en 7 van het ministerieel besluit van 14
april 1971 tot vaststelling der tariefperken en maatstaven toepasselijk op de
verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen,
doordat het bestreden vonnis de verdering van eiser tot vergoeding van de
door hem geleden schade ingevolge een
premieverhoging ongegrond verklaart,
op grond : « dat de theorie der verbre(1) Zie : Cass., 9 maart 1984, A.R. nr. 3919
(A.C., 1983-84, nr. 393), en 15 maart 1985, A.R.
nr. 4482 (ibid., 1984-85, nr. 431); S. FREDERICQ,
« De nieuwe bonus-malus-regeling in de automobielverzekering "• in R. W., 1971-1972, kol.
785 tot 792; DALCQ, in Les Novelles, Dr. civ.,
dee! V, vol. II, druk 1962, nrs. 2493 en 2530;
DrRICX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, druk 1984, nr. 301; nota
Marc Van Quickenborne, onder Cass., 9 maart
1984, in R.C.J.B., 1986, blz. 657 tot 679, inz.
nr. 15; nota Marc Kruithof, onder Cass., 9
maart 1984, in R. W., 1983-1984, kol. 2807 tot
2816; VANDENBERGHE, MARC VAN QUICKENBORNE,
GEELEN en DE CosTER, « Overzicht van rechtspraak - Aansprakelijheid uit onrechtmatige
daad (1979-1984) >>, in T.P.R., 1987, blz. 1255 tot
1615, inz. nrs. 202 en 203.
(2) Vermeld in de noot 1 hiervoren.
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king van het oorzakelijk verband thans risico van premieverhoging definitief op
genuanceerd word door een bijkomend zich neemt welke ook de feitelijke oorkriterium in te bouwen, met name "wan- zaak weze en de uitvoering van het verneer blijkens de inhoud of de strekking hogingsbeding een contractuele verplichvan de overeenkomst de te verrichten ting is waardoor het schadekarakter
uitgave of prestatie definitief voor reke- verdwijnt "•
ning moet blijven van diegene die zich
heeft verbonden "; dat de rechtbank dus
terwijl, eerste onderdeel, de inwendige
het " bonus-malus-beding " zal dienen te economie van het « bonus-malus »-beding
interpreteren, ten einde na te gaan of er niet in bestaat dat de verzekeringnehet de bedoeling is van deze contracte- mer het risico van de premieverhoging
rende regel de schadelast voor eens en definitief op zich nemen, welke ook de
altijd bij de aangewezen persoon te Ia- feitelijke oorzaak is van de premieverhoten; dat dient nagegaan te worden of de ging; immers het doel van de gepersonaverzekeringnemer zich contractueel ver- liseerde handelspremie met het bonusbonden heeft het risico van premieverho- malus-systeem erin bestaat onder meer
ging, of in sommige gevallen het verlies slechte bestuurders te penaliseren; dit
van restorno's, op zich te nemen welke doel miskend wordt wanneer de verzekeook de feitelijke oorzaak weze die aanlei- ringnemer of verzekerde definitief de
ding gaf tot de premieverhoging of tot schade moet dragen, ongeacht het feit
het verlies van restorno's; dat bij minis- dat deze schade niet door hem maar
terieel besluit van 14 april 1971 tot vast- door een slechte bestuurder veroorzaakt
stelling der tariefperken en maatstaven werd; dientengevolge het bestreden vontoepasselijk op de verpichte verzekering nis ten onrechte uit deze reglementering
der burgerrechtelijke aansprakelijkheid afleidt dat eiser de kwestieuze schade
inzake motorrijtuigen, inzonderheid de definitief diende te dragen (schending
artikelen 5, 6 en 7, een "bonus-ma- van de artikelen 1, 2, 5, 6 en 7 van het
lus "-stelsel ingevoerd werd; dat de tekst ministerieel besluit van 14 april 1971);
" gepersonaliseerde handelspremie " ge- het bestreden vonnis alzo eveneens de
bruikt, met name het bedrag voortsprui- bewijskracht van het bonus-malus-betend uit de toepassing van het a posteri- ding miskent, daar dit niet tot gevolg
ori personalisatiestelsel op de handels- heeft dat eiser in aile geval de premiepremie; dat de tarifering met betrekking verhoging definitief zou moeten dragen
tot de motorrijtuigen voor toerisme en (schending van de artikelen 1319, 1320
zaken of voor gemengd gebruik verplicht en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
vergezeld diende te zijn van een a posteriori personalisatiestelsel toegepast op de
tweede onderdeel, ...
handelspremie; dat de personalisatie van
de premie afhangt van het voertuig en
Wat het eerste onderdeel betreft :
niet van de bestuurder of verzekeringnemer, dit volgens de logica van het
Overwegende dat het onderdeel
systeem in de automobielverzekering
waar de premie berekend wordt in miskenning van de bewijskracht
functie van de karakteristieken van het van het bon,us-malus-beding aanvoertuig; dat daarenboven de schadege- voert op de enkele grond dat dit bevallen die in aanmerking komen om de ding niet tot gevolg heeft dat eiser
" malus " te bepalen, die zijn waarvoor in aile geval de premieverhoging dede verzekeraar een vergoeding ten voor- finitief zou moeten dragen;
dele van de benadeelde heeft betaald of
zal moeten betalen; dat alhoewel door
Overwegende dat de omstandigdeze penalisatie, zijnde de verhoging van
premie, mocht verhoopt worden dat de heid dat het bestreden vonnis aan
bestuurders) tot meer voorzichtigheid het genoemde beding ten onrechte
zullen aangezet worden, de invoering enig juridisch gevolg zou verbinden,
van het " bonus-malus »-stelsel blijkt in- niet noodzakelijk insluit dat het de
gegeven te zijn om een gezondere tarifi- bewijskracht van dat beding miscatie van deze verzekeringssector te be- kent; dat het onderdeel niet duidewerkstelligen en de verzekerde de kosten van het openen van een dossier te lijk maakt waarin de miskenning
doen dragen; dat bijgevolg de inwendige van de bewijskracht dan wei bestaat
economie van het "bonus-malus "-beding en mitsdien in zoverre niet ontvanerin bestaat dat de verzekeringnemer dit kelijk is;

Nr. 77

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat het onderdeel
voor het overige het aangevochten
vonnis kritiseert op de enkele grond
dat het « a posteriori personalisatiestelsel », ook genoemd het « bonus-malus-beding », in de verplichte
verzekeringsovereenkomst
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen niet beoogt dat de
verzekeringnemer het risico van de
premieverhoging wegens schadegevallen waarvoor de verzekeraar een
vergoeding ten voordele van de benadeelden heeft betaald of zal moeten betalen, definitief op zich neemt;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
5 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en De
Bruyn.
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Overwegende dat het aangevochten vonnis zijn beslissing grondt op
de overwegingen dat de personalisatie van de premie volgens het bij
ministerieel besluit opgelegde stelsel
afhangt van het voertuig en niet van
de bestuurder of verzekeringnemer,
dat de schadegevallen die in aanmerking komen om de verhoging te
bepalen, die zijn waarvoor de verzekeraar een vergoeding heeft betaald
of zal moeten betalen, en dat het
stelsel blijkt ingegeven te zijn door
de zorg voor een gezondere tarificatie van deze verzekeringssector;
Dat het vonnis op grond van die
redenen, zonder schending van de
artikelen 1134, 1135, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek of van
de in het onderdeel vermelde bepalingen van het ministerieel besluit
van 14 april 1971 beslist dat de verzekeringnemer definitief het risico
van premieverhoging op zich neemt,
en de uitvoering van het verhogingsbeding een contractuele verplichting
is waardoor het schadekarakter verdwijnt;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Dat het onderdeel bij gebrek aan
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
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ONVERDEELDHEID -

ART. 517BIS, § 5,
B.W. - DAAD TOT BEHOUD VAN RET GOED OF
DAAD VAN VOORLOPIG BEHEER- BEGRIP.

Het verhuren aan een derde van een gedeelte van het onverdeelde eigendom
is noch een daad tot behoud van het
goed noch een daad van voorlopig beheer in de zin van art. 577bis, § 5,
B. W. en kan wettelijk niet door een of
slechts enkele van de medeiHgenaars
aileen worden verricht (1). (Art. 577 bis,
§ 6, B.W.)
(CROMBEZ J.A. T. CROMBEZ G. E.A.)

(A.R. nr. 6434)

5 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Matthijs - GelijkJuidende condusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. de
Gryse en Geinger.
(1) Zie : Cass., 6 juli 1933 (Bull. en
Pas., 1933, I, 285), 17 mei 1951 (ibid., 1951, I,
627), 23 okt. 1952 (ibid., 1953, I, 92) en 9 juni
1978 (A.C., 1978, 1191); KLUYSKENS, Zakenrecht,
druk 1953, nr. 94 A, b; DERINE, « Overzicht van
Rechtspraak (1965-1968) - Zakenrecht », in
T.P.R., 1969, biz. 681 tot 751, nr. 43; DEKKERS,
Handboek Burgerlijk Recht, dee! I, druk 1972,
nrs. 983 en 998, en dee! II, druk 1971, nr. 951;
Casman, nota onder Trib. civ. Arion, 4.6.1970,
in R.C.J.B., 1972, biz. 338 tot 352, inz. nr. 6;
DERINE, Zakenrecht, dl. II, A, druk 1984,
nrs. 737-738.
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24 december 1984 de totale huurschade
op 440.050 frank. (...) De rechtbank stelt
vast aan de hand van E'en proces-verbaal
van gerechtsdeurwaarder Gemis van 16
1' KAMER - 6 oktober 1989
mei 1984 dat de woning in slechte staat
werd achtergelaten. Alleen de foto's
VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGEME- reeds geven een bepaalde ongunstige
eerste indruk. Gelet op de plaatsbeschrij:\E BEGRIPPEN - MIDDELEN VAN NIETIGving van 29 mei 1978 waar de goede
HEID - GEEN AA!\'WEXDING TEGEN VONNISstaat werd vastgesteld, gelet op het proSE:-1.
ces-verbaal van gerechtsdeurwaarder GeMiddelen van nietigheid kunnen niet mis an gelet op de bevindingen van de
worden aangewend tegen vonnissen; deskundige moet de rechtbank besluiten
deze kunnen aileen worden vernietigd. dat er zware huurschade aanwezig was
door de rechtsmiddelen bij de wet be- bij de bei:Hndiging van de huur. (... ) Ter
becijfering van de huurschade en bij het
paald. (Art. 20 Ger.W.) (1)
overlopen van het verslag van de deskundige weerhoudt de rechtbank de volgende huurschade: (...) 232.750 frank. De
(KERKHOFS P.V.BA. T. EERDEKENS EA.)
door (de verweerders) geleden huurderving kan ex aequo et bono geraamd worARREST
den op 60.000 frank »,
terwijl, eerste onderdeel, een deskun(A.R. nr. 6321)
digenonderzoek door de vrederechter
overeenkomstig artikel 594 van het GeHET HOF; - Gelet op het bestre- rechtelijk Wetboek op eenzijdig verden vonnis, op 23 november 1987 in zoekschrift bevolen, de vaststelling van
boger beroep gewezen door de de oorzaak en van de omvang van een
Rechtbank van Eerste Aanleg te schade, op straffe van nietigheid, niet tot
voorwerp kan hebben; op eenzijdig verHasselt;
zoekschrift, door verwerende partijen
Over het middel: schending van de ar- overeenkomstig artikel 594 van het Getikelen 23 tot 28, 594, 1°, 1025 tot 1034 rechtelijk Wetboek ingediend, de deskunvan het Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319, dige Vanhamel, bij beschikking van 4
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek september 1984 van de vrederechter van
en 97 van de Grondwet,
het tweede kanton te Hasselt aangesteld
doordat het bestreden vonnis, na de werd met als opdracht : « de staat van de
aanvraag tot getuigenbewijs, door eise- woning te beschrijven en de schade vast
res voorgelegd om te bewijzen dat de ge- te stellen, te zeggen welke herstellingen
huurde woning zich reeds bij de aanvang dienen uitgevoegd te worden en de kosvan de huur in een slechte staat bevond, ten hiervan te begroten »; de deskundige
te hebben afgewezen, beslist : « de recht- derhalve opdracht gekregen heeft de ombank sluit zich aan bij de door de eerste vang van de schade te bepalen, nu hij de
rechter weerhouden huurschade en be- herstellingskosten van de schade diende
groat deze op 232.750 frank; ook de huur- te begroten; zijn deskundigenverslag desderving werd billijk begroot op 60.000 betreffende bijgevolg nietig is; zodat het
frank », en, zodoende, het hoger beroep bestreden vonnis dat, door verwijzing
van eiseres verwerpt bij wijze van ver- naar het beroepen vonnis, de huurschade
wijzing naar het beroepen vonnis, het- op 232.750 frank begroot op basis van de
welk beslist had de huurschade en de becijfering van de schade opgesteld door
huurderving respectievelijk op 232.750 en de deskundige Vanhamel in zijn defini60.000 frank te begroten om redenen tieve besluiten, uitwerking geeft aan een
dat : « bij beschikking van 4 september deskundigenverslag dat, wat de raming
1984 werd aan de heer Vanhamel op- van de omvang van de schade betreft,
dracht gegeven de eventuele huurschade nietig is (schending van de artikelen 594,
te beschrijven en te berekenen. Deze ex- 1°, en 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk
pert raamt in zijn definitief verslag van Wetboek);

Nr. 78

(1) Zie Cass., 25 jan. 1977 (A.C., 1977, 5';9).
Verslag van de Koninklijk Commissaris voor
de Gerechtelijke Hervorming (1964), I, 50.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis uitspraak doet op het hoger
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beroep van eiseres tegen het door
de eerste rechter op 21 mei 1986 gewezen vonnis; dat het bestreden
vonnis, om eiseres tot vergoeding
van huurschade te veroordelen, onder meer steunt op het verslag van
een deskundige die bij beschikking
van 4 september 1984 werd aangewezen;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 20 van het Gerechtelijk Wethoek, middelen van nietigheid niet
kunnen worden aangewend tegen
vonnissen en deze aileen kunnen
worden vernietigd door de rechtsmiddelen door de wet bepaald;
Overwegende dat niet blijkt dat
tegen de beschikking van 4 september 1984 enig rechtsmiddel is ingesteld dat vernietiging van die beschikking meebracht;
Dat eiseres er zich derhalve niet
op kan beroepen dat aan de deskundige een onwettige opdracht werd
gegeven met het gevolg dat zijn verslag nietig zou zijn;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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VORENS RECHT TE DOEN WAARBIJ EEN DESKUNDIGE WORDT AANGESTELD - LATERE
BESLISSING OVER DE ZAAK ZELVE.

2° HUUR VAN GOEDEREN -

Ht:ISHL'LR
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - AANPASSING VAN DE HUURPRIJS AAN DE SCHOMMELING VAN DE INDEX- TOEPASSING.

1o Art. 779, eerste lid, Ger. W. vereist niet

dat het vonnis alvorens recht te doen,
waarbij een deskundige wordt aangesteld, en het na deskundigenonderzoek
uitgesproken vonnis over de zaak zelve, voor dezelfde rechters worden gewezen (1).
2° Wanneer in een huurovereenkomst is

bedongen dat de huurprijs driejaarlijks aan de schommeling van de index
van de kleinhandelsprijzen zal worden
aangepast, staat geen wet eraan in de
weg dat bij de vaststelling van de voor
een nieuwe periode van drie jaar verschuldigde huurprijs rekening wordt
gehouden met de verhogingen die de
wetgever tijdens de eraan voorafgaande driejaarlijkse periode heeft toegelaten, maar die, ten gevolge van het in
de huurovereenkomst vervatte beding
inzake de driejaarlijkse aanpassing
van de huurprijs, tijdens die voorafgaande periode geen uitwerking hebben gehad (2).

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

(VAN CRAESBEECK T. TOBBACK)

6 oktober 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Delahaye en Nelissen Grade.

(A.R. nr. 6333)

ARREST

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 7 juni 1983 en 10
november 1987 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen;
(1) Cass., 14 okt. 1988, A.R. nr. 5936, en 17
nov. 1988, A.R. nr. 8016 (A.C, 1988-89, nrs. 87
en 161).
Zie : Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2667
(A.C., 1988-89, nr. 412).
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Bt:RGERLIJKE ZAKEN SAMENSTELLI'IIG
VAN DE RECHTSCOLLEGES- BESLISSING AL-

(2) B. HUBEAU en J. VANDE LANO'ITE, « De
huurwetgeving in 1986 », R. W., 1985-86, 1745
(1755 en 1761).
J. VANKERCKHOVE, «Layers et revenus immobiliers en 1980 », J. T., 1980, 201 (204).
Zie : Cass., 6 april 1989, A.R. nr. 6253
(A.C., 1988-89, nr. 437).
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Over het eerste middel: schending van
artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen die
het vonnis van 7 juni 1983 heeft gewezen, was samengesteld uit de heren A.
Wauters, J. Simons en K. Van de Walle;
de rechtbank in dit vonnis met betrekking tot verweersters vordering oordeelde dat « de driejaarlijkse conventionele
indexaties beperkt dienen te worden
door en in funktie van de huurblokkeringswetten "• en met het oog op de berekening van deze aanpassingen een
deskundige aanstelde, die in het hierop
volgend tussenvonnis van 20 december
1983 werd vervangen; de negende kamer
van dezelfde rechtbank, die het eindvonnis van 10 november 1987 wees waarbij
de eis van huidige verweerster werd toegekend overeenkomstig de berekeningen
van de deskundige, was samengesteld uit
alleenzetelend rechter K. Van de Walle,
terwijl, overeenkomstig artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
een vonnis of arrest op straffe van nietigheid slechts kan gewezen worden door
de rechters die aile zittingen van de
zaak hebben bijgewoond; het eindvonnis
van 10 november 1987 niet werd gewezen
door aile rechters die de behandeling
van de zaak hadden bijgewoond, en,
meer in het bijzonder, het tussenvonnis
van 7 juni 1983 hadden gewezen; dit vonnis van 7 juni 1983 meer was dan een
vonnis alvorens recht te doen, zoals door
de rechtbank van eerste aanleg zelf vastgesteld in het vonnis van 10 november
1987, zodat de rechtbank van eerste aanleg artikel 779 van het Gerechtelijk Wethoek schendt :
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt : 1. dat de rechtbank, samengesteld uit de heren
Wauters, ondervoorzitter, Simons en
Van de Walle, rechters, bij vonnis
van 7 juni 1983 het hoofdberoep van
eiser en het incidenteel beroep van
verweerster ontvankelijk heeft verklaard en, alvorens over de grond
van de zaak te oordelen, een deskundige aanstelt met opdracht « de
juiste afrekening tussen partijen op
te stellen »; 2. dat de rechtbank, samengesteld uit de alleenrechtsprekende rechter Van de Walle, bij
eindvonnis van 10 november 1987
oordeelt dat de deskundige de afre-
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kening tussen partijen op correcte
wijze opstelde, en eiser veroordeelt
tot betaling aan verweerster van
631.453 frank in hoofdsom;
Overwegende dat artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek niet vereist dat zodanige vonnissen door dezelfde rechters worden gewezen;
Dat het middel faalt naar recht;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 38, § 1,
van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, 6
van de wet van 24 december 1976 betreffende het behoud van de tewerkstelling,
de koopkracht en het concurrentievermogen van de economie en 97 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, van
artikel 2, § 1, van de wet van 10 april
1975 betreffende de huurprijzen van woningen,
doordat de rechtbank in haar vonnis
van 10 november 1987, rechtdoende in
hager beroep, het door eiser ingestelde
hager beroep ongegrond verklaart en
hem op incidenteel beroep veroordeelt
tot betaling van de som van 631.453
frank, en de gerechtelijke intresten, op
grand van de overweging : dat het tussenvonnis van 7 juni 1983 geen vonnis
louter vooraleer recht te doen is, maar
dat het over een aantal principes heeft
geoordeeld, als een voorbereidend vonnis
dat het eindvonnis doet uitschijnen of
vooruitzien, dat van deze principes tussen partijen gezag van gewijsde hebbend
in dit tussenvonnis hinc et nunc niet kan
afgeweken worden, dat aldus vaststaat
dat de opdracht aan de expert werd gegeven in functie van de in de argumentatie van dit tussenvonnis door vast besliste principes; dat de expert aan de hand
van deze strikte opdracht zijn berekeningswijze op correcte wijze uitvoerde
en de afrekening tussen partijen opstelde; dat het hem dus niet behoorde deze
opdracht te interpreteren voor wat en
het feit van de driejaarlijkse indexatie
en de aanvangsdatum als basishuurprijs
en basis voor de indexberekening van de
onderscheiden gehuurde loodsen aanging; dat hij aldus de berekeningswijze
zoals voorgesteld door eiser, die vertrekt
van een basishuurprijs na 1 augustus
1974, niet hoefde noch kon doen, gezien
zijn strikt opgedragen taak, dat aldus,
rekening houdend met diens opdracht en
beperkende termen van het tussenvon-
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nis, de afrekening tussen partijen er uitziet als volgt en bedraagt van 1 april
1976 tot 31 januari 1985 4.024.867 frank
- 3.545.405 frank = 479.462 frank, terwijl als moratoire intresten verschuldgid
zijn tot 30 september 1986 151.991 frank
of tot 30 september 1986 in totaal 479.462
frank + 151.991 frank = 631.453 frank,
cijfers en berekeningswijze op zichzelf
niet betwist zijnde,
terwijl, ...
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1976
betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van de economie de huurprijs voor de periode van 1 januari 1977
tot 31 december 1977 niet hoger mag zijn
dan het bedrag zoals het op 30 november
1976 voortvloeit uit de bepalingen van de
wet van 30 maart 1976, verhoogd met
8,5 %; overeenkomstig artikel 38, § 1, van
de wet van 30 maart 1976 de huurprijs
voor de periode van 1 april 1976 tot 31
december 1976 voor contracten of overeenkomsten waarin een periodieke
schommeling van de huurprijs werd bedongen, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat op die dag het resultaat zou
zijn geweest van de toepassing van de
indexeringsclausule bepaald bij artikel 2,
§ 1, van de wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijs van woningen; de opeenvolgende huurwetten steeds als principe hebben gehuldigd dat de tussen
partijen overeengekomen indexaanpassingen van toepassing bleven, met dien
verstande dat de wettelijk bepaalde
maxima niet mochten worden overschreden; te dezen de rechtbank in haar tussenvonnis van 7 juni 1983 expliciet vaststelde dat de drie huurovereenkomsten
onderworpen waren a an een driej aarlijkse aanpassing van de huurprijs aan
de index, dewelke een laatste maal voor
de inwerkingtreding \ dn de tijdelijke
huurwetten, met name op 1 augustus
1974, had plaatsgevonden, zodat door bij
de berekening van de indexaanpassing,
geldend vanaf 1 augustus 1977, uit te
gaan van een proportioneel aangepaste
huurprijs, als zou deze proportionele verhoging wettelijk zijn opgelegd, en dit ongeacht afwijkende bedingen, het bestreden vonnis de verbindende kracht van
de huurovereenkomsten miskent en niet
naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek, 38, § 1, van de wet
van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, 6 van de wet
van 24 december 1976 betreffende het be-
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houd van de tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van
de economie en, voor zoveel als nodig, 2,
§ 1, van de wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen van woningen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingeval, zoals te
dezen, in een huurovereenkomst is
bedongen dat de huurprijs driejaarlijks zal worden aangepast aan de
schommelingen van de index van de
kleinhandelsprijzen, noch de in het
onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen, noch een andere wettelijke bepaling eraan in de weg staan
dat de door de huurder aan de verhuurder voor de nieuwe periode van
drie jaar verschuldgide huurprijs
vastgesteld wordt, rekening houdende met de verhogingen die de wetgever tijdens de eraan voorafgaande
driejaarlijkse periode heeft toegelaten, maar die, ten gevolge van het
in de huurovereenkomst vervatte
beding inzake de driejaarlijkse aanpassing van de huurprijs, tijdens die
voorafgaande periode geen uitwerking hebben gehad;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat het onderdeel
voor het overige niet preciseert hoe,
door de huurprijzen op die wijze
vast te stellen, de verbindende
kracht van de huurovereenkomsten
is miskent;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
6 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Matthijs Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Biitzler.
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Nr. 80
1•

KAMER -

6 oktober 1989

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. PERSONEN - KINDEREN - VERPLICHTING BIJ TE
DRAGEN TOT HET ONDERHOUD VAN DE KINDEREN - BEPALING VAN DE BIJDRAGE NAAR
EVENREDIGHEID VAN DE MIDDELEN DER OUDERS.

Om, t.a. v. de door eim der ouders ingestelde vordering tot wijziging van de
bijdrage van de andere ouder in het
onderhoud van de kinderen, de middeJen van de partijen te onderzoeken,
mag de rechter rekening houden met
aile gegevens die hem bij zijn uitspraak zijn voorgelegd, ook al verschilJen die gegevens van degene op grand
waarvan de vorige rechter het onderhoudsgeld had bepaald (1).
(M ... A... T. S ... W... )

ARREST

(A.R. nr. 6397)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 29 december 1986
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen in hoger beroep gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 203, § 1 (zoals van kracht
v66r de verandering van dit artikel door
artikel 32 van de wet van 31 maart 1987
betreffende de afstamming), 209 en 303
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, ten
einde te beslissen dat er geen gewijzigde
omstandigheden aanwezig zijn die een
verhoging van het in een vorige procedure vastgestelde onderhoudsgeld ten laste
van verweerder voor de gemeenschappe-
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lijke kinderen van de partijen zouden
wettigen, het inkomen van verweerder in
augustus en september 1985 (respectievelijk 36.200 en 38.020 frank) vergelijkt met
het inkomen van verweerder, zoals dit
door eiseres werd aangegeven in de beroepsakte welke zij had neergelegd in de
vorige procedure (namelijk 30.000 frank
per maand), en verder overweegt dat ~e
financiEHe toestand van eiseres beter Is
dan ten tijde van de vorige procedure,

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis, om te bepalen of dergelijke gewijzigde omstandigheden aanwezig zijn
voor wat betreft het inkomen van verweerder, rekening had moeten houden
met de vorige toestand, op grand van dewelke de vorige rechter het onderhoudsgeld had bepaald; dat deze vorige toestand niet blijkt uit de beroepsakte,
neergelegd door eiseres in de vorige procedure maar uit de beslissing van de vorige rechter, die het onderhoudsgeld op
2.000 frank per maand en per kind bepaalde mede op grand van het feit dat
verweerder slechts 19.108 frank werkloosheidsvergoeding ontving, zodat het
bestreden vonnis artikel 209 van het
Burgerlijk Wetboek schendt, e~ aldus de
verplichting van verweerder m1skent om
naar evenredigheid van zijn middelen bij
te dragen in de kosten van onderhoud en
opvoeding van de gemeenschappelijke
kinderen der partijen, hetgeen een
schending betekent van de artikelen 203,
§ 1 (zoals van kracht v66r de wijziging
ervan door artikel 32 van de wet van 31
maart 1987 betreffende de afstamming)
en 303 van het Burgerlijk Wetboek;

Wat het eerste onderdeel betreft:

Overwegende dat luidens artikel
303 van het Burgerlijk Wetboek, na
de ontbinding van het huwelijk, iedere ouder verplicht is naar evenredigheid van zijn middelen bij te dragen in het onderhoud en de opvoeding van zijn kinderen;
Overwegende dat de rechter, uitspraak doende op de vordering van
- - - - - - - - - - - - - - - - - ; een van de ouders tot wijziging van
de bijdrage van de andere ouder,
(1) Zie Cass., 12 nov. 1976 (A.C., 1977, 292);
om de middelen van de partijen te
12 jan. 1978 (A.C., 1978, 563); 7 feb. 1986, A.R.
nr. 4893 (A.C., 1985-86, nr. 368); 2 sept. 1988,
onderzoeken, rekening mag houden
A.R. nr. 5826 (A.C., 1988-89, nr. 3), met cone!.
met alle gegevens die hem op het
O.M.; J. GERLO, « Onderhoudsgelden >>, T.P.R.,
1985, 141 (nr. 16 e.v.); J. GERLO, Onderhouds- ogenblik van zijn uitspraak worden
voorgelegd, ook al zijn die gegevens
gPlden, Kluwer 1985, nrs. 47 e.v.
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verschillend van die op grond waarvan de vorige rechter het onderhoudsgeld had bepaald;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
6 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Caenepeel, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. BaeteSwinnen - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

2" De Bedrijfsorganisatiewet die voor-

schrijft dat ondernemingsraden moeten worden opgericht in al de ondernemingen die gewoonlijk een gemiddelde
van ten minste het wettelijk bepaald
aantal werknemers tewerkstellen, vereist niet dat de daarbij in aanmerking
te nemen werknemers gewoonlijk in
de onderneming zijn tewerkgesteld.
(Art. 14, § 1, Bedrijfsorganisatiewet.)
(2)
(CENTRAAL BEHEER VAN JOODSE WELDADIGHEID EN MAATSCHAPPELIJK H"LLPBETOO'i
V.Z.W. T. BO!\D DER BEDIE!\DE~, TECH:\ICI E:\
KADERS, E.A.)

ARREST

(A.R. nr. 6569)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1988 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Nr. 81
3•

KAMER -

9 oktober 1989

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - OPRICHTI:'<G - VER
KlEZINGSPROCEDURE - HANDEL!~GE:\' DIE
AAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE YOORAFGAA'\1 - SPECIFICITEIT.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDCOMITE - OPRICHTING - AANTAL
TEWERKGESTELDE WERKNEMERS GEWOO!\UJK TEWERKGESl'ELDE WERKI\"E!\lERS
- BEGRIP

1" De handelingen die voorafgaan aan

een verkiezingsprocedure ter oprichting van een veiligheidscomite betreffen alletm de verkiezingen voor dat
orgaan en niet de oprichting van een
ondernemingsraad (1). (Artt. 3 tot 8
K.B. 31 juli 1986.)
(1) Lees : E. NIEUWDORP, « Procedure en mecanisme van de sociale verkiezingen voor de
oprichting van de ondernemingsraden en comites voor veiligheid en hygiene », J.T.T., 1986,
437.

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 24 van de wet van 30 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven en van de artikelen 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 tot 20, 28 tot 32, 35
tot 38, 42 tot 51, 69, 71 tot 73 en van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
doordat het arrest de vordering van
eerste verweerder ertoe strekkende eiseres te horen veroordelen tot het oprichten van een ondernemingsraad ontvankelijk verklaart, op de navolgende granden: « dat ter zake door (eiseres)
verkiezingen werden georganiseerd voor
het Comite voor Veiligheid, Gezondheid
en Verfraaiing der Werkplaatsen, en dit
om reden dat onbetwistbaar vaststond
dat er meer dan 50 werknemers in
dienst waren; dat in het kader van deze
verkiezingen voor het Comite voor
V.G.V. (eiseres) alle nodige formaliteiten
vervulde, met inbegrip van de aanplak(2) Zie: Cass., 28 dec. 1987, A.R. nr. 5949
(A.C, 1987-88, nr. 261); 16 jan. 1989, A.R.
nr. 6377 (A.C., 1988-89, nr. 286).
De vraag hoe het door de wetgever niet omschreven woord « gewoonlijk » dtent begrepen
te worden, was aan het Hof niet gesteld, zodat
het zich daarover niet heeft uitgesproken.
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king van het aantal tewerkgestelde
werknemers (92); dat dient vastgesteld te
worden dat zo (eerste verweerder) in het
kader van artikel 9 van het K.B. van 31
juli 1986 beroep had aangetekend tegen
de vaststelling op 92 van de werknemers,
zulk beroep enkel uitwerking kon hebben in het kader van de verkiezingen
voor het Comite voor V.G.V. en geenszins kon leiden tot het al of niet oprichten van een ondernemingsraad; dat (eerste verweerder) trouwens geen beroep
diende aan te tekenen vermits de verkiezingen voor het Comite voor V.G.V. werden georganiseerd; dat, wanneer beslissingen worden genomen en formaliteiten
worden vervuld in functie van de verkiezingen van het Comite voor V.G.V. deze
geen weerslag kunnen hebben in het domein van de oprichting van een ondernemingsraad; dat de wetgever zowel voor
de ondernemingsraden als voor de Comites voor V.G.V. (in) een afzonderlijke
wetgeving heeft voorzien respectievelijk
duot' de wet van 20 september 1948 en de
wet van 10 juni 1952; dat het niet is omdat de Koning in verband met de organisatie van de verkiezingen voor de afzonderlijke wetgevingen een uitvoeringsbesluit heeft uitgevaardigd, namelijk het
K.B. van 31 juli 1986, dat beide materies
zouden versmelten (...)en dat de formaliteiten vervuld yoor een Comite ook geldig zijn voor de oprichting van een ondernemingsraad; dat (eiseres) zelf stelt
dat zij weigert een ondernemingsraad op
te richten; dat wanneer (verweerder) een
vordering instelt tot oprichting van een
ondernemingsraad, dan is zulke vordering toelaatbaar, ook al is de door de Koning vastgestelde periode inmiddels verstreken; dat (eiseres) immers geen laattijdigheid op grond van artikel 9 van het
K.B. van 31 juli 1986 kan laten gelden
om reden dat dit artikel slechts (in) een
specifieke beroepsmogelijkheid bij de arbeidrechtbank met een bijzondere, procedure voorziet in een beperkt aantal gevallen, met name betwi,stingen over de
functies van het leidinggevend personeel,
het aantal technische 'bedrijfseenheden
of juridische entiteiten' en de functies
van de kaderleden; dat aile andere betwistingen, zoals deze ter zake, derhalve
ressorteren onder de gewone bevoegdheid van het arbeidsgerecht en het voorwerp kunnen uitmaken van een vordering die niet tijdsgebonden is, zoals
voorzien bij artikel 9; dat er ter zake bovendien enkel beslissingen werden genamen voor de verkiezingen voor het Comite voor V.G.V. en geen voorafgaande
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verrichtingen in functie van het al of
niet oprichten van een ondernemingsraad; dat het feit dat voor de verkiezingen voor het Comite voor V.G.V. het
werknemersbestand op 92 werd bepaald,
geen enkele repercussie kan hebben op
de huidige vordering van eerste (verweerder) inzake de oprichting van een
ondernemingsraad en niet als een voorafgaande verrichting voor het oprichten
van een ondernemingsraad kan beschouwd worden; dat, gezien er ter zake
geen voorafgaande verrichtingen zijn geweest betreffende de oprichting van een
ondernemingsraad, de argumentatie van
eiseres, steunend op het advies van de
heer advocaat-generaal Lenaerts v66r
het arrest van 13 december 1972 en op
het arrest van het Hof van Cassatie van
30 april 1975 volledig vervalt; dat, gezien
ter zake de mededeling van het werknemersbestand op 92 in het kader van de
verkiezingen voor het Comite voor
V.G.V. niet als een voorafgaande verrichting kan beschouwd worden voor enige
voorbereidende procedure inzake ondernemingsraad en artikel 9 niet toepasselijk is, (verweerder) gerechtigd was haar
vordering in te stellen, zelfs na het verstrijken van de door de Koning vastgestelde periode; dat de ter zake toepasselijke wetgevingen en uitvoeringsbesluit
niet uitsluiten dat de verkiezingen voor
de ondernemingsraad en het Comite niet
gelijktijdig en onsplitsbaar geschieden;
dat het feit dat, gelet op een wijziging in
het personeel, gescheiden verkiezingen
aanleiding zouden kunnen geven tot van
elkaar verschillende kiezerslijsten, kiesresultaten, enz., iedere relevantie mist»,

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de
werkgever - zoals te dezen wordt vastgesteld door het arrest - de handelingen voorafgaand aan de sociale verkiezingen, inzonderheid de in artikel 8 van
het koninklijk besluit van 31 juli 1986 bedoelde mededelingen, verricht voor het
comite voor veiligheid, hygiene en verfraaiing van de werkplaatsen (omdat de
onderneming naar zijn mening onvoldoende werknemers telt om ook een ondernemingsraad op te richten), het verrichten van die handelingen meteen een
kennisgeving inhoudt in de zin van artikel 8 van voormeld koninklijk besluit dat
in de technische bedrijfseenheid of juridische entiteit geen ondernemingsraad
zal worden ingericht, althans een afwezigheid van beslissing is in de zin van
artikel 9 van voormeld koninklijk besluit
nopens het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waar-
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voor organen moeten worden opgericht;
derhalve, krachtens voormeld artikel 9,
een beroep tegen die beslissing, minstens afwezigheid van beslissing, slechts
mogelijk is tot uiterlijk de zevende dag
die volgt op de vijfendertigste dag die
aan de aanplakking voorafgaat van het
bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd; de oorspronkelijke vordering, die werd ingeleid bij
verzoekschrift van 4 februari 1987, terwijl volgens de door het arrest aangehaalde en op dit punt niet tegengesproken conclusie van eiseres, op 7 november 1986 de aanplakking werd gedaan
betreffende het aantal tewerkgestelde
werknemers en op 2 december 1986 de
beslissing over het aantal technische bedrijfseenheden en/of juridische entiteiten en de beslissing over de functies van
het leidinggevend personeel werd meegedeeld, werd ingeleid lang na het verstrijken van de termijn bepaald bij artikel 9
van het koninklijk besluit van 31 juli
1986, en derhalve ten onrechte door het
arrest ontvankelijk wordt verklaard
(schending van de artikelen 8, 9 van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en 24,
inzonderheid, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven;

tweede onderdeel, voor zover geoordeeld zou worden dat de oorspronkelijke
vordering niet zou ressorteren onder een
van de specifieke beroepen bepaald in
artikel 39 (lees : 9) van het koninklijk besluit van 31 juni (lees : juli) 1986, in de in
het eerste onderdeel geschetste omstandigheden waarin de werkgever sociale
verkiezingen organiseert en de daaraan
voorafgaande handelingen verricht doch
beperkt tot de comites voor veiligheid,
hygiene en verfraaiing van de werkplaatsen, om reden dat hij van oordeel is dat
de onderneming onvoldoende werknemers telt om ook een ondernemingsraad
in te richten, de vordering strekkende
tot het organiseren van de verkiezingen
ook voor een ondernemingsraad, krachtens het geheel van de wetsbepalingen
met betrekking tot de te vervullen formaliteiten met het oog op de sociale verkiezingen, - inzonderheid de in het middel geciteerde bepalingen - dient ingesteld v66r de datum van de sociale
verkiezingen, op een ogenblik dat een
normaal verloop van de sociale verkiezingen en uitbreiding ervan tot de ondernemingsraad nog mogelijk is; het arrest
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derhalve, door niettemin de vordering ingeleid op 4 februari 1987 ontvankelijk te
verklaren zonder na te gaan of zij op dat
ogenblik nog een normaal verloop van
de sociale verkiezingen toeliet, niet naar
recht verantwoord is (schending van de
artikelen 24, inzonderheid § 2, van de
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 6 tot 12,
18 tot 20, 28 tot 32, 35 tot 38, 42 tot 51, 69,
71 tot 73 en 81 van het koninklijk besluit
van 31 juli 1986 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen) :

Overwegende dat uit de opzet en
de bepalingen van de wet van 20
september 1948, enerzijds, en van de
wet van 10 juni 1952, anderzijds, alsmede uit de artikelen 3 tot 8 van het
koninklijk besluit van 31 juli 1986,
blijkt dat de handelingen die aan de
verkiezingsprocedure ier oprichting
van een van in die bepalingen bedoelde organen voorafgaan, alleen
de verkiezingen voor dit orgaan betreffen;
Dat handelingen aangaande de
verkiezingen voor het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen derhalve
niet als kennisgeving van een beslissing over het al dan niet oprichten
van een ondernemingsraad kunnen
worden aangemerkt; dat uit die handelingen als zodanig evenmin kan
blijken de afwezigheid van een beslissing over het aantal technische
bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor een ondernemingsraad moet worden opgericht;
Dat een vordering strekkende tot
veroordeling van een werkgever tot
het organiseren van verkiezingen
voor de ondernemingsraad geldig
kan worden ingesteld, wanneer de
datum van de verkiezingen voor het
comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen
verstreken is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : schending
van artikel 14, § 1, van de wet van 20
september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven,
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Nr. 82

doordat het arrest oordeelt dat de
werkstudenten die uitsluitend tijdens de
vakantiemaanden afwezige vaste werknemers vervangen, in aanmerking komen om het gewoonlijk gemiddeld aantal werknemers in de onderneming in de
zin van artikel 14, § 1, van de wet van 20
september 1948 te berekenen, op grond :
dat vermeld artikel 14 van de wet echter
ook nog vereist dat de gemiddelde tewerksteling gewoonlijk moet zijn; « dat
(eiseres) stelt dat dit ter zake niet het
geval is; dat de werkstudenten geen normaal bestanddeel vormen van de personeelsbezetting gezien zij uitsluitend tewerkgesteld werden telkens voor een
tijdsspanne van 30 dagen of minder in
de periode tussen 1 juli en 30 september
1986; dat zij telkens werden aangeworven om een personeelslid met vakantie
te vervangen, zodat na hun kortstondige
tewerkstelling hun arbeidsplaats opnieuw door dit oorspronkelijk personeelslid werd ingenomen; dat, steeds volgens
(eiseres), zij een continu-bedrijf is dat
nooit sluit en nooit onderbemand mag
zijn; dat niet wordt betwist door (eiseres)
dat zij ieder jaar in de vakantieperiode
haar werlmemers die met vakantie gaan,
steeds vervangt in die periodc door
werkstudenten; dat het derhalve om een
gewoonte gaat die jaarlijks terugkeert,
dat hieruit volgt dat de tewerkstelling
der werkstudenten wei degelijk een gewoonlijke tewerkstelling uitmaakt; dat
ter zake zowel de vervanger als de vervangene in aanmerking komt voor de
" gewoonlijk,
gemiddelde
tewerkstelling "; dat het feit dat het globale jaarlijkse werkvolume niet verhoogd wordt
door de arbeid van de werkstudenten
aan de voorgaande vaststelling niets afdoet »,

ben dat het om gewoonlijk tewerkgestelde werknemers gaat, doch integendeel
bevestigt dat het om werknemers gaat
die gewoonlijk niet in de onderneming
zijn tewerkgesteld; het arrest derhalve,
door in de aangehaalde zin te beslissen,
schending inhoudt van het wettelijk begrip « gewoonlijk gemiddelde » tewerkstelling in de onderneming, zoals bepaald door artikel14, § 1, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven en derhalve niet
naar recht verantwoord is (schending
van artikel 14, § 1, van de wet van 20
september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven) :

terwijl, krachtens artikel 14, § 1, van
de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven aileen
een ondernemingsraad dient ingesteld in
ondernemingen die gewoonlijk een gemiddeld aantal werknemers (te dezen
100) tewerkstellen; hieruit volgt dat aileen het gewoonlijke aantal werknemers
in rekening mag worden genomen en
geen rekening kan worden gehouden
met een zeer tijdelijke aangroei van het
aantal werknemers gedurende de vakantiemaanden, namelijk van 1 juli tot 10
september, door indienstneming van studenten om met vakantie zijnde werknemers te vervangen; de omstandigheid dat
dergelijke vervangende indienstnemingen elk jaar tijdens de vakantieperiodes
worden gedaan, niet tot gevolg kan heb-

Gryse.

Overwegende dat artikel 14, § 1,
van de wet van 20 september 1948,
dat de instelling van ondernemingsraden voorschrijft in de ondernemingen die gewoonlijk een gemiddelde
van ten minste het wettelijk bepaalde aantal werknemers tewerkstellen,
niet vereist dat de daarbij in aanmerking te nemen werknemers gewoonlijk in de onderneming zijn tewerkgesteld;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
9 oktober 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - GelijkJuidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
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OVEREENKOMST VOOR HANDELSVERTEGENWOORD!GERS.

Nietig is de v66r het ontstaan van het
geschil aangegane overeenkomst die
de handelsvertegenwoordiger en zijn
werkgever het recht ontneemt om hun
geschil naar keuze aanhangig te maken bij een van de arbeidsrechtbanken
die met toepassing van art. 627, !!',
Ger. W. tot kennisneming van de vordering bevoegd zijn (1). (Art. 630 Ger.W.)
(ROSSAERT T.

«

G.D.L

»

B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. nr. 6641)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1988
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 627, enig lid, go, en 630 van het
Gerechtelijk Wetboek (artikel 627, enig
lid, go, gewijzigd bij de wet van 30 juni
1g11),

doordat het Arbeidshof te Antwerpen,
na te hebben vastgesteld dat partijen
een schriftelijke arbeidsovereenkomst
aangingen op 28 oktober 1g83, waarin
een clausule werd opgenomen waarbij de
Arbeidsrechtbank te Leuven alleen bevoegd verklaard werd om van de geschillen spruitend uit de overeenkomst kennis te nemen, dat eiseres bij dagvaarding van 27 augustus 1g35 haar vordering aanhangig maakte bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, en dat verweerweerster bij conclusie van 20 december
1g35 stelde dat de Arbeidsrechtbank te
Antwerpen onbevoegd was om kennis te
nemen van de vordering, oordeelt : dat
« in toepassing van artikel 630 van het
Gerechtelijk Wetboek dit door partijen
onderschreven bevoegdheidsbeding ratione loci van rechtswege nietig zou zijn indien het strijdig is met de artikelen 627,
628 en 62g en dagtekent van voor het
ontstaan van het geschil; dat in toepassing van artikel 627, go, voor de kwestieuze betwisting zowel de Arbeidsrechtbank te Leuven waar de maatschappe-

------------------1
(1} Zie Cass., 28 okt. 1985, A.R. nr. 4860
(A.C., 1985-86, nr. 131}, en 15 juni 1988, A.R.
nr. 5865 (A.C., 1987-88, nr. 626), met cone!.
O.M.
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lijke zetel van (verweerster) gevestigd is,
als de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in
het rechtsgebied waarvan de (eiseres)
was tewerkgesteld, bevoegd zijn om kennis te nemen van een geschil betreffende
de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst; dat ten einde een voor alle
werknemers bij (verweerster) tewerkgesteld uniforme interpretatie van de arbeidsovereenkomst te bekomen, contractueel werd overeengekomen dat een van
de mogelijke bevoegde rechtbanken, de
Arbeidsrechtbank te Leuven, ter zake aileen bevoegd is », en besluit dat : « dergelijk beding niet strijdig is met artikel
627, go, en niet indruist tegen artikel 630,
vermits de Arbeidsrechtbank te Leuven
bevoegd is krachtens artikel 627, go » en,
met bevestiging van het beroepen vonnis, het .hoger beroep van eiseres verwerpt en haar in de kosten veroordeelt,
terwijl, overeenkomstig artikel 627,
enig lid, go, van het Gerechtelijk Wetboek, tot kennisneming \·an de vordering
alleen bevoegd is de rechter van de
plaats waar de mijn, de fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor gelegen is en in het algemeen, van de plaats
die bestemd is voor de exploitatie van de
onderneming, de uitoefening van het beroep of de werkzaamheid van de vennootschap, van de vereniging of van de
groepering, voor alle geschillen bedoeld
bij de artikelen 578 en 582, 3° en 4°, en
voor de toepassing op de werkgever van
de administratieve sancties bepaald in
artikel 583; overeenkomstig deze bepaling onder meer de plaats waar het beroep wordt uitgeoefend in aanmerking
komt voor de aanwijzing van de territoriaal bevoegde rechtbank inzake de in deze bepaling vermelde geschillen die bij
de arbeidsgerechten aanhangig worden
gemaakt; een geding nopens de uitvoering van verbintenissen voortvloeiend uit
een arbeidsovereenkomst derhalve mag
worden ingeleid voor welke arbeidsrechtbank ook binnen het rechtsgebied waar
de werknemer is tewerkgesteld; eiseres
aanvoerde, en door het arbeidshof wordt
erkend, dat de Arbeidsrechtbank te Antwerpen was gelegen in het rechtsgebied
waarin zij was tewerkgesteld; overeenkomstig artikel 630, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek van rechtswege
nietig is elke overeenkomst die in strijd
is met de bepalingen van de artikelen
627, 628 of 62g van hetzelfde wetboek en
die dagtekent van v66r het ontstaan van
het geschil; de appelrechters vaststellen
dat te dezen in de arbeidsovereenkomst
van 28 oktober 1g83, en dus v66r het ont-
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staan van het geschil, inzake de rechten
bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, een clausule was opgenomen
waarbij aileen de Arbeidsrechtbak te
Leuven bevoegd werd verklaard om van
de geschillen voorspruitend uit de overeenkomst kennis te nemen; de overeenkomst waarbij, v66r het ontstaan van
enig geschil, wordt bedongen dat vorderingen, voortvloeiend uit de verbintenissen van een arbeidsovereenkomst, aileen
zullen mogen aanhangig gemaakt worden bij een bepaalde arbeidsrechtbank,
daar waar de werknemer, op grond van
zijn tewerkstelling binnen het rechtsgebied van meerdere arbeidsrechtbanken,
zich tot een andere rechtbank zou kunnen wenden, derhalve als strijdig met
het vrije beoordelingsrecht, bevestigd in
artikel 627, enig lid, go, van het Gerechtelijk Wetboek, moet worden opgevat, en
dergelijk beding bijgevolg als nietig
client te worden beschouwd; het arbeidshof derhalve niet zonder miskenning van
de artikelen 627, enig lid, go, en 630 van
het Gerechtelijk Wetboek kan oordelen
dat het litigieuze beding niet indruist tegen artikel 630 en niet wettig het hoger
beroep van eiseres kan verwerpen :

Overwegende dat, krachtens artikel 627, go, van het Gerechtelijk
Wethoek, een geschil tussen een
handelsvertegenwoordiger en zijn
werkgever over de arheidsovereenkomst aanhangig kan worden gemaakt hij de arheidsrechthank van
een gerechtelijk arrondissement
waar de handelsvertegenwoordiger
werkzaam is of waar de hedrijfszetel is gevestigd waaraan hij verhonden is;
Dat artikel 630, eerste lid, van hetzelfde wethoek bepaalt dat van
rechtswege nietig is iedere overeenkomst die in strijd is met de bepalingen van artikel 627 en dagtekent
van v66r het ontstaan van het geschil;
Dat met artikel 627, go, in strijd is
de overeenkomst die de handelsvertegenwoordiger en zijn werkgever
het recht ontneemt om hun geschil
naar keuze aanhangig te maken hij
een van de arheidsrechthanken die
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met toepassing van deze hepaling
tot kennisneming van de vordering
hevoegd zijn;
Overwegende dat hlijkens de vaststellingen van het arrest in de arheidsovereenkomst van 28 oktoher
1g83 « een clausule werd opgenomen
waarhij de Arheidsrechthank te Leuven aileen hevoegd is om van de geschillen spruitend uit de overeenkomst kennis te nemen »; dat dit
hevoegdheidsheding inhoudt dat
partijen, v66r het ontstaan van enig
geschil, uitsloten dat eiseres een
eventueel geschil over de arheidsovereenkomst hij een andere arheidsrechthank dan de Arheidsrechthank te Leuven aanhangig kon rnaken, hoewel, overeenkomstig artikel
627, go, van het Gerechtelijk Wethoek, onder meer ook de plaats
waar eiseres werkzaam was, in aanmerking kon komen om de territoriaal hevoegde arheidsrechthank aan
te wijzen;
Overwegende dat het arheidshof
vaststelt dat eiseres hij dagvaarding
van 27 augustus 1g85 het geschil
aanhangig maakte hij de Arheidsrechthank te Antwerpen, dit is in
het gerechtelijk arrondissement
waar zij werkzaam was; dat het,
door te heslissen dat het hoven aangehaalde heding van de arheidsovereenkomst « niet strijdig is met artikel 627, go, en niet indruist tegen
artikel 630, vermits de Arheidsrechthank te Leuven hevoegd is krachtens artikel 627, go », en door, met
hevestiging van het beroepen vonnis, de zaak naar de Arheidsrechthank te Leuven te verwijzen, de artikelen 627, go, en 630 van het
Gerechtelijk Wethoek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest; heveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
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op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
9 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert afdeli~gsvoorzitter - Gelijkluidende ~onclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler.
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14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 19, § 2, 4°
tot 7°, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, 23, §§ 1 en 2, van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers, 30, 6°, en 31, §§ 1 en 2, van
de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 juni 1980, gesloten in het Paritair Comite voor het Bouwbedrijf, betreffende
de arbeidsvoorwaarden toepasselijk in
de ondernemingen welke onder dat comite ressorteren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 april
1981,
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SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS
- BIJDRAGEN - LOON - DOOR DE WERKGEVER BETAALDE vERGOEDING - BED RAG BIJ
C.A.O. VASTGESTELD.

Wanneer de vergoedingen omschreven in
art. 19, § 2, 4° en fJ>, KB. 28 nov. 1969
bij C.A.O. zijn vastgesteld, zijn de werkelijk door de werkgever betaalde vergoedingen al dan niet loon voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen, naargelang zij de door de
werknemer werkelijk gedragen kosten
al dan niet te boven gaan (1).
(KYNDT
T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)
ARREST

(A.R. nr. 6654)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1988 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 2, eerste lid, 1° en 3°, van de
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,

------------------1
(1) Zie Cass., 14 okt. 1985, A.R. nr. 4794
(A.C., 1985-86, nr. 90).

doordat het arrest overweegt dat, voor
de berekening van de bijdragen, artikel
19, § 2, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 bepaalt dat een aantal
vergoedingen niet als loon aangemerkt
worden, en, na te hebben vastgesteld dat
« collectieve arbeidsovereenkomsten die
een voordeel toekennen, op zichzelf niet
bepalend (zijn) voor de vaststelling van
wat als loon en niet als loon moet worden beschouwd », verder overweegt dat
« de bedragen die worden bepaald in een
collectieve arbeidsovereenkomst, die dan
nog bekrachtigd is bij koninklijk besluit
zoals in casu, wel bepalend (zijn) voo~
het bedrage dat niet als loon, maar als
re1He kosten dient beschouwd », en dat
« al wat hoven deze bedragen of percentages uitgaat, zoals in casu, dan te beschouwen (is) als loon of voordelen niet
beantwoordend aan reele kosten •, waarna het arrest nochtans toegeeft dat « deze voordelen (...) minima zijn », en dat
« het niet uitgesloten is dat werkgevers
hogere bedragen betalen >>, maar beslist
dat deze toch als lonen worden beschouwd, ofschoon « wij (.... ) redelijkerwijze (mogen) aannemen dat kostenbedragen overeengekomen tussen werkgevers ..en werknemers reele kosten zijn,
terwiJl al wat erboven gaat als loon dient
beschouwd >>,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 19,
§ 2, 4° tot 7°, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 « de bedragen die
gelden als terugbetaling van de kosten
die de werknemer heeft verricht om zich
van zijn woonplaats naar zijn werkplaats
te begeven, alsook de kosten die ten laste van de werkgever vallen, de voordelen
toegekend in de vorm van arbeidsgereed-
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schap of werkkledij, de bedragen die de
werkgever aan de werlmemer betaalt ten
einde zich te kwijten van zijn verplichting om arbeidsgereedschap of werkkledij te bezorgen of om te zorgen voor kost
en inwoning, wanneer de werknemer ver
van zijn waning tewerkgesteld is, de bedragen die aan de werknemers worden
toegekend, wegens hun aansluiting bij
een vakorganisatie ten belope van het
bedrag door de minister van Sociale
Voorzorg bepaald », voor de berekening
van de bijdragen niet als loon aanmerkt;
de omstandigheid dat een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat waarin de
minima aan kostenvergoedingen worden
bepaald, niet wegneemt dat een individuele werknemer rei:He, hogere kosten kan
maken dan de in die collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde bedragen, en dat
die integrale hogere kostenvergoeding in
zulk een geval evenzeer onder toepassing valt van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969;
zodat het arrest slechts met miskenning
van de in het middel aangewezen bepalingen kan beslissen dat de bijdragen
moeten worden berekend op de door eiser uitbetaalde vergoedingen als kledijvergoeding, alaam- en slijtagevergoeding
en mobiliteitsvergoeding, op de loutere
overweging dat de uitgekeerde vergoedingen hoger zijn dan die bepaald in een
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, en zonder
na te gaan of de vergoede kosten al dan
niet daadwerkelijk door de werknemers
ten behoeve van de werkgever werden
gedragen (schending van al de in het
middel aangewezen bepalingen);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 19, § 2,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 bepaalt welke vergoedingen en voordelen voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen niet als loon worden aangemerkt; dat de bedragen omschreven
in het 4° en het 6° van die paragraaf
vergoedingen zijn die de werkgever
aan zijn werknemers betaalt voor
kosten die dezen werkelijk hebben
gedragen;
Dat, wanneer de bedoelde vergoe- ,
dingen bij collectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgesteld, de werkelijk door de werkgever betaalde
vergoedingen al dan niet loon zijn
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naargelang zij door de werlmemer
werkelijk gedragen kosten al dan
niet te hoven gaan;
Overwegende dat het arbeidshof
oordeelt dat de bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde minima als re~He kosten dienen te worden aangemerkt en dat « al wat
hoven deze bedragen of percentage
uitgaat, zoals in casu, dan te beschouwen (is) als loon of voordelen
niet beantwoordend aan reeele kosten »;
Dat het arrest op grond van die
redengeving de beslissing dat de
door eiser betaalde kledijvergoedingen, alaam- en slijtagevergoedingen
en mobiliteitsvergoedingen loon zijn
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen, niet naar recht
verantwoordt;
Dat het arrest aldus artikel 19,
§ 2, 4° en 6°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart en in zoverre de gevorderde sociale-zekerheidsbijdragen zijn
berekend op de vergoeding voor arbeidsgeneeskunde en gezondheidscontrole; 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.
9 oktober 1989 - 3' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys-Bouuaert en De Bruyn.
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JAARLIJKSE VAKANTIE -

VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - BEREKENING - IN
AANMERKING TE NEMEN LOON - DERTIENDE MAAND.

Een dertiende maand komt niet in aanmerking voor de berekening van het
dubbel vakantiegeld bedoeld in artikel
38, :JO, K.B. 30 maart 1967 (1).

(DE RIDDER T. VEBRA N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6671)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1988 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 14, § 1, 15, § 2, 20 van de
wetten betreffende het bediendencontract, geordend 20 juli 1955, 1, 2 van de
bij koninklijk besluit van 28 juni 1971
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers,
1, 38, 39, 46 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
der loonarbeiders en 97 van de Grandwet,
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volgens loondocumenten); jaarloon (enkel vakantiegeld inbegrepen) 100.800 x
12
1.209.600 F; dertiende maand :
100.800 F; dubbel vakantiegeld : 100.800 F
x 85/100 = 85.680 F; kostenvergoeding
van 15.000 F per maand: (...) (er) dient
aangenomen te worden dat deze vergoeding voor een derde verdoken loon inhield, zeggen: 5.000 F x 12 = 60.000 F »,
om vervolgens, na te hebben aangehaald
« dat, voor het bepalen van de aan (eiser) toekomende opzeggingstermijn en
de erbij horende opzeggingsvergoeding,
rekening dient gehouden te worden met
zijn functie van algemeen directeur, zijn
ancienniteit in het bedrijf van (verweerster) van twee jaar en vijf maanden op
het ogenblik van de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst, zijn leeftijd alsdan
van 41 jaar, zijn basisjaarloon van
1.456.080 BF, en zijn mogelijkheden om
een gelijkwaardige betrekking te vinden,
beoordeeld op het ogenblik van de afdanking », beslist « dat, mits de juiste waarde te verlenen aan voormelde gegevens,
dient aanvaard te worden dat (eiser) gerechtigd was op een opzeggingstermijn
van 14 maanden » en hem een opzegten
belope
van
ginsvergoeding
1.456.080 BF x 14/12 = 1.698.000 BF toekomt,

terwijl,

tweede onderdeel, een opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon dient
te omvatten, doch tevens de voordelen
verworven krachtens de overeenkomst,
waarvan ook het dubbel vakantiegeld
deel uitmaakt; de artikelen 38, 39 en 46
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 deel uitmaken van de bepalingen
van titel III, hoofdstuk I, afdeling 1 van
genoemd besluit, houdende berekening
van het vakantiegeld voor bedienden; uit
doordat het arrest, na te hebben vast- het geheel van die bepalingen blijkt dat
gesteld dat verweerster, zonder zich op voor de berekening van het vakantiegeld
het bestaan van enige dringende reden alle voordelen met remuneratoir karakte beroepen, was overgegaan tot de on- ter in aanmerking dienen genomen te
middellijke verbreking van de tussen worden; de berekeningsbasis van het
partijen bestaande arbeidsovereenkomst dubbel vakantiegeld dan ook tevens het
en zij dienvolgens gehouden was tot be- loon voor de dertiende maand moet omtaling van een opzeggingsvergoeding, het vatten; het arrest derhalve, door het dubbasisloon, strekkend tot berekening van bel vakantiegeld, dat terecht bij de bepabedoelde
vergoeding,
bepaalt
op ling van de opzeggingsvergoeding wordt
1.456.080 BF, bestaande uit « maandloon : aangerekend, te berekenen door het ba100.800 F (uitbetaald in september 1976 sismaandloon te vermenigvuldigen met
85/100, nalaat het loon voor de dertiende
maand in aanmerking te nemen en dusdoende de artikelen 38, en voor zoveel
nodig 1, 39, 46 van het koninklijk besluit
(1) Zie Cass., 28 okt. 1985, A.R. nr. 4843
(A.C., 1985-86, nr. 130).
van 30 maart 1967, 1, 2 van de wetten be-
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treffende de jaarlijkse vakantie van
werknemers en 20, § 2, van de wetten op
het bediendencontract schendt :

Nr. 85
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3e KAMER

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het
bedoelde dubbel vakantiegeld herekent met toepassing van artikel 38,
2°, van het koninklijk besluit van 30
maart 1967; dat dit vakantiegeld
wordt berekend op « de brutowedde
der maand » waarin de vakantie ingaat en, volgens artikel 45 van dit
besluit, wordt uitbetaald, wanneer
de bediende zijn hoofdvakantie
neemt;
Dat jaarlijks betaald loon, zoals
een dertiende maand, geen dee! uitmaakt van de wedde van een bepaalde maand, ook al wordt het
recht erop verkregen naargelang de
arbeid is verricht; dat zodanig loon
derhalve niet in aanmerking komt
voor de berekening van het dubbel
vakantiegeld bedoeld in artikel 38,
2°, van het koninklijk besluit van 30
maart 1967;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiser tot betaling van indexaanpassingen over de periode
van 1 juni 1975 tot 11 mei 1976 verwerpt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
9 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Houtekier.

ZIEKTE- EN
KERING -

-

9 oktober 1989

INVALIDITEITSVERZE-

ARBEIDSONGESCHIKTHEID BEVALLINGSUITKERING - SAMENLOOP MET
VAKANTIEGELD VOOR NIET GENOMEN VAKANTIEDAGEN.

De werkneemster heeft geen recht op
bevallingsuitkering voor het aantal dagen dat zij wegens bevallingsrust geen
vakantie heeft kunnen nemen v66r het
einde van het vakantiejaar, maar
waarvoor zij aanspraak op vakantiegeld heeft. (Artt. 56, § 1, vijfde lid, en
57, § 1, 2°, Z.I.V.-wet; art. 230, eerste
lid, 2°, en vierde lid, K.B. 4 nov. 1963;
artt. 66, 67 en 68, 2°, K.B. 30 maart
1967.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. VANDERMEULEN)
ARREST

(A.R. nr. 6679)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 januari 1987 (1)
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 57, § 1, 2°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, 230, 2°, van
het koninklijk besluit van 4 november
1963 tot uitvoering van voornoemde wet
van 9 augustus 1963, 66, 67 en 68, 2°, van
het koninklijk besluit van 30 maart 1967
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende jaarlijkse vakantie der loonarbeiders,
doordat het arrest beslist : dat artikel
230 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 te dezen geen toepassing
kan vinden, vermits verweerder van 24
september 1984 tot 30 december 1984 uitkeringen genoot wegens bevallingsrust;

1----------------(1) De voorziening werd ingediend op 23 februari 1989.
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dat artikel 68, 2°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 niet toelaat de
dagen van bevallingsrust te beschouwen
als vakantiedagen; dat dit artikel, dat het
behoud van de volledige bevallingsrust
op het oog heeft, belet dat deze duur virtueel zou gereduceerd worden ten voordele van de wettelijke vakantiedagen;
dat, vermits de resterende vakantiedag
op 31 december 1984 viel en door verweerster werd genomen, enkel deze dag
het voorwerp kan uitmaken van een terugvordering,
terwijl artikel 57, § 1, 2°, van de wet
van 9 augustus 1963 bepaalt dat de gerechtigde geen aanspraak heeft op uitkeringen voor de periode gedekt door het
vakantiegeld; dit laatste begrip, « periode
gedekt door het vakantiegeld », vervolgens nader is omschreven in het konin~
lijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963,
namelijk in artikel 230 van dat besluit,
waarin onder meer wordt bepaald : « Onder periode gedekt door het vakantiegeld
als bedoeld in artikel 57, § 1, 2°, van vorenbedoelde wet van 9 augustus 1963
dient te worden verstaan : 1° de vakantiedagen die samenvallen met een tijdvak
van arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is aangevangen tijdens de vakantieperiode;
2° de vakantiedagen die de gerechtigde
wegens zijn arbeidsongeschiktheid niet
kan nemen v66r het einde van het vakantiejaar »; derhalve uit de hierboven
aangehaalde wettelijke bepalingen volgt
dat een gerechtigde geen aanspraak
heeft op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen op de vakantiedagen die deze gerechtigde wegens zijn arbeidsongeschiktheid niet kan nemen v66r het einde van
het vakantiejaar; in het vervolg van artikel 230 van het koninklijk besluit van 4
november 1963 wordt bepaald op welke
wijze de vakantiedagen tijdens de arbeidsongeschiktheid worden aangerekend, en het laatste lid van artikel 230
onder meer zegt dat, ingeval er aan de
arbeidsongeschiktheid een einde komt
v66r er een volledige aanrekening is geweest, die vakantiedagen worden aangerekend op de laatste uitkeringsdagen
van het verstreken tijdvak van arbeidsongeschiktheid; uit de vaststellingen van
het arrest volgt dat te dezen, in het geval van verweerster, er op het einde van
haar arbeidsongeschiktheid wegens bevallingsrust, nog negen vakantiedagen
moesten aangerekend worden (verweerster had slechts 14 halve dagen vakantie
genomen van de 24 halve dagen waarop
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zij recht had; zij nam bovendien een dag
vakantie op 31 december 1984, onmiddellijk na haar bevallingsrust); weliswaar in
artikel 68, 2°, a, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 wordt bepaald
dat niet als jaarlijkse vakantiedagen mogen worden aangerekend, de dagen van
arbeidsonderbreking ten gevolge van onder meer de bevallingsrust, en deze bepaling inderdaad, zoals het arbeidshof terecht oordeelt, het behoud van de volledige duur van de bevallingsrust op het
oog heeft en dus belet dat deze duur virtueel zou gereduceerd worden ten voordele van de wettelijke vakantiedagen; er
tussen artikel 230, 2°, van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 en artikel
68, 2°, a, van het koninklijk .besluit van
30 maart 1967 geen confhct bestaat;
laatstgenoemde bepaling ook geen afbreuk doet aan de regel van artikel 66
van hetzelfde koninklijk besluit van 30
maart 1967, volgens welke het recht op
vakantiedagen slechts tot 31 december
van het vakantiejaar blijft behouden, en
ook een overeenkomst of een gewoonte
in de onderneming, aan deze dwingende
regel geen afbreuk kan doen; wanneer
het voor de werknemer toch onmogelijk
is zijn vakantie te nemen, bijvoorbeeld
wegens arbeidsongeschiktheid, hem, volgens artikel 67 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967, het vakantiegeld
wordt uitbetaald op de normale vakantiedatum in de onderneming, en uiterlijk
op 31 december van het jaar dat op het
vakantiedienstjaar volgt; artikel 230, 2°,
van het koninklijk besluit van 4 november 1963 precies de bedoeling heeft om
in het bovenbeschreven geval een cumulatie van vakantiegeld en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen te verhinderen; verweerster, die, zoals in het arrest wordt
vastgesteld, op 31 december van het vakantiejaar, wegens bevallingsrust negen
dagen vakantie niet had kunnen nemen,
derhalve ingevolge artikel 66 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 de
resterende vakantiedagen in geen geval
kon « overdragen » naar het volgend
jaar, verder, ingevolge artikel 67 van hetzelfde besluit, verweerster recht had op
het volledig vakantiegeld v66r het einde
van het vakantiejaar, doch, ingevolge artikel 230 van het koninklijk besluit van 4
november 1963, verweerster voor de vakantiedagen die zij niet had kunnen nemen, geen recht had op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen; het arrest derhalve,
door te beslissen dat, met uitzondering
van de uitkeringen uitbetaald op 31 december 1984, eiser de uitkeringen die
aan verweerster werden uitbetaald voor
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de vakantiedagen die zij wegens haar
bevallingsrust niet had kunnen nemen
v66r het einde van 1984, niet kan terugvorderen, schending inhoudt van de artikelen 57, § 1, 2°, van de wet van 9 augustus 1963, 230, 2°, van het koninklijk
besluit van 4 november 1963, 66, 67 en
68, 2°, van het koninklijk besluit van 30
maart 1967:

Nr. 85

men, niet naar het volgende vakantiejaar kunnen worden overgedragen, en dat, ingevolge artikel 67 van
het besluit, het vakantiegeld voor
die dagen, voor zover het nog niet
zou zijn uitbetaald, in elk geval uiterlijk op 31 december van het betrokken vakantiejaar moet worden
uitgekeerd;
Overwegende dat de werknemer,
Overwegende dat het arrest vastingevolge artikel 57, § 1, 2°, van de
ziekte- en invaliditeitswet, geen aan- stelt: dat verweerster, die deeltijds
spraak heeft op arbeidsongeschikt- tewerkgesteld was, na haar bevalheidsuitkeringen voor << de periode ling rustte van 10 oktober 1984 tot
gedekt door vakantiegeld »; dat, val- 30 december 1984 en, op die grond,
gens artikel 230, eerste lid, 2°, van in het kader van de ziekte- en inhet koninklijk besluit van 4 novem- validiteitsverzekering arbeidsongeber 1963, zo'n periode wordt ge- schiktheidsuitkeringen genoot; dat
vormd door de vakantiedagen die de zij in 1984 nog maar veertien halve
gerechtigde op uitkeringen, wegens vakantiedagen had genomen van de
zijn arbeidsongeschiktheid, niet kan 24 halve dagen waarop zij wettelijk
nemen v66r het einde van elk va- aanspraak had; dat zij vanaf 31 december 1984 vakantie nam;
kantiej aar;
Dat uit die feitelijke gegevens
Dat de werkneemsters die de bij volgt dat verweerster geen aande wet bepaalde zwangerschapsrust spraak had op arbeidsongeschiktnemen, krachtens artikel 56, § 1, heidsuitkeringen voor de betwiste
vijfde lid, van de ziekte- en invalidi- dagen gelegen v66r 31 december
teitswet, geacht worden arbeidson- 1984 waarvan het aantal gelijk is
geschikt te zijn en derhalve in be- aan dat van de in 1984 niet genoginsel gerechtigd op arbeidsonge- men vakantiedagen, vermits die daschiktheidsuitkeringen;
gen, krachtens het bepaalde in de arDat het laatste lid van artikel 230 tikelen 57, § 1, 2°, van de Ziekte- en
van het voormelde koninklijk be- Invaliditeitswet en 230, eerste lid, 2°,
sluit van 4 november 1963 bepaalt en laatste lid, van het koninklijk bedat, ingeval er aan de arbeidsonge- sluit van 4 november 1963, als een
schiktheid die aanleiding geeft tot << periode gedekt door vakantiegeld >>
uitkeringen, een einde komt v66r er op het verstreken tijdvak van areen volledige aanrekening is ge- beidsongeschiktheid moeten worden
weest van de vakantiedagen die de aangerekend;
gerechtigde niet heeft kunnen neDat het arrest, door anders te bemen, die dagen aangerekend wor- slissen, de voormelde wettelijke beden op de laatste uitkeringsdagen palingen schendt;
van het verstreken tijdvak van arDat het middel gegrond is;
beidsongeschiktheid;
Overwegende dat, hoewel volgens
artikel 68, 2°, van het VakantiebeOm die redenen, zonder acht te
sluit van 30 maart 1967, de dagen
van arbeidsonderbreking ten gevol- slaan op de memorie die verweerge van rust bij bevalling niet als va- ster op 10 mei 1989 aan de griffie
kantiedagen mogen worden aange- van het Hof heeft gezonden en die
rekend, uit artikel 66 van hetzelfde niet door een advocaat bij het Hof
besluit niettemin volgt dat de vakan- van Cassatie is getekend, vernietigt
tiedagen die wegens rust bij beval- het bestreden arrest in zoverre het
ling niet v66r het einde van het va- voor recht Verklaart dat de terugvorkantiejaar kunnen worden geno- dering van eiser « dlent beperkt te
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worden tot de uitkeringen uitbetaald
op 31 december 1984 »; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
9 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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I. Op de voorziening van Edmond
Lambert tegen de veroordelende beslissing op de strafvordering tegen
hem:
Over het middel ; schending van de artikelen 2, 5 en 41 van de wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, 66, 67 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet,

doordat het arrest de tenlastelegging
A, zijnde in de bij artikel 1 van de wet
van 26 maart 1971 bedoelde wateren of
in de openbare riolen, voorwerpen en/of
stoffen te hebben geworpen of gedeponeerd, verontreinigde of verontreinigende
vloeistoffen erin te hebben geloosd of
gassen te hebben ingebracht zonder vergunning overeenkomstig de bepalingen
van deze wet, in hoofde van eerste eiser
bewezen verklaart en deze hiervoor veroordeelt, op grond van de motieven « dat
Edmond Lambert, bestuurder-directeurNr. 86
generaal van de N.V. B.M.T. te Boechout,
vervolgd wordt hoofdens inbreuk op de
bepalingen van de wet van 26 maart 1971
2• KAMER - 10 oktober 1989
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging nadat op
17.10.1985 en 7.11.1985 was vastgesteld
MISDRIJF - ALGEMENE BEGRIPPEN - ZE- door inspecteurs van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij dat de afdeling
DELIJK BESTANDDEEL - WETENSCHAP.
schildering van de B.M.T.-fabriek te BoeStrafbaarheid wegens een misdrijf ver- chout, aldaar, zonder vergunning, veronteist wetenschap dat dit misdrijf wordt reinigde afvalwaters loosde in de openbare riool, niet accidenteel maar geregepleegd (1).
geld volgens een handelwijze inherent
aan de produktie-installatie; dat immers
(LAMBERT E.A)
niet alleen de eventueel overtollige
vloeistof langs een overloop in de riool
ARREST
terechtkwam maar dat ook veelvuldig
heel deze installatie werd gereinigd
(A.R. nr. 3066)
waarbij al de gezegde vloeistof in het riool werd geloosd; « dat daarbij gezegde
RET HOF; - Gelet op het bestre- vloeistof niet voldeed aan de sectoriiHe
den arrest, op 24 november 1988 normen voor het bekomen van een vergunning wegens te hoge concentraties
door het Hof van Beroep te Antwer- van
metalen; dat uit de eigen verklaring
pen gewezen;
van beklaagde, afgelegd aan verbaliserende politie-officier Boons op 17 oktober
1985, blijkt dat het in zijn bevoegdheid
(1) Zie in dezelfde lijn Cass., 12 mei 1987, als- lag de nodige vergunning aan te vragen;
mede de cone!. adv.-gen. du Jardin v66r Cass., 12 dat het zelfs in zijn bevoegdheid lag de
mei 1987, A.R. nr. 728, A.C., 1986-87, nr. 531, en onwettelijke toestand onmiddellijk te
R. W., 1987-88, 538 : strafbaarheid wegens een doen ophouden daar hij alsdan eveneens
misdrijf kan niet voortvloeien uit de enkele verklaarde dat hij opdracht gaf om vanaf
vaststelling dat het misdrijf werd gepleegd; zie :
Cass., 27 april 1964, Bull. en Pas., 1964, 909; 30 de volgende dag (18.10.1985) de bedoelde
okt. 1973, A.C., 1974, 252; 3 nov. 1981, A.C., "waters " op te vangen in een citerne en
1981-82, nr. 157 en noot R.H., sub Cass., 6 okt. deze te laten afvoeren naar een water1952, in Bull. en Pas., 1953, I, 37.
zuiveringsstation; dat daaruit blljkt dat

------------------1
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Edmond Lambert voor de feiten verantwoordelijk is "•

terwijl, eerste onderdeel, in de omschrijving van het aan eerste eiser ten
laste gelegde misdrijf bestaande in de
overtreding van de artikelen 2, 5 en 41
van de wet van 26 maart 1971, geen melding wordt gemaakt van enig moreel bestanddeel; dat er geen enkel misdrijf is
dat enkel bestaat in een !outer materieel
feit, los van enig moreel bestanddeel; dat
uit de veroorde!ing voor een bepaald
misdrijf moet blijken dat de rechter niet
het bestaan van het misdrijf aanwezig
acht op grond van de enkele vaststelling
van het materieel bestanddeel; eerste eiser met betrekking tot de hem ten laste
gelegde lozing van afvalwaters had ingeroepen dat hij overtuigd was dat er geen
water geloosd werd en dat het water in
een gesloten circuit circuleerde; dat het
arrest weliswaar vaststelt dat waters
werden geloosd door de afdeling schildering van de N.V. B.M.T. en dat dit niet te
wijten was aan een defectueuze installatie doch aan deze installatie inherent
was, doch dat door deze vaststellingen
geenszins het bestaan wordt vastgesteld
van een persoonlijke fout - een moreel
bestanddeel, hetzij opzet hetzij nalatigheid - in hoofde van eerste eiser, zodat
het arrest, door eerste eiser te veroordelen op grond van de tenlastelegging A
zonder dat blijkt dat de rechter niet het
bestaan van het misdrijf aanwezig heeft
geacht op grond van de enkele vaststelling van het materieel bestanddeel,
schending inhoudt van de artikelen 2, 5
en 41 van de wet van 26 maart 1971 op
de bescherming van oppervlaktewateren
tegen verontreiniging en van artikel 97
van de Grondwet,

derde onderdeel, het arrest niet antwoordt op het regelmatig door eerste eiser in conclusie voorgedragen verweer
waarin deze liet gelden dat hij « overtuigd (was) dat er geen water geloosd
werd en dat het water in een gesloten
circuit circuleerde >> (appelconclusie, pagina 3, alinea 1); dat de door het arrest
in hoofde van eerste eiser aangehaalde
bevoegdheden betrekking hebben op de
situatie waarin eerste eiser wist dat er
lozingen geschiedden - in welk geval
h1j deze kon doen stopzetten - of moesten geschieden - in welk geval hij hierdoor een vergunning kon aanvragen, zodat het arrest, bij gebrek aan antwoord

Nr. 86

op de conclusie van eerste eiser, niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 va:'1 de Grondwet) :

Wat het eerste en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat strafbaarheid
wegens een misdrijf de wetenschap
vereist dat het misdrijf wordt gepleegd;
Overwegende dat eiser voor het
hof van beroep concludeerde « dat
hij ervan overtuigd was dat er geen
water geloosd werd en dat het water
in een gesloten circuit circuleerde »;
Overwegende dat de appelrechters
met de enkele vaststelling dat er
waterlozing plaatshad, dat die waterlozing niet accidenteel was, dat
eiser bevoegd was om de nodige vergunning aan te vragen en dat hij de
bevoegdheid had de onwettelijke
toestand te doen ophouden, vermits
hij na zijn verhoor daartoe opdrachten gaf, eisers conclusie niet beantwoorden en hun beslissing niet naar
recht verantwoorden, nu daaruit
niet af te leiden is dat eiser kennis
had van het bestaan van de waterlozing;
Dat de onderdelen gegrond zijn;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het tweede onderdeel van eisers middel dat
niet tot cassatie zonder verwijzing
kan leiden, vernietigt de veroordelende beslissing op de strafvordering tegen de eiser Edmond Lambert; verwerpt de voorziening van de
N.V. B.M.T.; stelt vast dat de veroordeling van eiseres als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor de eiser Edmond Lambert geen bestaansreden meer heeft; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
de eiseres N.V. B.M.T. tot een vierde
van de kosten; laat de overige kos-
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ten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
10 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. De Baets - GelijkJuidende conclusie van de h. du Jardin,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De
Gryse.
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3° en 4° Wanneer, inzake douane en ac-

cijnzen, een beslissing uitstel verleent
voor de verbeurdverklaring van de
goederen waarvan de rechten zijn ontdoken en voor de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van die goederen bij niet-vertoning ervan, is de
vernietiging beperkt tot het uitstel en
wordt ze uitgesproken zonder verwijzing (2).

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. SIKIER A., SIKIER M.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 6540)
Nr. 87
2•

KAMER -

11 oktober 1989

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWOON UITSTEL - DOUANE
EN ACCIJNZEN - VERBEL:RDVERKLARING TOEPASSELIJKHEID.

2° DOUANE EN ACCIJNZEN BEURDVERKLARING TOEPASSELIJKHEID.

VERGEWOON VITSTEL -

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1987
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 220, 221, 222, 224 van de algemene wet inzake douane en accijnzen (koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coiirdinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd door de wet van 6 juli 1978) en
8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie,

3° CASSATIE -

VERN!Ef!GING - O:viVANG
- STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN VERBEURDVERKLARING -- GEV:'OON riTSTfL
- \ ERNIETIGING BEPERKT TOT HET LITSTEL.

doordat het arrest, na de verweerders
wegens sluikinvoer, op 7 augustus 1983,
van 15 gouden armbanden te hebben
veroordeeld tot verschillende straffen, na
meer bepaald ten aanzien van Ahmet Sikier de verbeurdverklaring te hebben
4° VERWIJZING NA CASSATIE
uitgesproken van de inbeslaggenomen
koopwaar, bestaande uit vijf gouden
STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJ!\'ZEN
armbanden, 22 karaat, ter waarde van
VERBEL:RDVERKLARING - GEWOON riTSTEL
81.090 frank, na ten aanzien van Mehmet
- CASSAT!" ZONDER VERWIJZING.
Sikier de verbeurdverklaring te hebben
1" en 2° De veroordeling tot de verbeurd- gelast van de inbeslaggenomen goedeverklaring van goederen bij invoer of ren, zijnde tien gouden armbanden, 22
paging tot invoer zonder aangifte, als- karaat, ter waarde van 151.050 frank, en
ook tot de betaling van de tegenwaar- na heiden te hebben veroordeeld tot het
de van die goederen bij niet-vertoning vertonen, met het oog op verbeurdverklaervan, kan niet met uitstel worden uit- ring, van de minibus Ford 1979, chassis
gesproken (1). (Artt. 221 tot 224 Dou- GBVKUY20608, of, in geval van niet-verane en Accijnzenwet 18 juli 1977.)
tonen, tot de betaling van de tegenwaarde ervan, namelijk 50.000 frank, aan de
------------------1 verweerders een uitstel van drie jaar
toekent voor die verbeurdverklaringen,
(1} en (2) Cass., 14 juni 1989, A.R. nr. 6135
(A.C., 1988-89, nr. 601), en cone!. O.M. (Bull. en
Pas., 1989, I, nr. 601).

terwijl de verbeurdverklaring op grond
van de artikelen 220 tot 222 en 224 van
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de algemene wet inzake douane en accijnzen een straf is die, krachtens de wet
en in het belang van de openbare orde
die zij beschermt, een zakelijk karakter
heeft, dat wil zeggen dat zij betrekking
heeft op een zaak (wie de eigenaar en de
overtreder ook mogen zijn), zelfs als ze
niet toebehoort aan de overtreder en zelfs
als deze is vrijgesproken of onbekend is
gebleven; de verbeurdverklaring waarvan
spake is in die bepalingen, bijgevolg, wegens haar zakelijk karakter, onverenigbaar is met het uitstel dat een strikt persoonlijk karakter heeft; voormeld artikel
8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 naar
luid waarvan de rechter in bepaalde gevallen kan gelasten dat de tenuitvoerlegging van de hoofdstraffen of vervangende
straffen wordt uitgesteld, niet van toepassing is op de verbeurdverklaring bedoeld
in de artikelen 220 tot 222 en 224 van de algemene wet inzake douane en accijnzen,
gelet op het in de eerste plaats zakelijk
karakter van die verbeurdverklaring; het
arrest bijgevolg, nu het een uitstel van
drie jaar verleent voor de tenuitvoerlegging van de uitgesproken verbeurdverklaringen, de artikelen 220 tot 222 en 224 van
de algemene wet inzake douane en accijnzen alsook artikel 8, § 1, van de wet van 29
juni 1964 betreffende het uitstel en de probatie schendt :
Overwegende dat de verbeurdverklaring waarvan sprake is in de artikelen 220 tot 222 en 224, die deel
uitmaken van hoofdstuk XXIV
« Baeten en straffen in het algemeen » van de algemene wet inzake
douane en accijnzen, een zakelijk
karakter heeft, meer bepaald omdat
de uitspraak ervan niet vereist dat
de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de verbeurd te verklaren goederen, en evenmin dat de
ontduiker bekend is;
Overwegende dat uitstel van tenuitvoerlegging in strafzaken, gelet
op het persoonlijk karakter ervan,
niet kan verleend worden voor een
verbeurdverklaring die een zakelijk
karakter heeft;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende voor het overige
dat de substantii:!le of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het aan de
verweerders uitstel van drie jaar
verleent voor de « verbeurdverklaring en het vertonen met het oog op
verbeurdverklaring » die tegen hen
zijn uitgesproken; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
de verweerders, ieder van hen, in de
helft van de kosten; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing.
11 oktober 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. A. De Bruyn.
Op dezelfde dag is een arrest in de zelfde
zin gewezen in de zaak Belgische Staat Min. v. Financien t. De Leye (A.R. nr. 6933).

Nr. 88
2'

KAMER -

11 oktober 1989

1° INDEPLAATSSTELLING

RIJKSAMBTENAAR, SLACHTOFFER VAN EEN DOOR
DE SCHULD VAN EEN DERDE VEROORZAAKT
ONGEVAL - INDEPLAATSSTELING VAN DE
STAAT IN DE RECHTEN VAN DE AMBTENAAR
- ART. 17 K.B. VAN 1 JUNI 1964 - OMVANG
VAN DE INDEPLAATSSTELLING.

2° INDEPLAATSSTELLING
PLAATSSTELLING
VOORWAARDE.

BIJ

INDEOVEREENKOMST -

1° Art. 17 K.B. van 1 juni 1964 betreffen-

de sommige verloven toegestaan aan
personeelsleden van de rijksbesturen
en betreffende afwezigheden wegens
persoonlijke aangelegenheden, naar
luid waarvan de Staat in de rechten
treedt van de ambtenaar wiens afwezigheid te wijten is aan een ongeval
veroorzaakt door de schuld van een
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derde, tot beloop van het gestorte be- krachtens de wettelijke indeplaatssteldrag, heeft enkel betrekking op de ac- ling waarop (hij) zich kon beroepen doortiviteitswedde van de ambtenaar en dat artikel 17 van het koninklijk besluit
niet op de bedragen die gestort worden van 1 juni 1964 een gelijkaardige, van
als vakantiegeld en kerstgratificatie.
het gemeen recht afwijkende regeling
2" Hij die uitsluitend zijn eigen schuld

en niet die van een derde betaalt, kan
niet bij overeenkomst in de plaats worden gesteld van de schuldeiser ter uitoefening van diens rechten jegens die
derde (1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DEFOSSE)

heeft ingevoerd; dat, gelet op de specifieke aard van die regeling en het feit dat
zij van het gemeen recht afwijkt, het begrip " activiteitswedde" op een beperkende wijze moet worden uitgelegd; dat (eiser) zijn vordering dus niet kan gronden
op een kennelijk uitbreidende uitlegging
van de wettekst, aangezien de activiteitswedde niet mag worden gelijkgesteld
met de bezoldiging waarvan zij slechts
een bestanddeel is naast, onder andere,
het vakantiegeld en de " eindejaarstoelage" »,

ARREST ( vertaling)

terwijl, eerste onderdeel, artikel 17 van
het koninklijk besluit van 1 juli 1964 niet
strekt tot de invoering van een wetteHET HOF; - Gelet op het bestre- lijke indeplaatsstelling die afwijkt van
den vonnis, op 10 januari 1989 in ho- het gemene recht en, om die reden, op
ger beroep gewezen door de Correc- een beperkende wijze moet worden uitgelegd; die verordenende bepaling in
tionele Rechtbank te Namen;
werkelijkheid voorschrijft dat de rijksambtenaar zijn bezoldiging alleen ontOver het eerste middel : schending van vangt op voorwaarde dat hij de Staat in
de artikelen 1134, 1135, 1249, 1250, 1°, zijn rechten doet treden tegen de aan1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek sprakelijke derde; een dergelijke indee~ 17 van het koninklijk besluit van 1 juplaatsstelling niet geschiedt krachtens
m 1964 betreffende sommige verloven de wet maar bij overeenkomst, en geretoegestaan aan personeelsleden van de geld wordt door de artikelen 1249 en
rijksbesturen en betreffende afwezighe- 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetboek: arden wegens persoonlijke aangelegenhe- tikel 1250, 1°, van het Burgerlijk Wetden,
hoek bepaalt dat indeplaatsstelling gedoordat het bestreden vonnis de verde- schiedt bij overeenkomst wanneer de
ring van eiser niet gegrond verklaart, in schuldeiser, die betaling ontvangt van
zoverre zij betrekking heeft op de bedra- een derde persoon, hem in zijn rechten
gen van 2.984 frank en 4.947 frank, die doet treden; die indeplaatsstelling uithet gedeelte van het vakantiegeld en van drukkelijk en gelijktijdig met de betaling
de nieuwjaarstoelage vertegenwoordigen moet geschieden; uit de kwijtingen van
dat overeenkomt met de arbeidsonge- 2? mei en 23 december 1987 waarop eiser
schiktheid ten gevolge van het ongeval z1ch beriep, blijkt dat de heer Desmul
waarvoor de beklaagde aansprakelijk is, uitdrukkelijk eiser in zijn rechten heeft
op grond « dat (eiser), door wedde, va- doen treden ten belope van de bedragen
kantiegeld en " eindejaartoelage" te be- van 2.984 frank en 4.947 frank; de voortalen, een schuld heeft gekweten waar- waarden voor indeplaatsstelling bij overtoe (hij) gehouden was (... ) op grond van eenkomst aldus waren vervuld; derhalve,
het statuut van zijn ambtenaar; dat (hij) ook al kon de indeplaatsstelling die door
dus zijn eigen schuld, niet die van een artikel 17 van het koninklijk besluit van
ander heeft betaald; dat de betaalde wed- 1 juni 1964 aan de rijksambtenaren
de hem door de beklaagde of zijn verze- wordt opgelegd, enkel geschieden ten bekeringsmaatschappij
is
terugbetaald lope van de wedde stricto sensu, niets de
rijksambtenaar verbiedt om, wanneer hij
-----~------------1 een vakantiegeld en een nieuwjaarstoelage ontvangt die overeenkomen met een
(1) Cass., .12 nov. 1970 (A.C., 1971, 236); DE periode . van arbeidsongeschiktheid, de
PAGE, Trade, vol. Ill, nrs., 513 en 517·, P. VAN
Staat b1j overeenkomst in zijn rechten
0MMESLAGHE, « Examen de jurisprudence Les
op schadeloosstelling te doen treden ten
obligations », R.C.J.B., nr. 205, biz. 111 en l12.
belope van de bedragen van dat vakan(A.R. nr. 7379)
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tiegeld en die toelage; het bestreden vonnis bijgevolg, door artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 aldus uit
te leggen dat de rijksambtenaar de Staat
niet bij overeenkomst in zijn recht op
vergoeding mag doen treden, ten belope
van de bedragen die geen deel uitmaken
van de wedde sensu stricto, aan die reglementsbepaling een onjuiste draagwijdte geeft en haar schendt; daaruit bovendien volgt dat het bestreden vonnis,
door geen werking toe te kennen aan de
door de ambtenaar met eiser overeengekomen indeplaatsstelling, de artikelen
1249 en 1250, 1°, van het Burgerlijk Wethoek schendt en, door aan die overeenkomst van indeplaatsstelling geen wettelijke uitwerking te verlenen, de verbindende kracht ervan miskent en de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek schendt; daaruit volgt, ten slotte, dat het bestreden vonnis, nu het aan
eiser geen vergoeding toekent voor de
schade van zijn ambtenaar, in wiens
rec:.hten hij getreden was, de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;

tweede onderdeel, krachtens de artikelen 5, § 1, 1°, en 7 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de
toekenning van een vakantiegeld aan het
personeel van 's lands algemeen bestuur
en krachtens artikel 4, §§ 1 en 2, van het
koninklijk besluit van 23 oktober 1979
houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen
van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt, de bedragen van het vakantiegeld en van de « eindejaarstoelage »
overeenkomstig
worden
verminderd
wanneer de belanghebbende niet zijn
volledige wedde heeft genoten, en terwijl
bijgevolg artikel 17 van het koninklijk
besluit van 1 juni 1964 geenszins ertoe
strekt de gevolgen van de indeplaatsstelling waartoe de rijksambtenaar gehouden is opdat hij zijn activiteitswedde of
wachtgeld zou kunnen ontvangen, te beperken tot de enkele wedde stricto sensu
en met uitsluiting van het vakantiegeld
of de nieuwjaarstoelage; de wedde van
de rijksambtenaar daarentegen de gehele, hem voor zijn diensten toegekende
bezoldiging omvat, waaronder, onder
meer, de bedragen die hem als vakantiegeld en nieuwjaarsgratificatie worden
toegekend; het bestreden vonnis bijgevolg, door het vakantiegeld en die nieuwjaarspremie uit te sluiten van het toepassingsgebied van artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964, die

bepaling miskent
schendt:

Nr. 88
en

haar

bijgevolg

Wat het tweede onderdeel be
treft :
Overwegende dat het koninklijk
besluit van 29 juni 1973 houdende
bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries enkel betrekking heeft op de wedden van dat
personeel; dat de wettelijke en verordenende bepalingen tot vaststelling van de bezoldiging van de rijksambtenaren in het algemeen een
onderscheid maken tussen de wedde
en de verschillende daarnaast toegekende toelagen; dat zulks meer bepaald het geval is met het koninklijk besluit van 30 januari 1979
betreffende de toekenning van een
vakantiegeld aan het personeel van
's lands algemeen bestuur en met
het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van
een eindej aarstoelage aan sommige
titularissen van een ten laste van de
Schatkist bezoldigd ambt;
Overwegende dat bij ontstentenis
van enige aanwijzing over datgene
wat onder activiteitswedde of wachtgeld moet worden verstaan voor de
toepassing van het koninklijk besluit van 1 juni 1964, men zich dient
te houden aan de bewoordingen van
dat besluit dat enkel spreekt over de
wedde;
Dat het bestreden vonnis, nu het
beslist dat artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 enkel betrekking heeft op de activiteitswedde en niets bepaalt over
vakantiegeld of « eindejaarstoelage », een juiste toepassing maakt
van die tekst;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden
vonnis, in zoverre het beslist dat eiser zich, wat het vakantiegeld en de
nieuwjaarstoelage betreft, niet kan
beroepen op artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964, dat
artikel niet aldus interpreteert dat
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de rijksambtenaar de Staat niet bij
overeenkomst in zijn recht op vergoeding zou kunnen doen treden ten
belope van de bedragen die geen
deel uitmaken van de wedde;
Dat het onderdeel, in zoverre het
de schending van voormeld artikel
17 aanvoert, berust op een onjuiste
lezing van de bestreden beslissing
en derhalve feitelijke grondslag
mist;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
11 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel in feite beweert
dat het bestreden vonnis, door geen
werking toe te kennen aan de indeplaatsstelling bij overeenkomst, de
artikelen 1249 en 1250, 1°, van het Nr. 89
Burgerlijk Wetboek en bijgevolg de
artikelen 1134, 1135, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
1•

KAMER-

12 oktober 1989

Overwegende dat de indeplaatsstelling bij overeenkomst veronder- GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - GEMEENstelt dat de derde die zich erop beTEBELASTINGEN - BELASTING OP DE GEroept de schuld van een ander en
MEUBILEERDE KAMERS - HODDER - BEniet zijn eigen schuld heeft betaald;
GRIP.

Overwegende dat het bestreden
vonnis, zonder dienaangaande te
worden bekritiseerd, erop wijst dat
eiser door het vakantiegeld en de
« eindej aarstoelage » te betalen
<< een schuld heeft gekweten waartoe (hij) gehouden was wegens het
statuut van zijn ambtenaar » en
« dat hij dus zijn eigen schuld en
niet die van een ander heeft betaald »;
Dat het bestreden vonnis, nu het
geen uitwerking verleent aan de
door de rijksambtenaar aan eiser
toegestane indeplaatsstelling in zoverre zij op het bovengenoemde vakantiegeld en de bovengenoemde
toelage betrekking heeft, een juiste
toepassing maakt van de artikelen
1249 en 1250, 1°, van het Burgerlijk
Wetboek; dat de grief waarin schending wordt aangevoerd van de artikelen 1134, 1135, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek derhalve
niet kan worden aangenomen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;

Een bestendige deputatie kan naar recht
oordelen dat de « huismeester » of
« behee1·der » van gemeubileerde kamers die aan andere personen toebehoren en door deze laatsten in huur
worden gegeven, niet onderworpen is
aan de gemeentebelasting ten laste
van een ieder die gemeubileerde kamers in huur geeft, hetzij als logementhouder, hetzij als hoofdhuurder of
eigenaar van het pand.
(STAD OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
T. DE MONTPELLIER D'ANNEVOIE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1003 F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 11 februari 1988
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen
op de bezwaren tegen aanslagen in
de gemeentebelasting op de in huur
gegeven gemeubileerde kamers,
over de belastingjaren 1984, 1985 en
1986;
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Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder tegen de
voorziening opgeworpen en hierin
bestaande dat de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering
en de geschillen inzake provinciale
en plaatselijke heffingen te dezen
van toepassing is, zodat eiser krachtens artikel 7, eerste lid, van die wet
tegen de beslissing van de bestendige deputatie hoger beroep had moeten instellen :
Overwegende dat de wet van 23
december 1986 betreffende de invordering en de geschillen inzake provinciale en plaatselijke heffingen,
die in het Belgisch Staatsblad van
12 februari 1987 is bekengemaakt, in
artikel 12, eerste lid, bepaalt dat zij
in werking treedt vanaf het dienstjaar volgend op de datum van die
bekendmaking, dat wil zeggen vanaf
het belastingjaar 1988;
Overwegende dat in het tweede
en derde lid van hetzelfde artikel 12
weliswaar wordt bepaald, enerzijds,
dat de artikelen 5 tot 9 van die wet
van toepassing zullen zijn op alle
aanslagen van het jaar dat loopt op
dezelfde datum als die waarop die
wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, voor zover de procedure is ingesteld of de voor de
rechtsmiddelen gestelde termijnen
niet zijn verstreken, en, anderzijds,
bij wijze van overgangsmaatregel,
tegen de beslissingen van de bestendige deputatie genomen v66r de bekendmaking van die wet in het Belgisch Staatsblad beroep kan worden
ingesteld binnen veertig dagen na
de datum van bekendmaking, maar
voor zover die beslissingen betrekking hebben op een aanslag van het
lopend j aar; dat daaruit valt af te
leiden dat de bepalingen van dat artikel 12, tweede en derde lid, toepasselijk zijn in de onderstelling dat
het gaat om een geschil inzake aanslagen over het jaar dat loopt op de
datum van de bekendmaking van de
wet in het Belgisch Staatsblad, dat
wil zeggen een geschil betreffende
aanslagen over het jaar 1987;
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Overwegende dat, zoals uit de vermeldingen van de bestreden beslissing blijkt, zij uitspraak doet over
bezwaren betreffende de belastingjaren 1984, 1985 en 1986;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid dientengevolge niet kan
worden aangenomen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 8 van de wet van 5 juli 1871 tot
wijziging van de belastingwetten,
doordat de bestreden beslissing het
door verweerder voor het dienstjaar 1985
op 31 augustus 1987 ingediende bezwaar
ontvankelijk verklaart,
terwijl dat bezwaar is ingediend buiten
de termijn van drie maanden de afgifte
van het voor dat belastingjaar 1985, op
28 april 1986 betekende aanslagbiljet :

Overwegende dat artikel 8 van de
in het middel bedoelde wet van 5 juli 1871 bepaalt dat de bezwaren binnen drie maanden na de afgifte van
het aanslagbiljet aan de bestendige
deputatie worden gezonden, welke
term « afgifte » in de gewone zin
van het woord, te weten « overhandiging » of « aanbieding aan de
woonplaats van >> de betrokkene
moet worden verstaan;
Overwegende dat, met betrekking
tot het belastingjaar 1985, op het
aanslagbiljet de datum van 28 april
1986 vermeld staat; dat verweerder
echter, zoals blijkt uit zijn bezwaar
voor dat belastingjaar dat hij op 31
augustus 1987 aan de bestendige deputatie van de Provincieraad van
Brabant heeft gezonden en dat op 2
september 1987 bij die deputatie is
ingekomen, aanvoert dat hij dat
aanslagbiljet nooit heeft ontvangen
en dat de termijn om bezwaar in te
dienen pas was ingegaan vanaf de
aanmaning die de gemeente, eiseres, hem op 4 augustus 1987 bij een
ter post aangetekende brief had gezonden;
Overwegende dat de bestreden beslissing erop wijst « dat de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve (thans eiseres) niet bewijst dat het aanslagbiljet betreffende het belastingjaar
1985 aan de bezwaarindiener was
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gezonden » en daaruit afleidt « dat
de door de taxatiedienst verzonden
aanmaning rechtsgeldig het aanvangspunt kan zijn van de termijn
waarin het bezwaar moet worden ingediend »; dat de bestendige deputatie haar beslissing, volgens welke zij
het bezwaar van verweerder voor
dat belastingjaar ontvankelijk verklaart, derhalve, naar recht met redenen heeft omkleed; dat het middel
in dat opzicht niet kan worden aangenomen;
Dat voor het overige, het middel,
in zoverre het kritiek oefent op feitelijke beoordelingen van de bestendige deputatie, niet ontvankelijk is;
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verhuurt, waarbij hij optreedt in plaats
van de eigenaars of de hoofdhuurders :

In zoverre het middel is afgeleid
uit schending van de artikelen 1157
en 1161 van het Burgerlijk Wetboek,
alsmede uit de beginselen inzake
uitlegging van de belastingwetten :
Overwegende dat het middel niet
aangeeft waarin de bestreden beslissing die wetsbepalingen schendt en
die beginselen miskent;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is;
In zoverre het middel gegrond is
op feitelijke gegevens die erin zijn
overgenomen :

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 2, tweede lid, van de gemeenteverordening van de gemeente Ottlgnies-Louvain-la-Neuve van 6 december
1983, 1157 en 1161 van het Burgerlijk
Wetboek, alsmede van de beginselen inzake uitlegging van de belastingbepalingen,

Overwegende dat het middel, in
dat opzicht, het Hof ertoe zou verplichten zodanige gegevens te onderzoeken, wat niet tot haar bevoegdheid behoort; dat het derhalve
niet ontvankelijk is;

doordat de bestreden beslissing oordeelt dat verweerder geen houder was
van een logementshuis en dat hij derhalve de litigieuze belasting over de belastingjaren 1984 en 1986 en subsidiair over
het belastingjaar 1985, niet verschuldigd
was,

Overwegende dat de bestreden beslissing erop wij st dat verweerder
geen houder is van een logementshuis, in de zin van artikel 2 van de
belastingverordening van de stad
Ottignies-Louvain-la-Neuve en dat hij
optreedt als « huismeester » of als
« beheerder » van kamers die aan
andere personen toebehoren; dat zij,
zonder schending van artikel 2,
tweede lid, van voormelde verordening, eruit afleidt dat de taxatiedienst de aanslagbiljetten niet aan
verweerder, maar aan de verschillende eigenaars, hoofdhuurders of
houders van gemeubileerde kamers
diende te zenden;

terwijl artikel 2, tweede lid, van voormelde belastingverordening bepaalt dat
de belasting ten laste komt van iedere
persoon die gemeubileerde kamers in
verhuring geeft, hetzij als houder van
een logementshuis, hetzij als hoofdhuurder of eigenaar van het gebouw; dat in
de « Nouveau Larousse illustre » in zeven delen, het woord « tenancier » (houder) wordt omschreven als « la personne
qui dirige ou gere un etablissement » (de
bestuurder of beheerder van een etablissement); verweerder niet betwist dat hij
zich bezig houdt met het beheer van gemeubileerde kamers, waarvan hij niet de
eigenaar is, maar die hij in huur geeft,
en dat hij daartoe beschikt over kantoren in Louvain-la-Neuve, passage des Dinandiers 7/003; hij evenmin betwist dat
hij een zaakvoerder is, die andermans
zaken beheert en gemeubileerde kamers

Wat het overige betreft :

Dat het middel derhalve, in zoverre het ontvankelijk is, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat een middel dat
de openbare orde raakt, ambtshalve
moet worden opgeworpen;
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 oktober 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Lebrun, Brussel, en Devreux, Brussel.
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terugbetaald, inzonderheid de onroerende voorheffing, naar de mate waarin
de wet zulks bepaalt (2).
(DESSALES, VILBAJO T. BELGISCHE STAAT MIN. V. FINANCIEN; BELGISCHE STAAT - MIN. V.
FINANCIEN T. DESSALES, VILBAJO)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 1004 F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. Op de voorziening van de echtgenoten Dessales-Vilbajo:
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1° INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEREKENING VAN DE
AANSLAG - VOORAFBETALINGEN - TERUGBETALING - MORATOIRE INTEREST.

2° INTEREST -

MORATOIRE INTEREST
INKOMSTENBELASTINGEN - VOORHEFFING
- VOORAFBETALINGEN - TERUGBETALING.

3° INKOMSTENBELASTINGEN
VOORHEFFINGEN - TERUGBETALING - BELASTINGHEFFING BUITEN DE GESTELDE TERMIJN.

1" en 2" Wanneer voorheffingen of vooraf-

betalingen aan de belastingplichtige
worden terugbetaald, hetzij bij de belastingheffing, hetzij na een bezwaar,
kan die terugbetaling, ingevolge art.
308 W.l.B. niet leiden tot toekenning
van moratoire interest (1).
3° Belastingheffing buiten de termijn van
art. 264, tweede lid, W.I.B. heeft in de regel tot gevolg dat de voorheffingen aan
de belastingschuldige moeten worden

-------------------1
(1) Cass., 25 mei 1989, A.R. nr. F 992 F
(A.C., 1988-89, nr. 548).

Over het eerste middel: schending van
artikel 1 van het Aanvullend Protocol
nr. 1 bij het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 97, 110, § 1, van de
Grondwet, 546, 547 en 550 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, nu er wat de eisers
betreft binnen de wettelijke termijn
geen inkohiering van de belasting voor
het belastingjaar 1980 is geweest en de
directeur van de belastingen, op het bezwaar van de eisers, bijgevolg bij beslissing van 16 juli 1985 de ontlasting van
het nog verschuldigde saldo heeft bevolen, na verweerder bovendien te hebben
veroordeeld tot teruggave van de voorafbetalingen en de voorheffingen, de vordering van de eisers tot het verkrijgen
van moratoriumintrest op die teruggave
afwijst, enkel op grond dat « artikel 308
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aileen bij teruggave van belastingen moratoriumintrest toekent "•
terwijl, eerste onderdcel, het recht op
de eventuele burgerlijke vruchten van de
geldsom die verweerder ten onrechte in
zijn bezit heeft, een attribuut is van het
burgerlijk recht van eigendom en van
schuldvordering van de eisers op dat be(2) Zie Cass., A.R. nrs. F 1210 N en F 1221 N
(A.C., 1985-86, nr. 274).
I.e. verwijt het middel aan het bestreden arrest niet dat het terugbetaling van de onroerende voorheffing beveelt voor zover deze
meer bedroeg dan wat de artt. 188 en 197
W.I.B. voorschrijven, i.p.v. de terugbetaling te
bevelen binnen de grenzen van voormelde artikelen.
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drag, en geen enkele belastingwet dat
recht geldig aan de eisers kan ontnemen;
daaruit volgt dat het arrest verweerder
slechts tot een onvolledige teruggave veroordeelt en, door aldus impliciet maar
zonder grond de belastingwet uit te breiden, de eisers een toebehoren van hun
goederen ontneemt;
tweede onderdeel, het arrest niet zonder tegenstrijdigheid heeft kunnen beslissen, enerzijds, dat de teruggave van
de voorafbetalingen en voorheffingen
geen teruggave van belasting was, waarbij het aldus het burgerlijk karakter van
de schuldvordering van de eisers vastlegt, en, anderzijds, dat verweerder
moest worden veroordeeld tot teruggave
van de hoofdzaak, maar niet van de bijzaak, nu dit toebehoren evenmin als de
hoofdzaak ingevolge de belastingwet
wordt onteigend en eveneens een burgerlijke karakter behoudt :
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de geldsom zouden worden voortgebracht, bijgevolg niet lijdt aan de in
de grond van niet-ontvankelijkheid
aangevoerde onnauwkeurigheid;
Dat die grond van niet-ontvankelijkheid derhalve niet kan worden
aangenomen;
Maar overwegende dat het middel
niet aanwijst waarin de bestreden
beslissing artikel 1 van het Aanvullend Protocol nr. 1 bij het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, of artikel 550 van het
Burgerlijk Wetboek schendt; dat het
in die mate niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de door verweerder opgeworWat het eerste onderdeel betreft : pen grond van niet-ontvankelijkheid : onnauwkeurigheid van het onOver de door verweerder opgewor- derdeel, dat het arrest tegenstrijdigpen grond van niet-ontvankelijk- heid verwijt, en niet verduidelijkt
heid, te weten dat dit onderdeel niet welke wetsbepaling zou zijn geverduidelijkt welke wetsbepaling is schonden:
geschonden noch waarin het ontneOverwegende dat het middel in
men van een toebehoren van zijn
zijn
aanhef artikel 97 van de Grandgoed een schending van de in de
aanhef van het middel aangewezen wet aanwijst;
wetsbepalingen uitmaakt :
Dat de grond van niet-ontvankeOverwegende dat in dit onderdeel lijkheid niet kan worden aangenowordt betoogd dat de door de eisers men;
gevorderde moratoriumintrest « een
Maar overwegende dat het middel
attribuut is van (hun) burgerlijk niet aangeeft waarin het arrest artirecht van eigendom van een schuld- kel 110, § 1, van de Grondwet
vordering » op de door verweerder schendt; dat het, in die mate, niet
in hoofdzaak verschuldigde geldsom ontvankelijk is;
en dat geen enkele belastingwet hen
Wat beide onderdelen voor het
dat burgerlijk recht geldig kan ont- overige betreft :
nemen;
Overwegende dat de personenbeOverwegende dat de eisers dien- lasting, die een belasting is op de
aangaande, onder de in de aanhef gezamenlijke inkomsten van een
van het middel aangewezen wetsbe- rijksinwoner, niet wordt vastgesteld
palingen, de artikelen 545 en 547 door het verrichten van voorheffinvan het Burgerlijk Wetboek aanvoe- gen, maar door de inkohiering voorren, die beide betrekking hebben op geschreven bij artikel 266 van het
het recht van natrekking, en inzon- Wetboek van de Inkomstenbelastinderheid zeggen dat de burgerlijke gen en de desbetreffende kwijting
vruchten de eigenaar van de zaak door verrekening, overeenkomstig
toebehoren;
de artikelen 186, 188 en 203 van dat
Dat het eerste onderdeel, dat be- wetboek, van de verrichte voorhefweert te steunen op het « recht op fingen; dat, zoals volgt uit artikel
de burgerlijke vruchten » die door 93bis, § 1, van hetzelfde wetboek, de
de door de verweerders verschuldig- voorafbetalingen evenmin een wijze
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van belastingheffing zijn en enkel
beogen, volgens de door de Koning
bepaalde modaliteiten, de belastingplichtige een bonificatie te verschaffen;
Overwegende dat het hof van beroep bijgevolg, door te weigeren aan
de eigenaars een moratoriumintrest
toe te kennen op de teruggave van
die voorheffingen en voorafbetalingen op grond dat artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat dergelijke rente enkel bij teruggave van belastingen
kan worden toegekend, zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt,
en zulks zonder aan de in het tweede onderdeel aangeklaagde tegenstrijdigheid te lijden;
Dat de belastingwet mag afwijken
van de burgerlijke wet, zodat niet
behoeft te worden nagegaan of die
moratoriumintrest een burgerlijke
vrucht is in de zin van artikel 54 7
van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel, in zoverre het
ontvankelijk is, niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1149, 1353, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering van de
eisers tot het verkrijgen van moratoriumintrest afwijst, na evenwel te hebben
bevestigd dat de aanslag te laat is gedaan en te hebben erkend dat de eisers
recht hebben op teruggave van de hoofdzaak,
terwijl het hof van beroep de gevolgen
had moeten trekken uit de aansprakelijkheid van de Belgische Staat wegens
zijn fouten, te weten, enerzijds, de inkohiering van de belasting na het verstrijken van de wettelijke termijn, en, anderzijds, de weigering de onrechtmatig in
bezit gehouden bedragen onmiddellijk terug te geven :

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : nieuwheid van het middel, nu
de eisers voor het hof van beroep
geen vordering hebben ingesteld tot
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vergoeding van de door verweerders
fouten veroorzaakte schade :
Overwegende dat, hoewel het
vaststaat dat de eisers in hun hoofdconclusie en in hun aanvullende
conclusie, neergelegd ter griffie van
het hof van beroep, tot staving van
hun vordering tot het verkrijgen
van moratoriumintrest « juridische
gronden » en ook « redenen van billijkheid » hebben aangevoerd, uit
die conclusies niet blijkt dat zij hun
vordering op enige delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid hebben gegrond;
Dat het middel bijgevolg, in zoverre het gegrond is op de schending
van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, nieuw is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid in die mate dient te worden
aangenomen;
Overwegende dat het middel, voor
het overige, niet aangeeft waarin de
bestreden beslissing de artikelen
1149 en 1153 van het Burgerlijk Wethoek schendt; dat het dienaangaande evenmin ontvanklijk is;
II. Op de voorziening van de Belgische Staat :
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 111 van de Grondwet, 19
van de wet van 17 december 1981 voor
het begrotingsjaar 1982 en tot vaststelling van de legersterkte, 159, 258, 264,
265 en 266 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de aanslag in de personenbelasting voor het belastingjaar 1982 was
verjaard omdat hij buiten de bij artikel
264, tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen bepaalde termijn
werd verricht, en te hebben beslist dat
de voorafbetalingen en de reeds verrichte bedrijfsvoorheffingen moesten worden
terugbetaald, beveelt dat ook het gedeelte van de onroerende voorheffing, dat
meer bedraagt dan de grenzen van de aftrek bepaald bij de artikelen 188 en 197
van dat wetboek, moet worden terugbetaald, op grond dat die voorheffing
slechts voor een gedeelte een definitieve
belasting is,
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terwijl, hoewel de gezamenlijke belasting, te dezen de personenbelasting, niet
wordt vastgesteld door de heffing van de
voorheffingen bedoeld bij artikel 2 en in
titel VI van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, maar door de inkohiering bepaald bij artikel 266 van dat wethoek en de desbetreffende kwijting door
verrekening overeenkomstig artikel 186
van de verrichte voorheffingen en daaruit volgt dat die voorheffingen geen belasting zijn maar slechts een wijze van
heffing van de gezamenlijke belasting
die op het geheel van de inkomsten is
verschuldigd en waarop die voorheffingen moeten worden verrekend, die regel
niet kan worden toegepast inzake onroerende voorheffing; die voorheffing immers hybride is nu zij, enerzijds, een definitieve belastingheffing verbergt, aangezien zij door inkohiering regelmatig is
vastgesteld ten aanzien van de belastingplichtige voor de gezamenlijke belasting,
overeenkomstig voornoemd artikel 266,
en, anderzijds, een voorheffing is in de
zin dat zij kan verrekend worden op de
gezamenlijke belasting binnen de grenzen bedoefd in de artikelen 188 en 197,
op voorwaarde dat die gezamenlijke belasting regelmatig is vastgesteld; de regels inzake verrekening, bij laattijdige
inkohiering van de gezamenlijke belasting, helemaal geen invloed hebben op
de werkelijke terugbetaling van de voorheffingen, zodat het louter feit dat de onroerende voorheffing regelmatig door inkohiering is gevestigd elke terugbetaling
van die voorheffing uitsluit :
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worden op de uiteindelijk verschuldigde belasting en dat, bijgevolg,
wanneer de belasting niet binnen de
bij artikel 264, tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalde termijn is
vastgesteld, de gekweten voorheffingen aan de belastingplichtige moeten worden teruggegeven, met toepassing van artikel 205, dat op het
litigieuze tijdstip van kracht was, en
inzonderheid, in de bij de wet bepaalde mate, de onroerende voorheffing; dat het dienaangaande niet ter
zake doet dat de onroerende voorheffing ingevolge artikel 266 in een
jaarlijks of bijzonder kohier wordt
opgenomen;
Dat het middel naar recht faalt;

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 188, 197, 258, 264 en 266
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na het hebben vastgesteld dat de aanslag in de personenbelasting voor het belastingjaar 1982 verjaard was, de gedeeltelijke terugbetaling
van de onroerende voorheffing beveelt
voor zover zij in de artikelen 188 en 197
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen vastgelegde grenzen overschrijdt,
welke artikelen bepalen, enerzijds, dat
die voorheffing slechts voor 12,5 % op de
gezamenlijke belasting kan worden verrekend, en, anderzijds, dat voor rijksinwoners die aftrek niet meer mag bedraOverwegende dat uit de artikelen gen dan het evenredige gedeelte van de
153, 186 en 203 van het Wetboek van. personenbelasting dat betrekking heeft
de Inkomstenbelastingen volgt dat op de netto-inkomsten uit onroerende
de belastingen bepaald bij artikel 1 goederen,
van dat wetboek bij wijze van voorterw1jl het hof van beroep, om het teheffingen worden geheven, te weten rugbetaalbaar aandeel van de onroerende onroerende voorheffing, de roe- de voorheffing vast te stellen, de regels
rende voorheffing en de bedrijfs- inzake de verrekening vervat in de gevoorheffing, volgens het bij de wet noemde artikelen 188 en 1987 niet mocht
nu die regels enkel van toepasbepaalde onderscheid en de daarin hanteren,
sing zijn als de gezamenlijke belasting,
vastgelegde modaliteiten, en dat die te dezen de personenbelasting, regelmabelastingen in de door dat wetboek tig is gevestigd na de bij artikel 266 van
aangegeven mate worden gekweten, hetzelfde wetboek voorgeschreven inkodoor verrekening van het bedrag hiering en de desbetreffende kwijting
van die roerende, onroerende en be- door de verrekening overeenkomstig ardrijfsvoorheffing en van het belas- tikel 186 van de verrichte voorheffingen;
het hof van beroep, nu het had vastgetingkrediet;
steld dat de personenbelasting niet binDat daaruit volgt dat, in de regel, nen de bij artikel 264, tweede lid, van
de voorheffingen, ongeacht hun het Wetboek van de Inkomstenbelastinaard, voor de wet bepaalde voor- gen bepaalde termijn was vastgesteld en
schotten zijn die verrekend moeten dat de verjaring dus was ingetreden, niet
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zonder schending van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen, de voormelde verrekeningsregels kon hanteren :

Overwegende dat uit de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
niet blijkt dat de in de artikelen 188
en 197 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen vastgelegde
grenzen niet toepasselijk zijn op de
teruggave van de onroerende voorheffing na vaststelling van de gezamenlijke belasting buiten de bij artikel 264, twee lid, van hetzelfde
wetboek bepaalde termijn;
Dat het middel faalt naar recht;
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vervanging van krachtens een arbeidsovereenkomst verschuldigde bezoldigingen (1).
(RONVEAUX T. BELGISCHE STAAT NANCIEN)

MIN. V. FI-

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1005 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 20, 2°, 26, 3°, 27, § 2, en 93, § 1, 3°,
a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het beroep van eiser betrekOm die redenen, verwerpt de king heeft op de aanslag in de personenbelasting en in de aanvullende gemeenvoorziening; veroordeelt elke eiser tebelasting
over het aanslagjaar 1980,
in de kosten van zijn voorziening.
« dat uit de gegevens van het dossier
12 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzit- blijkt dat (...) bij overeenkomst van 26
ter en verslaggever: de h. Sace, afde- november 1979 tussen de B.V.B.A. Etalingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu- blissements Ronveaux en (eiser) op 31
december 1979 de tussen hen bestaande
sie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn en Roland, " arbeidsovereenkomst voor bedienden "
in onderlinge overeenstemming werd
Charleroi.
be(Hndigd (en dat) volgens artikel 2 van
die overeenkomst de vennootschap aan
(eiser), directeur van de vennootschap,
een forfaitair bedrag van 6.525.000 frank
zal betalen (... ) »; dat « de administratie
het totaal belastbaar netto-inkomen van
1.618.903 frank op 8.738.680 frank heeft
gebracht door er onder andere (die) vergoeding van 6.525.000 frank in op te nemen, die eiser als afzonderlijk belastbaar inkomen had aangegeven, en na te
hebben beslist dat eiser << als werkend
Nr. 91
vennoot van de B.V.B.A. Ronveaux moet
worden beschouwd », het beroep van ei1e KAMER - 12 oktober 1989
INKOMSTENBELASTINGEN

PERSONENBELASTINGEN - STOPZETTINGSVERGOEDINGEN - AFZONDERLIJKE AANSLAGEN
- VOORWAARDEN.

De vergoedingen wegens stopzetting van
arbeid of beeindiging van een bedienden- of dienstverhuringscontract die
o.g. v. art. 93, § 1, 3", a, W.LB. aanleiding geven tot afzonderlijke aanslagen, zijn enkel de vergoedingen ter

(1) Cass., 19 mei 1959 (Bull. en Pas., 1959, I,
947).
P. CoPPENS, Les impots sur Jes revenus,
Brussel, 1985, biz. 283.
De arresten van 19 december 1967
(A.C., 1968, 580) hadden betrekking op vergoedingen, die werden betaald aan bestuurders
van een vennootschap op aandelen, die toen
onder de toepassing vie! van art. 25 gee. wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
waarnaar art. 29 van diezelfde wetten verwees.
De bepalingen van het huidige wetboek luiden
anders (zie ook het onderscheid in de artt. 20,
2", a, 26 en 27, § 2, 2").
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ser verwerpt op grand dat « het in de
overeenkomst vastgestelde bedrag geen
vergoeding kan zijn die op grand van
een contract is betaald ten gevolge van
stopzegging van arbeid of bei:iindiging
van een bedienden- of dienstverhurings- .
contract; dat (...) de tekst van artikel 93,
§ 1, 3°, a, duidelijk is en een bediendenof dienstverhuringscontract bedoelt; dat
de woorden « stopzetting van arbeid »
niet betekenen dat zij betrekking hebben
op de in artikel 20, 2°, b en c, bedoelde
belastingplichtigen; dat artikel 93, § 1, 3°,
a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen enkel betrekking heeft op de in
artikel 20, 2°, a, van het wetboek (...) bedoelde belastingplichtigen; dat artikel 26,
3°, van het wetboek (...) waarin artikel
20, 2°, van het wetboek (...) wordt uitgelegd dezelfde bewoordingen van artikel
93, § 1, 3°, a, overneemt en niet verwijst
naar de vergoedingen « die in wezen gelijkaardig » zijn (artikel 27, § 2, 2°); dat
artikel (20, 2•, a, van het Wetboek ...) een
gezagsverhouding onderstelt, zodat de afzonderlijke belasting niet kan worden
uitgebreid tot andere bezoldigingen; dat
de verwijzing in artikel 27, tweede lid, z•,
van het Wetboek (...) naar artikel 26,
tweede lid, 3•, te dezen irrelevant is (... );
dat de directeur terecht heeft geoordeeld
dat de inkomsten die een werkend vennoot heeft ontvangen van een vennootschap die niet heeft gekozen voor de
aanslag van haar winsten in de personenbelasting niet vallen onder artikel
93, § 1, c, (lees : a) van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen »;
terwijl de vergoedingen al dan niet
contractueel betaald ten gevolge van
stopzetting van arbeid, die krachtens artikel 93, § 1, 3•, a, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen afzonderlijk belastbaar zijn, de vergoedingen omvatten
die worden betaald aan werkende vennoten van personenvennootschappen die
met hun vennootschap niet door .een arbeidsovereenkomst zijn verbonden; artikel 93, § 1, 3•, a, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, waarin sprake is
van de vergoedingen betaald « ten gevolge van stopzetting van arbeid » immers
noodzakelijk ook slaat op de vergoedingen die in wezen gelijkaardig zijn en die
krachtens de artikelen 27, § 2, en 26, 3•,
van dat wetboek gerangschikt zijn onder
de bezoldigingen van werkende vennoten
van personenvennootschappen; daaruit
volgt dat het arrest, door te beslissen dat
de inkomsten die een werkend vennoot ·
ontvangt van een vennootschap die niet
neeft gekozen voor de aanslag. van. haar
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winsten in de personenbelasting, niet
vallen onder artikel 93, § 1, 3•, a, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
die bepaling alsmede de artikelen 20, 2•,
26, 3•, 27, § 2, 2•, van dat wetboek
schendt:

Overwegende dat artikel 93, § 1,
3•, a, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat in
afwijking van de artikelen 77 tot 91,
de vergoedingen, al of niet contractueel betaald ten gevolge van stopzetting van arbeid of beeindiging
van bedienden- of dienstverhuringscontract, die meer dan 25.000 frank
bruto bedragen, in de regel, afzonderlijk belastbaar zijn tegen de gemiddelde aanslagvoet overeenstemmend met het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige een normale bedrijfsactiviteit heeft gehad;
·
Dat uit die tekst, zoals uit het oude artikel 35, § 1, tweede lid, van het
vroegere Wetboek van de Inkomstenbelastingen waaraan de gecoordineerde wetten van 15 januari 1948
ten grondslag liggen, blijkt dat de
uitzondering in die bepaling uitsluitend geldt voor de vergoeding ter
vervanging van de krachtens een
arbeidsovereenkomst verschuldigde
bezoldiging;
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat eiser werkend
vennoot was in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Etablissements Ronveaux »
en, anderzijds, dat eiser, ongeacht
de bewoordingen van de op 26 november 1979 tussen die vennootschap en eiser gesloten overeenkomst
die voor;det in de stopzetting van
« de arbeidsovereenkomst voor bedienden » tussen de partijen met betaling van een forfaitair bedrag van
6.525.000 frank, beschouwd werd als
een zelfstandige die een echte en
permanente werkzaamheid in die
vennootschap verricht om het maatschappelijk kapitaal te doen opbrengen, zodat de betrekkingen tussen
de partije:p.,. bij gepreke van een ge-
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zagsverhouding, geen betrekkingen
uit een arbeidsovereenkomst waren;
Dat het hof van beroep dientengevolge zijn beslissing, dat het in voormelde overeenkomst van 26 november 1979 vastgesteld bedrag geen
vergoeding was in de zin van voormeld artikel 93, § 1, 3°, a, en dat eiser derhalve geen aanspraak kon
maken op de afzonderlijke aanslag
van dat bedrag, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 92

Hoi van Cassatie gericht en vooraf aan
de partij tegen wie de voorziening is
gericht betekend vero:oekschrift (1).

(Eerste zaak)
(CAL'WENBERGH T. GEMEENTE GR1MBERGEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1778 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 augustus 1988
door de bestendige deputatie van de
Om die redenen, verwerpt de Provincieraad van Brabant gewezen;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat de beslissing bekosten.
treft de door verweerster, voor het
12 oktober 1989 - 1' kamer - Voorzit- dienstjaar 1987, artikelen 0501174 en
ter en verslaggever : de h. Sace, afde- 0501175, geheven directe belastingen
lingsvoorzitter - Gelijkluidende concluop de onbebouwde percelen;
sie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De
Overwegende dat, nu de waarde
Bruyn.
van de ingestelde vordering niet ten
minste 10.000 frank bedraagt, ingevolge het bepaalde bij artikel 7 van
de wet van 23 december 1986, de beslissing in laatste aanleg is gewezen
en ertegen cassatieberoep openstaat;
dat dit beroep moet worden· ingesteld in de vormen en binnen de terNr. 92
mijnen die gelden inzake rijksinkomstenbelastingen;
1'

KAMER -

13 oktober 1989

1° GEMEENTE-,
PROVINCIEEN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN GE:\iEE'IiTEBELAST1"JGEN CASSATIE - VORMEN.

VOORZ1E:\"1'\jG 1"<

Overwegende dat, krachtens artikel 289, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, het
verzoekschrift tot cassatie, op straffe van verval, vooraf moet worden
betekend aan de partij tegen wie de
voorziening is gericht;

Overwegende dat uit die stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het verzoekschrift te dezen aan verweerster is betekend;
1o en 2° Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie
Dat de voorziening niet ontvankevan een provincieraad, inzake directe lijk is;
gemeentebelastingen, uitspraak heeft
gedaan over een vordering waarvan de
waarde geen 10.000 frank bedraagt,
moet, krachtens art. 289, tweede l1d,
(1) Cass., 14 nov. 1988, A.R. nr. F 1013 F
W.LB. worden ingesteld bij een tot het (A.C., 1988-89, nr. 150).

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BELASTI:I.GZAKE'\j - VORMEN - VOR:VI EN BETEKE'\1'\jG VAN DE VOORZIE'\"1'\jG J'\j CASSAT1E - GEMEE:.-;TEBELAST1'1iGE ....

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

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

13 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal.

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

( Tweede zaak)

13 oktober 1988 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Baete-Swinnen
Gelijkluidende conclusie van de h.
Krings, advocaat-generaal.

(OPPELT T. GEMEENTE WEMMEL)
ARREST

(A.R. nr. F 1787 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 december 1988
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen;
Overwegende dat de beslissing
uitspraak doet inzake een aanslag
in de belasting op het ophalen en
verwijderen van huisvuil over het
dienstjaar 1988;
Overwegende dat, nu de waarde
van de aanvraag geen 10.000 frank
bedraagt, zoals blijkt uit de stukken
van de rechtspleging, de beslissing
niet vatbaar is, krachtens artikel 7,
eerste lid, van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering
en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen,
voor beroep bij het hof van beroep;
dat luidens hetzelfde artikel 7, tweede lid, de voorziening in cassatie te
dezen moet worden ingesteld « zoals
inzake rijksinkomstenbelastingen »,
dit wil zeggen, overeenkomstig artikel 289, eerste en tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, bij een tot het Hof van
Cassatie gericht en vooraf aan de
verweerder betekend verzoekschrift;
Overwegende dat de door eiseres
ter griffie van de provincie Brabant
op 10 januari 1989, overigens in de
Franse taal gedane verklaring niet
voldoet aan de voormelde vormvereisten;

Nr. 93
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13 oktober 1989

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING I'll DE TIJD - K.B. 17 SEPT. 1987
- TOEPASSI'I!G OP DE VOOR DE BESTE'\"DIGE
DEPL'TATIE AA"HA~GIGE ZAKE'i.

2° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

PROVINCIEEN
BELASTINGEN

GEMEE~'TEBELASTI'I!GEN
PROCEDl:RE
VOOR DE BESTEXDIGE DEPL'TATIE - BERICHT AAN DE PARTIJE'I! TE GEVEN DOOR DE
GRIFFIER VA'I! DE PROYI'I!CIERAAD - YERZU:Vl - GEVOLG.

3° RECHT VAN VERDEDIGING -

GEMEENTEBELASTINGEN - PROCED1:RE VOOR
DE BESTE!\'DIGE DEPL'TATIE VORME'I!
VOORGESCHREVEN BIJ K.B. 17 SEPT. 1987 VERZUM - GEVOLGEN.

1° Het K.B. 17 sept. 1987, betreffende de

procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een
rechtsprekende functie vervult, is in
werking getreden op 1 okt. 1987 en is
toepassel1jk op de gedingen inzake de
aanslagen in directe gemeentebelastingen die door een bestendige deputatie
na 1 oktober 1987 in behandeling werden genomen en waarover naderhand
uitspraak werd gedaan, oak al werden
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die gedingen voordien ingeleid en houden zij verband met dienstjaren 1985
en 1986.
2° Nietig is de door een bestendige depu-

tatie van de provincieraad gewezen beslissing inzake verhaal tegen een aanslag in de directe gemeentebelastingen,
wanneer uit de rechtsplegingstukken
niet blijkt dat door de grittier van de
provincieraad aan de partijen of aan
een ander hen kennis is gegeven van
de datum van de terechtzitting waarop
de zaken zouden berecht worden en
evenmin van een beschikking van de
voorzitter van de bestendige deputatie
tot voeging van de verscheidene aanhangig gemaakte zaken, zoals wordt
voorgeschreven bij artt. 5, derde lid, en
21 van het KB. 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een
rechtsprekende functie vervult.
3° Het recht van verdediging wordt ge-

schonden wanneer inzake verhaal tegen een aanslag in de directe gemeentebelastingen, aanhangig gemaakt bij
een bestendige deputatie, de griffier
van de provincieraad aan de partijen
of aan een onder hen geen kennis
geeft van de datum van de terechtzitting waarop de zaken zullen worden
berecht en evenmin van de beschikking van de voorzitter van de bestendige deputatie tot voeging van de verscheidene aanhangig gemaakte zaken.
(VRIJE

C~IVERSITEIT

BRt:SSEL T. GEMEE:I!TE
Ot:DERGEM)
ARREST

(A.R. nr. F 1779 N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 september 1988
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Brabant gewezen;
Overwegende dat de voorziening
de beslissing inzake de aanslagen in
de belasting op de tweede verblijfplaatsen voor de dienstjaren 1985 en
1986 betreft;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 104bis van de Provinciewet
van 30 april 1836, aldus ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 6 juli 1987, 5 en 21
van het koninklijk besluit van 17 sep-
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tember 1987 betreffende de procedure
voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een ref'htsprekende taak
vervult, alsook van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging,
doordat de bestendige deputatie van
de provincieraad van Brabant op 13 september 1988 uitspraak deed over de door
eiseres op 22 juni 1987, 5 oktober 1987 en
5 januari 1988 ingediende bezwaarschriften tegen de aanslagen vastgesteld op
haar naam, wat betreft de belasting op
tweede verblijven op de panden, gelegen
aan de Waversesteenweg 1047, 1055 en
1057 en 1071 en ingekohierd voor het
dienstjaar 1985 onder het artikel 3686,
voor het dienstjaar 1986 onder de artikelnummers 3675, 3676, 3677 en voor het
dienstjaar 1987 onder de artikelnummers
4415, 4416, 4417 en 4418,
terwijl, eerste onderdeel, naar luid van
artikel 21 van het koninklijk besluit van
17 september 1987 de voorzitter van de
bestendige deputatie hetzij ambtshalve,
hetzij op verzoek van partijen de samenvoeging van verscheidene zaken kan bevelen, indien er grond bestaat om hierover door een zelfde beslissing uitspraak
te doen, in welk geval van die beschikking door de griffier aan de partijen kennis wordt gegeven; in onderhavige zaak
bij een zelfde beslissing uitspraak werd
gedaan over de bezwaarschriften door eiseres op 22 juni en 5 oktober 1987 voor
de dienstjaren 1986 en 1985 ingediend
alsook over de vier door eiseres op 5 januari 1988 voor het dienstjaar 1987 ingestelde bezwaarschriften; uit de stukken
van het dossier evenwel niet blijkt dat te
dezen de bij artikel 21 van het koninklijk besluit van 17 september 1987 voorziene kennisgeving aan eiseres plaatsvond; zodat, door desalniettemin de zaken samen te behandelen zonder de
samenvoeging van deze zaken ter kennis
van eiseres te hebben gebracht, de beslissing niet regelmatig is gewezen
(schending van artikel 21 van het koninklijk besluit van 17 september 1987)
en aldus het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging miskent;

tweede onderdeel, luidens artikel
104bis, 3° en 6°, van de Provinciewet de
behandeling van de zaak door de bestendige deputatie van de provincieraad op
tegenspraak geschiedt en de partijen en
advocaten ter terechtzitting na de uiteenzetting van de zaak door een lid va;l de
bestendige deputatie hun mondelinge opmerkingen naar voren kunnen brengen;
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de provinciegriffier hen daartoe overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 17 september 1987 kennis geeft
van de datum van de openbare terechtzitting; te dezen eiseres bij schrijven van
3 juni 1988 werd medegedeeld dat haar
bezwaarschrift met betrekking tot betrokken aanslagen inzake gemeentebelasting op de tweede verblijfplaatsen te
Oudergem, en onder meer deze, ingesteld tegen de aanslagen van de dienstjaren 1985 en 1986, niet konden worden behandeld in vergadering van 7 juni 1988,
en zulks in tegenstelling tot de brief uitgaande 'van de bestendige deputatie van
18 mei 1988, waarbij de behandeling van
de zaak betrekking hebbende op het bezwaarschrift van 22 juni 1987 op de zitting van 7 juni werd aangekondigd, en
dat eiseres de nieuwe datum later zou
worden medegedeeld; voormelde bezwaarschriften, met inbegrip van deze
betrekking hebbend op de dienstjaren
1985 en 1986, uiteindelijk werden behandeld op de zitting van 13 september 1988,
zonder dat uit de stukken van het dossier kan worden afgeleid dat aan eiseres
kennis werd gegeven van de nieuwe datum van de openbare terechtzitting
waarop ze werden behandeld; zodat, door
over voormelde ·bezwaarschriften, waaronder deze met betrekking tot de dienstjaren 1985 en 1986, uitspraak te doen,
zonder eiseres in de gelegenheid te hebben gesteld, door kennisgeving van de
datum van de openbare terechtzitting,
om aldaar haar verweermiddelen mondeling te laten gelden, de bestendige deputatie het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging v:an het recht van verdediging m1skent en de artikelen 104bis,
meer bepaald 3° en 6°, van de Provinciewet, aldus ingevoegd bij artikel 6 van de
wet van 6 juli 1987, en 5 van het koninklijk besluit van 17 september 1987
schendt:
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voren kunnen brengen »; dat het
tweede lid bepaalt : « De Koning regelt de procedure »;
Overwegende dat de artikelen 5,
derde lid, en 21 van het koninklijk
besluit van 17 september 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen
waarin deze een rechtsprekende
taak vervult, respectievelijk luiden :
<< Artikel 5. De griffier deelt aan de
partijen mede op welke dagen en
uren zij inzage van het dossier kunnen nemen. Hij zendt de memories
van antwoord zonder verwijl aan de
verzoekende partij. Hij geeft de partijen kennis van de datum van de
openbare terechtzitting »; << Artikel
21. Indien er grond bestaat om door
een zelfde beslissing uitspraak te
doen over verscheidene zaken, kan
de voorzitter hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van partijen de samenvoeging ervan bevelen »; aldus
het eerste lid, en << De griffier geeft
van die beschikking kennis aan de
partijen », aldus het tweede lid;
Overwegende dat voormeld koninklijk besluit van 17 september
1987 in werking is getreden op 1 oktober 1987 en derhalve toepasselijk
is op de gedingen inzake de aanslagen in de dienstjaren 1985 en 1986,
welke door eiseres respectievelijk
bij verzoekschrift van 5 oktober
1987 en 22 juni 1987 bij de bestendige deputatie aanhangig zijn gemaakt en waarover deze uitspraak
heeft gedaan op 13 september 1988,
bij een zelfde beslissing, te zamen
met de aanhangig gemaakte gedinOverwegende dat artikel 104bis, gen betreffende de aanslagen in het
eerste lid, van de Provinciewet, in- dienstjaar 1987;
gevoegd bij de wet van 6 juli 1987,
Overwegende dat uit de rechtsplevoor zover hier van belang, bepaalt:
gingsstukken
niet blijkt dat aan ei« In alle gevallen waarin de bestendige deputatie een rechtsprekende seres door de provinciegriffier kentaak uitoefent: (... ) 3° geschiedt de nis is gegeven van de datum van de
behandeling op tegenspraak; (... ) terechtzitting van 13 september
5° is de terechtzitting openbaar; 1988, waarop de zaken zijn berecht,
6° wordt ter terechtzitting door een noch dat hij haar kennis heeft gegelid van de bestendige deputatie een ven van een beschikking van de
uiteenzetting van de .zaak gegeven, voorzitter tot voeging van de zaken;
waarna partijen en hun advocaten
Dat dientengevolge de in het midhun mondelinge opmerkingen naar del aangewezen wettelijke bepalin-
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gen zijn geschonden en het recht
van verdediging van eiseres is miskend;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het Hof geen
uitspraak behoeft te doen over het
tweede middel, dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden;

Nr. 94

zin van art. 50, 2", W.LB., maar als
noodzakelijk voor de uitoefening van
de beroepswerkzaamheid en als bedrijfsuitgaven in de zin van art. 44 van
gezegd wetboek, te beschouwen vallen
(1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BOUVIER, BRACKX)

(A.R. nr. F 1781 N)

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zoverre ze uitspraak doet over de aanslagen in
het dienstjaar 1986 met betrekking
tot de panden gelegen aan de Waversesteenweg 1047, 1055 en 1057 te
Oudergem, en over de aanslag in
het dienstjaar 1985, kohierartikel
3686; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in
de kosten; verwij st de zaak naar de
bestendige deputatie van de Provincieraad van Antwerpen.

13 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie : van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. Geinger.
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16 oktober 1989

13 oktober 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal- Advocaat: mr. Geinger.

1° CASSATIE -
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2° CASSATIEMIDDELEN 1•

KAMER -

13 oktober 1989

INKOMSTENBELASTINGEN

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BFDRIJFSLASTEN - HUL'R VAN EEN ONROERE:\D GOED - HL'l.R VAN EEN BIJKOMENDE

VERBLIJFSGELEGEC~;HUD.

Onder bepaalde omstandigheden kan het
huren van een bijkomende verblijfsgelegenheid zodanig door de uitoefening
van de beroepswerkzaamheid vereist
zijn, dat de uitgaven die e!'Voor werden gedaan, in rechte niet meer als
uitgaven van persoonlijke aard, in de

OPDRACHT VAN HET HOF
- BL'RGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING WAARIN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE OP EEN DOOR HET CASSATIEBEROEP
BEKRITISEERDE REDEN IS GEGROND - BE·
VOEGDHEID VAN HET HOF OM EEN RECHTSGROND AAN TE VULLEN WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT VERANTWOORD.

GEMIS AAN
BELANG VOOR ElSER - BURGERLIJKE ZAKEN- BESTREDEN BESLISSING WAARIN HET
BESCHIKKEI'\DE GEDEELTE OP EEN DOOR
HET CASSATIEBEROEP BEKRITISEERDE REDEN IS GEGROND - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF OM EEN RECHTSGROND AAN TE VULLEN
WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
WORDT VERANTWOORD.

3° ARBEIDSVOORZIENING -

SLLITING
VAN ONDERlliEMI:\!GEN - FONDS TOT VERGOEDI'IG VAN DE Dl GEVAL VA'\f SLL'ITING

1-----------------{1} Cass., 9 dec. 1988, A.R. nr. F 1410 N Gemeente- en provinciebelastingen I988-R9,
nr. 218). en 31 maart 1989, A.R. nr. F 1545 N Gemeente- en provmCiebelastmgen - 1988-89, nr. 423).
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VAN ONDERNEMI:IIGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS- BETALI:IIG VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN, BEDOELD IN ART. 5, 2°, SLl.:ITI:IIGSFONDSWET 30 JCNI 1967 - INDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS IN DE RECHTEN \'AN
DE R.S.Z. - VOORRECHT VAN DE R.S.Z. VOOR
HET SALDO VAN HET HEM VERSCHCLDIGDE
BEDRAG EN VOORRECHT VAN HET FONDS
VOOR HET AAN DE R.S.Z. BETAALDE BEDRAG
- RA:'>IG.
sLriTI:-~G
VAN ONDER!':EMI:IIGEN - FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUTI:I!G
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - BETALING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGE!':, BEDOELD I:ll ART. 5, 2°, SLriTI:I!GSFONDSWET 30 JL'NI 1967 - I!':DEPLAATSSTELLING \iAN HET FONDS IN DE RECHTEN VAN
DE R.S.Z. - SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE R.S.Z. VOOR HET SALDO VAN
HET HEM VERSCHL'LDIGDE BEDRAG MET HET
VOORRECHT VAN HET FONDS VOOR HET AAN
DE R.S.Z. BETAALDE BEDRAG - GEVOLGEN
WAT DE RANG VAN DIE VOORRECHTEN BETREFT.

40 INDEPLAATSSTELLING -

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- VOORRECHTEN - SLUTI:I!G VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VERGOEDI:IIG VAN
DE IN GEVAL VAN SLUTING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - BETALI:IIG VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGE;I;, BEDOELD IN ART. 5, 2°, SLL'ITI:I!GSFO!I;DSWET 30
JL'NI 1967 - I!':DEPLAATSSTELLI:I!G VA:Il HET
FONDS I;\1 DE RECHTEN VAN DE R S.Z. - SAMENLOOP V\N HET VO\JRRECHT VA"' DE
R.S.Z. VOOR HET SALDO VAN HET HEM YERSCHL'LDIGDE BEDRAG MFT HFT VOORREC'HT
VAN HET FONDS VOOR HET AAN DE R.S.Z. BET.\ALDE BEDRAG - RANG.

1° Wanneer een bestreden beslissing zijn
beschikkende gedeelte op een door het
cassatieberoep bekriti!>eerde reden laat
steunen, kan het Hoi een rechtsgrond
in de plaats stellen waardoor het beschikkende gedeelte van die beslissing
wordt verantwoord (1). (Impliciet.)

3°, 4° en 5° In geval van samenloop van
bet bij art. 19, eerste lid, 4"ter, Hypotheekwet toegekende voorrecht van de
R.S.Z. met bet voorrecht van bet
Fonds tot Vergoeding van de in Geval
van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, dat in de rechten
is getreden van de R.S.Z. aan wie een
deel is betaald van de werkgeversbijdragen, die onder meer worden opgelegd bij de wetgeving betreffende de
sociale zekerheid en waarvan sprake
is in art. 5, 2", Sluitingsfondswet 30 juni 1967, kan de R.S.Z. zijn rechten
doen gelden, voor wat hem nag door
de werkgever-schuldenaar verschuldigd blijft, bij voorrang boven bet
Fonds (3). (Art. 8, tweede lid, Sluitingsfondswet 30 juni 1967 .)
(FONDS TOT VERGOEDIXG VA!\1 DE IN GEVAL
VAN SLt:ITI:IIG VAN ONDERXE::\!DiGEN OXTSLAGEN WERKNEMERS T. RIJKSDIEXST VOOR SOCJALE ZEKERHEID, MR. LEVY-MORELLE - CURATOR IN HET FAILLISSE::\IENT STYLGRAFIC
B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8591}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof op 7
september 1989 genomen, waarbij
de zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1249, 1250, 1251, 1252 van het
Burgerlijk Wetboek, 8, 9, 19, 4°ter,
4°quinquies, van de Hypotheekwet van
16 december 1851, 5, inzonderheid 2°, en

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

(3) Zie Cass, 25 juni 1982 (A.C., 1981-82,
nr. 648); Cass., 6 dec. 1982, A.R. nr. 3685 (Ibid.,
1982-83, nr. 214), met voetnoot 1; Cass., 23 dec.
1982, A.R. nr. 6611 en 27 jan. 1983, A.R.
nr. 6755 (ibid., 1982-83, nrs. 250 en 308). Zte
ook de memorie van toelichting op de Slmtingsfondswet 30 juni 1967, alsmede het verslag van de heer Henckens namens de commissie voor Arbeid en Tewerkstelling \'an de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; Kamer van Volksvertegenwoordigers, Gedr.
St., Kamer, zit. 1966-67, nr. 445.2, en het ver(1) en (2) Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1977-78, slag van de heer Debucquoy, namens de commissie voor Arbeid en Tewerkstelling van de
816); Cass., 22 mei 1987, A.R. F 1363 N (ibid.,
1986-87, nr. 573).
Senaat, Gedr. St., Senaat, z1tt. 1966-67, nr. 341.

2° Wanneer het Hoi een rechtsgrond
invult waardoor het beschikkende gedeelte van de bestreden beslissing
wordt verantwoord, is bet middel, oak
al is bet gegrond, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk (2). (Impliciet.)
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Nr. 95

8, inzonderheid .het tweede lid, van de
wet van 30 juni 1967 tot Verruiming van
de opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen · Werknemers,
zoals deze onder andere is gewijzigd bij
de wet van 30 maart 1976,

eenkomsten betreffende de sociale zekerheid opgelegde werkgeversbijdragen
heeft betaald, verschilt van de wettelijke
indeplaatsstelling in artikel 1251 va~ het
Burgerlijk Wetboek; er van een mdeplaatsstelling ex-artikel 1251 enkel spr~
ke kan zijn ten voordele van degene d1e
de schuld van een derde heeft betaald,
terwijl eiser zijn eigen schuld betaalt
doordat het arrest, met bevestiging door de hem bij artikel 5, 2°, van de wet
van het beroepen vonnis, na met verwij- van 30 juni 1967 opgelegde verplichtinzing naar de redenen van het · beroepen gen na te komen; uit de bewoordingen
vonnis, te hebben vastgesteld dat eiser, zelf van artikel 1252 van het Burgerlijk
in het kader van de hem bij de wet van Wetboek blijkt dat het in die bepaling
30 juni 1967 gegeven opdracht, aan de bedoelde recht van voorkeur ten voordeeerste verweerder als werkgeversbijdra- le van de oorspronkelijke schuldeiser,
ge voor de compensatoire opzeggingsver- die slechts ten dele is betaald, enkel
goeding en het. vakantiegeld van een be- geldt voor « de indeplaatsstelling, bij de
diende in de faillietverklaarde vennoot- vorige artikelen bepaald », dat wil zegschap Stylgrafic een bedrag van 23.346 gen voor de in de artikelen 1249 tot 1251
frank diende te betalen, dat eiser, die in van het Burgerlijk wetboek omschreven
de rechten van .de eerste verweerder is indeplaatsstelling; daaruit volgt dat in
getreden, ten belope van de aldus betaal- geval van samenloop tussen de eerste
de bijdragen, in het faillissement voor · verweerder en eiser die, ten belope van
dat bedrag een schuldvordering van de betaalde bijdragen, krachtens artikel
23.346 frank en de eerste verweerder in 8, tweede lid, van de wet van 30 juni
dat faillissement een. schuldvordering 1967 in zijn rechten is getreden, de bevan 101.608 frank hadden aangegeven, schikbare gelden naar evenredigheid
voor recht zegt « dat de . bevoorrechte moeten worden verdeeld; daaruit volgt
schuldvordering (van· de eerste verweer- dat het arrest de in het middel aangeweder) voor een totaal bedrag van 101.608 zen bepalingen schendt door, met bevesfrank, bij voorrang boven die (van eiser) tiging van het beroepen vonnis, te besliszal worden betaald », op grond « dat de sen dat de schuldvordering van de eerste
in artikel 8 van de wet van 30 juni 1967 verweerder bij voorrang hoven die van
bedoelde indeplaatsstelling door het ge- eiser zal worden betaald;
meen recht wordt geregeld en dus niet
ontsnapt aan de beperking waarvan
sprake is in artikel 1252 van het Burgerlijk Wetboek; (...) dat zulks slechts anOverwegende dat krachtens artiders zou zijn indien uit de tekst zelf van kel 5, 2°, van de wet van 30 juni
de wet of uit de voorbereiding ervan zou 1967 het Fonds tot Vergoeding van
blijken dat de wetgever de toepassing
van de beginselen inzake de indeplaats- de in Geval van Sluiting der Onderstelling geheel of ten dele heeft will~n nemingen Ontslagen Werknemers,
buiten toepassing laten en, inzonderhe1d, slechts bij verzuim van de werkde regel " nemo contra se subrogasse gever, gehouden is aan de betrokcensetur" van voormeld artikel 1252; dat ken instellingen de werkgeversbij(...) te dezen, de bewoordingen zelf van dragen te betalen, die onder meer
voornoemd artikel 8 in dat opzicht noch worden opgelegd door de wetgeving
beperking, noch voorbehoud behelzen ~n betreffende de sociale zekerheid;
in de wetsgeschiedenis daarvan met
wordt gerept; dat artikel 1252 derhalve in
casu normaliter uiteraard toepassing
Dat de wet van 30 juni 1967, door
vindt »,

terwijl de in artikel 8, tweede lid, Van
de wet van 30 juni 1967 bedoelde « indeplaatsstelling » ten voordele van eiser
die « aan de betrokken instellingen »
(meer bepaald aan de eerste verweerder), overeenkomstig artikel 5, 2°, van
die wet, de bij de wetgeving en de over-

die subsidiaire verplichtingen aan
het Fonds op te leggen, ertoe strekt,
in geval van sluiting van ondernemingen, de waarborgen ~e verr~i
men welke aan die instelhngen ZIJn
gegeven om betaling te verkrijge.n
van wat hun door de werkgever Is
verschuldigd;
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Overwegende dat ingevolge artikel 8, tweede lid, van voornoemde
wet, het Fonds voor de krachtens
artikel 5, 2°, betaalde bijdragen,
rechtens treedt in de rechten en de
vorderingen van de in hetzelfde artikel bedoelde instellingen;
Overwegende dat het niet te verenigen valt met de subsidiaire verplichting die de wet aan het Fonds
oplegt en met het door de wetgever
nagestreefde doel dat, bij toepassing
van artikel 8, de aan de voormelde
instellingen gegeven waarborgen
worden beperkt en ze worden benadeeld, ingeval het Fonds hun slechts
een deel heeft betaald van het door
de werkgever verschuldigde bedrag;

Nr. 96
2• KAMER - 17 oktober 1989

VERHAAL OP DE RECHTER -

AMBTELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVOCAAT
BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREIST.

Daar het verhaal op de rechter een burgerlijk geding is, kan het enkel worden ingesteld bij een door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend verzoekschrift (1). (Artt. 478,
1080, 1140 tot 1147 Ger.W.)
(BULENS)
ARREST

Dat uit de economie van die wet
(A.R. nr. 3076)
derhalve valt af te leiden dat, in geval van samenloop van het bij artiHET HOF; - Gelet op het verkel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet
aan de Rijksdienst voor Sociale Ze- zoekschrift, neergelegd ter griffie
kerheid verleende voorrecht met het van het Hof op 28 december 1988,
voorrecht van het Fonds, als gesteld waarbij Engelbert Bulens verklaart
in de rechten van die dienst, deze zijn verhaal op de rechter in te stellen
rechten voor het hem door de werk- tegen « de kamer van inbeschuldigever nog verschuldigde bedrag kan gingstelling bij het Hof van Beroep
uitoefenen, bij voorrang hoven het te Brussel samengesteld op 13 oktober 1988 en 17 november 1988 door
Fonds;
Cerckel, Mw. Van NieuwenhuyzeMichel, Raspe en Marechal. EvenDat de beslissing derhalve naar eens verhaal op de procureur-generecht is verantwoord;
raal bij het Hof van Beroep te
Brussel in hoogst eigen persoon »;
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat het verhaal op
aangenomen;
de rechter een civielrechtelijke vordering is; dat het verzoekschrift
- door een advocaat bij het Hof van
Cassatie moet worden ondertekend;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Kirkpatrick en De Bruyn.

Overwegende dat het voormelde
verzoekschrift niet door een advocaat bij het Hof is ondertekend; dat
verzoeker desaangaande weliswaar
overmacht aanvoert maar het bestaan van overmacht niet aantoont;
Dat het verzoekschrift derhalve
niet ontvankelijk is;

1---------------(1} Cass., 5 nov. 1985, A.R. nr. 9630 (A.C.,
1985-86, nr. 146}.
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Om die redenen, gelet op de artikelen 478, 1080, 1140 tot 1147 van
het Gerechtelijk Wetboek, vernietigt
het bestreden arrest; , verwerpt het
verzoekschrift; veroordeelt eiser in
de kosten.
17 oktober 1989 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat"generaal.

(DE PLAEN, TRAMASURE, DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID, WINTERTHUR N.V.
T. LEMAIRE)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7244)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 22 oktober 1981 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel en op 9 november 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Bergen, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van 11 september 1985 van het Hof (3);
I. Op de voorzieningen, door de eisers op de griffie van het Hof van
Beroep te Bergen ingesteld tegen
het op 22 oktober 1981 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen arrest:

Nr. 97

Overwegende dat krachtens artikel 417 van het Wetboek van Strafvordering de verklaring van beroep
2° KAMER - 18 oktober 1989
in cassatie moet worden gedaan op
de griffie van het rechtscollege dat
de bestreden beslissing heeft gewe1° VOORZIENING IN CASSATIE zen;
STRAFZAKEN - VORM - VERKLARING GEOverwegende dat die door de wet
DAAN TER GRIFFIE VAN HET RECHTSCOLLEGE DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT voorgeschreven rechtsvorm substanGEWEZEN.
tieel is en niet door een andere kan
worden vervangen;
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN Dat de verklaringen van beroep in
PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHTZIT- cassatie niet ontvankelijk zijn, nu ze
TING - HANDTEKENING - TERMIJN.
geschied zijn op de griffie van het
1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe- Hof van Beroep te Bergen;
roep dat in strafzaken ingesteld wordt
II. Op de voorzieningen, door de
op de grHfle van een ander dan het
rechtscollege dat de bestreden beslis- eisers op de griffie van het Hof van
Beroep te Brussel ingesteld tegen
sing heeft gewezen (1). (Art. 417 Sv.)
het arrest van 22 oktober 1981 :

2° De wet bepaalt geen enkele termijn

voo1· de ondertekening van de bij de
artt. 155 en 189 Sv. voorgeschreven
processen-verbaal van de terechtzitting
(2).

----------------1
(1) Cass., 20 jan. 1987, A.R. nr. 460 (A.C.,
1986-87, nr. 289).
(2) Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr. 7095 (A.C.,
1988-89, nr. 156).

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door de verweerders is
aangevoerd tegen de voorziening tegen het niet definitief arrest van 22
oktober 1981 en volgens welke die
voorziening laattijdig is omdat de eisers hadden kunnen verwachten dat
(3) Niet gepubliceerd.
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de verweerder Lemaire, rechtsvoorganger van de huidige verweerders,
cassatieberoep zou instellen tegen
de arresten van 10 mei 1984 en 1
maart 1985 die uitspraak hebben gedaan over de zaak zelf en die door
het Hof bij arrest van 11 september
1985 zijn vernietigd, zodat de eisers
belang hadden bij het instellen van
cassatieberoep tegen het arrest van
22 oktober 1981, en hadden kunnen
preciseren dat zij hun cassatiemiddelen tegen dat arrest enkel zouden
voordragen in het geval dat het cassatieberoep van dokter Lemaire tegen de arresten van 1984 en 1985 gegrond zou worden bevonden, hetgeen het Hof in de mogelijkheid zou
hebben gesteld bij een en hetzelfde
arrest uitspraak te doen over al die
voorzieningen te zamen :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen, hadden verkregen
dat de beklaagde werd veroordeeld
bij de arresten van 10 mei 1984 en 1
maart 1985 en dus geen belang hadden bij het instellen van een voorziening tegen een beslissing alvorens recht te doen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
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1B9, 190, 190bis, 211 van het Wetboek van
Strafvordering, en 10 van de wet van 1
mei 1B49); artikel 7BB van het Gerechtelijk Wetboek, dat in bepaalde gevallen
herstel van verzuimen in de processenverbaal van de terechtzitting mogelijk
maakt, onverenigbaar is met de bovengenoemde bepalingen betreffende de behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank, in zoverre deze meer
bepaald strekken tot vrijwaring van het
recht van verdediging van de beklaagde
voor de strafrechter; artikel 190bis van
het Wetboek van Strafvordering aldus, in
afwijking van de artikelen 7B3 en 7B4
van het Gerechtelijk Wetboek die bepalen dat de zittingsbladen per jaar worden samengevoegd tot een register, voorschrijft dat de processen-verbaal van de
terechtzitting bij het dossier van het geding worden gevoegd, terwijl artikel 190
van dat wetboek bepaalt dat de overige
processen-verbaal of verslagen door de
griffier worden voorgelezen; de bepalingen van dat wetboek, krachtens artikel 2
van het Gerechtelijk Wetboek, enkel van
toepassing zijn in strafzaken als zij verenigbaar zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering ; bijgevolg,
door de aanbrenging, op 1B mei 1984, van
de handtekening van de voorzitter op de
processen-verbaal van de terechtzittingen van 1B september en 22 oktober 19B1
zowel de voormelde bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering als de artikelen 2 en 7BB van het Gerechtelijk Wethoek zijn geschonden, en het arrest van
22 oktober 19B1 nietig is, nu de processen-verbaal van de terechtzittingen die
eraan zijn voorafgegaan door de voorzitter niet zijn ondertekend v66r de uitspraak ervan (schending van alle, bovenaan in het middel aangehaalde wetsbepalingen);

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 2, 7BB van het Gerechtelijk
Wetboek, 156, 1B9, 190, 190bis, 211 van
het Wetboek van Strafvordering, en 10
van de wet van 1 mei 1B49 op de politieen de correctionele rechtbanken,
doordat de processen-verbaal van de
terechtzittingen, die aan het eerste betweede onderdeel, artikel 7BB van het
streden arrest zijn voorafgegaan en die Gerechtelijk Wetboek, in de veronderdoor de Be kamer van het Hof van Be- stelling dat het krachtens artikel 2 van
roep te Brussel zijn gehouden op 1B sep- dat wetboek van toepassing zou zijn, betember 19B1 en 22 oktober 19B1, onder de paalt dat het de taak van de procureurhandtekening van de voorzitter van de generaal is om, naar gelang van het geBe kamer van het hof van beroep, de ver- val, de verzuimen, die onder meer in de
melding dragen « handtekening op 1B zittingsbladen voorkomen, te doen hermei 19B4 aangebracht met toepassing stellen dan wel bericht ervan te geven aan
van artikel 7BB van het Gerechtehjk Wet- de eerste kamer van het hof, die op de
hoek»,
schriftelijke conclusie van de procureurterwijl, eerste onderdeel, nietig is het generaal een van de rechters kan machvonnis van de correctionele rechtbank, tigen om de akten of processen-verbaal
wanneer een proces-verbaal van een te- te ondertekenen; te dezen, de handtekerechtzitting waarop de zaak is behan- ningen, die op 1B mei 19B4 zijn aangedeld, niet is ondertekend door de voorzit- bracht op de processen-verbaal van de
ter van dat rechtscollege (artikelen 155, terechtzittingen van 1B september en 22
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oktober 1981, niet zijn aangebracht overeenkomstig een van de twee procedures
die daartoe bepaald zijn in voormeld artikel 788, doch op een door de eerste
voorzitter van het hof van beroep aan de
voorzitter gericht verzoek; de processenverbaal van de terechtzittingen van 18
september en 22 oktoer 1981 bijgevolg
nietig zijn gebleven, ofschoon zij nadien
door de voorzitter werden ondertekend
en de nietigheid ervan de nietigheid van
het arrest van 22 oktober 1981 tot gevolg
heeft (schending van aile, bovenaan in
het middel aangehaalde bepalingen, met
uizondering van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek):
Over het middel in zijn gehaal:
Overwegende dat de processenverbaal van de terechtzittingen van
18 september en 22 oktober 1981
zijn ondertekend door de magistraat
die ze heeft voorgezeten en door de
griffier die ze heeft bijgewoond; dat
de eisers geen valsheidsvordering
hebben ingesteld tegen die akten;
dat zij niet aangeven welke substantii:He of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm zou verzuimd zijn;
Overwegende dat geen van de in
het middel aangegeven wetsbepalingen een termijn vaststelt waarbinnen de door de artikelen 155 en 189
van het W etboek van Strafvordering
voorgeschreven aantekeningen op
straffe van nietigheid moeten ondertekend zijn door de voorzitter en de
griffier;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
III. ...

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
18 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Bruyn en

Kirkpatrick.
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2•

KAMER -

18

O)[tOber

1989

1° ONDERZOEKSGERECHTEN -

BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - AANGEVOERDE ONWETTIGHEID - BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT - GRENZEN.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING - ONDERZOEKSGERECHT
- BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR HET
VONNISGERECHT - AANGEVOERDE ONWETTIGHEID - BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT.

1° en 2° Onder voorbehoud van de onwettigheden inzake de bevoegdheid, kunnen de vonnisgerechten geen uitspraak doen over de wettigheid van de
door de onderzoeksgerechten uitgesproken beslissingen tot verwijzing;
die beslissingen blijven al hun gevolgen behouden, zolang zij niet vernietigd zijn door het Hoi van Cassatie (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, PROCUREUR DES KONINGS TE
VERVIERS, DROUGUET, DECURZ, HUBERT, ROME
T. LESSIRE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7556)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 6 oktober 1987
gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers, en gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof
van 13 mei 1987 (2);
Overwegende dat de bestreden beslissingen, waarvan de eerste uitspraak doet over de regeling van de
rechtspleging en de tweede over de
zaak zelf, samenhangend zijn; dat er

1----------------(1) Cass., 12 nov. 1986, A.R. nr. 5216 (A.C.,
1986-87, nr. 156).
(2) A.R. nr. 5856, A.C., 1986-87, nr. 537.
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grond bestaat tot voeging van de tegen die beslissingen ingestelde voorzieningen;
I. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik, in zoverre zij gericht
is:

A. tegen de beslissing die de beschikking tot verwijzing van 6 oktober 1987 vernietigt:
Over het middel: schending van artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat uit de stukken van het dossier
van de vervolgingen blijkt dat rechter J.
Roche bij de regeling van de procedure
voor de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Verviers achtereenvolgens kennis genomen heeft van de
vervolgingen, namelijk een eerste maal
in de hoedanigheid van onderzoeksrechter, toen hij in zijn verslag over die vervolgingen werd gehoord door de raadkamer die de beklaagde Lessire bij beschikking van 24 september 1985 naar de
Politierechtbank te Verviers had verwezen wegens het onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen, en een
tweede maal, nadat het Hof het rechtsgebied had geregeld, in zijn hoedanigheid
van voorzitter van de raadkamer, toen
deze de beklaagde Lessire bij beschikking van 6 oktober 1987 naar de Correctionele Rechtbank te Verviers verwees
wegens onopzettelijk doden,
terwijl genoemde magistraat, na in
zijn hoedanigheid van onderzoeksrechter
van de zaak kennis te hebben genomen,
daarvan achteraf geen kennis kon nemen in zijn hoedanigheid van voorzitter .
van de raadkamer; het openbaar ministerie, dat zich, na de in laatste aanleg ge. wezen eindbeslissing, in cassatie voorziet
tegen de beschikking die de beklaagde
naar het vonnisgerecht heeft verwezen,
tegen die beslissing alle middelen kan
aanvoeren die verband houden met de
formele geldigheid van de akte waarbij
de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig
wordt gemaakt; te dezen nietig is de beschikking tot verwijzing, gewezen door
een voorzitter van een raadkamer die
voordien van de zaak kennis genomen
had in de hoedanigheid van onderzoeksrechter:

Overwegende dat het cassatieberoep niet gericht is tegen de op 6
oktober 1987 gewezen beschikking
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van de raadkamer van de Rechtbank te Verviers die verweerder
naar de correctionele rechtbank verwezen heeft; dat het middel, in zoverre het tegen die beschikking opkomt, niet ontvankelijk is;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de regels betreffende
de bevoegdheden van de vonnisgerechten:

Overwegende dat de wet de vonnisgerechten niet bevoegd maakt
om zich uit te spreken over de wettigheid van de beslissingen van de
onderzoeksgerechten;
Dat het hof van beroep, door de
beschikking tot verwijzing te vernietigen, zijn bevoegdheid te buiten is
gegaan;
B. tegen de beslissing waarbij het
beroepen vonnis van 18 oktober 1988
vernietigd wordt :
Over het middel : schending van de artikelen 130, 179, 199, 200 van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep het op 12
oktober 1988 door de Correctionele
Rechtbank te Verviers gewezen en aan
het hof voorgelegde vonnis vernietigt, te
zamen met de op 6 oktober 1987 gewezen beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers die de beklaagde Lessire wegens
onopzettelijk doden verwezen had naar
de Correctionele Rechtbank te Verviers,
op grond dat de zaak wegens nietigheid
van bovenvermelde beschikking tot verwijzing niet rechtsgeldig bij die rechtbank aanhangig was gemaakt,
terwijl het hof van beroep, waarbij de
zaak door de beroepen tegen het op 12
oktober 1988 gewezen vonnis van de Correctionele Rechtbank te Verviers regelmatig aanhangig was gemaakt, geen
rechtsmacht had om de beschikking tot
verwijzing van 6 oktober 1987 te vernietigen en daaruit af te leiden dat de correctionele rechtbank niet rechtsgeldig kennis genomen had van de vervolgingen
die wegens onopzettelijk doden waren
ingesteld tegen de beklaagde Lessire,
aangezien het daardoor de aanhangigmaking bij het hof als ongeldig afwees; de
beschikking tot verwijzing de zaak bij de
feitenrechter aanhangig maakt, voor zover zij geen onwettigheid inzake de be-.
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voegdheid bevat; zij haar gelding behoudt, zolang zij niet door het Hof van
Cassatie is vernietigd; bij ontstentenis
van een door de partijen of ambtshalve
opgeworpen bevoegdheidsgeschil, het hof
van beroep rechtsgeldig kennis kon nemen van de zaak, net als de Correctionele Rechtbank te Verviers, en verplicht
was uitspraak te doen; het hof van beroep bijgevolg, door de bovenvermelde
beschikking tot verwijzing en het bovenvermelde vonnis van de correctionele
rechtbank te vernietigen, zijn bevoegdheid te buiten is gegaan en de draagwijdte heeft miskend van de verwijzing
waardoor het over de zaak uitspraak
moest doen als vonnisgerecht :

III. Op de voorziening van de procureur des Konings te Verviers :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
is betekend aan de beklaagde;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, voegt de voorzieningen tegen de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Verviers en tegen
het arrest van het Hof van Beroep
Overwegende dat de beschikking te Luik; verwerpt de voorziening
waarbij de raadkamer een verdach- van de procureur des Konings te
te naar de rechtbank verwijst, de Verviers tegen de beschikking van 6
zaak aanhangig maakt bij die recht- oktober 1987; vernietigt het bestrebank, voor zover zij althans geen den arrest; beveelt dat van dit arrest
onwettigheid inzake de bevoegdheid melding zal worden gemaakt op de
bevat;
kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de burgerlijke partijen in
Dat zij geldig blijft, zolang zij niet de kosten van hun voorziening; laat
door het Hof van Cassatie is vernie- het overige van de kosten ten laste
tigd; dat te dezen, de uit artikel 292 van de staat; verwijst de zaak naar
van het Gerechtelijk Wetboek afge- het Hof van Beroep te Brussel.
leide onwettigheid geen betrekking
18 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitheeft op de bevoegdheid; dat het arrest, waarbij het beroepen vonnis ter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart, raadsheer wordt vernietigd, onwettig is;
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
Dat het middel gegrond is;

advocaat-generaal.

II. Op de voorziening van de litisconsorten Drouguet, burgerlijke partijen:
Overwegende dat niet blijkt dat
de eisers, burgerlijke partijen, hun Nr. 99
voorziening hebben doen betekenen
aan de partijen tegen wie ze is ge2•
richt;
Overwegende nochtans dat de vernietiging, op de voorziening van het
openbaar ministerie, van de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de uit de
eerstgenoemde beslissing voorvloeiende definitieve en niet definitieve
beslissingen die zijn gewezen op de
tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;

KAMER -

18 oktober 1989

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AA:'>iHOUDING - TERINZAGELEGGING VAN HET DOSSIER TEN BEHOEVE VAN DE VERDEDIGING
- REGELING.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 5.4
E.V.R.M. TERI:\'ZAGELEGGI'iG VA"' HET
DOSSIER TEN BEHOEVE VAN DE VERDEDIGING - REGELI:-.!G.

Nr. 99

HOF VAN CASSATIE

1° en 2° Art. 5.4 E. V.R.M. vereist niet dat
aan de verdachte inzage wordt gegeven van de stukken betreffende de bevestiging van het tegen hem verleende
bevel tot aanhouding, wanneer zijn
raadsman van die stukken inzage
heeft kunnen nemen v66r de bij art. 4
Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde
verschijning voor de raadkamer (1).
(MARIS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7843)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 augustus 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
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gevangenhouding onrechtmatig is •; die
bepaling, welke directe werking heeft in
de Belgische rechtsorde en derhalve
voorgaat boven de nationaalrechtelijke
bepalingen, impliceert dat de verdachte,
met het oog op de debatten voor de rechter, en mits hij daarom heeft verzocht,
inzage heeft kunnen krijgen van de stukken van het dossier; Belgie, door het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden goed te keuren, aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
de taak heeft opgedragen het uit te leggen; dat hoog rechtscollege in het arrest
Lamy van 30 maart 1989 heeft beslist dat
de voorziening bij de rechter waarvan
sprake is in voormeld artikel 5.4 een
rechtspleging veronderstelt waarbij de
verdachte in hechtenis de mogelijkheid
wordt geboden om, met het oog op zijn
eerste verschijning voor de raadkamer,
inzage te krijgen van de stukken betreffende de bevestiging van het bevel tot
aanhouding; in geval van conflict tussen
een bepaling van een internationaal verdrag met d1recte werking in de rechtsorde van het land en een nationaalrechtelijke bepaling, eerstgenoemde moet voorgaan; uit de voorrang van de aldus
uitgelegde bepaling van internationaal
recht volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht was artikel 4 van
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis buiten toepassing te laten, in
zoverre dat artikel aan de verdachte
geen recht van inzage in het dossier van
de rechtspleging verleent v66r de bevestiging van het bevel tot aanhouding; het
arrest derhalve, nu het de met toepassing van artikel 4 van de wet van 20
april1874 gewezen beschikking bevestigt
niettegenstaande het feit dat eiser, ondanks zijn verzoek daartoe, geen inzage
had gekregen van de stukken betreffende de bevestiging van het tegen hem verleende bevel tot aanhouding, het in het
middel vermelde artikel 5 schendt :

Over het middel: schending van artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest de beschikking bevestigt van de raadkamer die, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 20 april
1874 op de voorlopige hechtenis, binnen
vijf dagen na de ondervraging, voorafgaande aan de uitvaardiging van het
aanhoudingsbevel tegen eiser, dat bevel
had gehandhaafd op grond « dat (eiser)
een raadsman heeft gekozen die hem
heeft bijgestaan voor de kamer van inbeschuldigingstelling; (...) dat die raadsman
nooit heeft verklaard dat hij geen inzage
heeft kunnen krijgen van het dossier;
dat er, in die omstandigheden, geen
schending van het recht van verdediging
kan worden vastgesteld; (...) dat het arrest van 9 augustus 1989 van het Hof
van Cassatie betrekking heeft op een
verdachte die in persoon verweer heeft
gevoerd; dat het voor het overige de
gronden van de vordering aanneemt alsmede die van het bevel tot aanhouding
Overwegende dat het arrest, na te
dat zijn gelding behoudt »,
hebben vastgesteld dat de raadsman
terwijl het in het middel vermelde artikel 5.4 bepaalt dat « een ieder, die door van eiser « nooit heeft verklaard dat
arrestatie of gevangenhouding van zijn hij geen inzage heeft kunnen krijvrijheid is beroofd, het recht heeft voor- gen van het dossier », het bevel tot
ziening te vragen bij de rechter, opdat aanhouding dat door de raadkamer
deze op korte termijn beslist over de overeenkomstig artikel 4 van de wet
wettigheid van zijn gevangenhouding en op de voorlopige hechtenis binnen
zijn invrijheidstelling beveelt, indien de vijf dagen na de ondervraging was
bevestigd, handhaaft;
(1) Zie concl. O.M. (Bull .. en Pas., 1990, I,
Dat uit de enkele omstandigheid
nr. 99).
dat eiser zelf geen inzage heeft ge-

------------------!
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kregen van de stukken betreffende
de bevestiging van het tegen hem
verleende bevel tot aanhouding niet
valt af te leiden dat hij niet de mogelijkheid gekregen heeft om een
passend verweer te voeren tegen de
tot rechtvaardiging van de voorlopige hechtenis aangevoerde gronden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEHe of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 100

3° HOF VAN ASSISEN -

RECRTSPLEGING TER TERECRTZITTING - TOLK OP DE
TERECRTZITTING GEKOZEN UIT DE GETUIGEN.

4° CASSATIE -

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN RET BELANG VAN DE WET- VORDERING TOT VERNIETIGING - VERNIETIGING - GEVOLG T.A.V.
DE
BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE
RECRTSVORDERING.

1°, 2° en 3° Art. 332 Sv. verbiedt op straf-

fe van nietigheid tijdens de behandeling ter zitting een tolk te kiezen uit
de getuigen (1).
4° De vernietiging met toepassing van

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
18 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkluidende conclusie - van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. M. Neve,

art. 441 Sv. mag geen nadelige gevolgen hebben voor de belangen van de
burgerlijke partij, ten aanzien van wie
de bestreden beslissing blijft bestaan
en gezag van gewijsde blijft hebben
(2).

(NYSSEN)

Luik.
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7847)

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

Nr. 100
2•
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1° CASSATIE -

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN CASSATIEBEROEP IN RET BELANG VAN DE WET- VORDERING TOT VERNIETIGING - ROF VAN ASSISEN - RECRTSPLEGING TER TERECHTZITTING - TOLK OP
DE TERECRTZITTING GEKOZEN UIT DE GETUIGEN - NIETIGREID VAN DE RECRTSPLEGING.

2° VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - STRAFVORDERI"'G - ROF
VAN ASSISEN - TOLK OP DE TERECRTZITTING GEKOZEN UIT DE GETUIGEN.

De procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de minister van
Justitie hem, bij schrijven van 30
augustus 1989, Bestuur voor Burgerlijke en Criminele Zaken, nr.
7/SDP/CAN/632-CM/dvc,
opdracht
(1) Cass., 9 aug. 1989, A.R.
(A.C., 1988-89, nr. 648) en noot 1.

nr.

765!i

(2) Cass., 22 mei 1950 (A. C., 1950, 591) en
noot 2; R. Hayoit de Termicourt, « Les pourvois dans !'interet de la loi et les denonciations
sur ordre du ministre de !a Justice», plecht. openingsrede, v66r het Hof, van 1 sept. 1964, Bull.,
1965, biz. 44, nr. 23.

Nr. 100
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heeft gegeven, overeenkomstig arti-,
kel 441 van het Wetboek van Strafvordering, bij het Hof . aangifte te
doen van de op 15 apr1l 1989 door
het Hof van Assisen van de provincie Luik gewezen en in kracht van
gewijsde gegane arresten, in zoverre
zij Nyssen Jean, Gaston, Ghislain,
werkman, geboren op 23 september
1945 te Elsene, wonende te Stavelot,
Stockeu, 38/3, tot de doodstraf veroordelen wegens moord, verkrachtingen, aanrandingen van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen en opsluitingen met lichamelijke folteringen, welke misdaden in
samenloop zijn gepleegd en, bij de
uitspraak over de burgerlijke belangen, hem veroordelen om, benevens
de kosten, hoofdelijk aan iedere burgerlijke partij een provisionele vergoeding van een frank te betalen;
Dat uit de stukken van de rechtspleging, meer bepaald uit het proces-verbaal van de door het hof van
assisen in de namiddag van 11 april
1989 gehouden terechtzitting (stuk
32) blijkt dat de voorzitter van dat
hof een persoon, te dezen de heer
Leo Proes, tot tolk heeft gekozen, ofschoon deze reeds als getuige in de
zaak was ondervraagd, zoals blijkt
uit het proces-verbaal van de in de
ochtend van elf april 1989 gehouden
terechtzitting (stuk 27);
Dat luidens artikel 332, laatste lid,
van het Wetboek van Strafvordering
de tolk, op straffe van nietigheid,
zelfs met instemming van de beschuldigde en van de procureur-generaal, niet kan gekozen worden uit
de getuigen.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen de
aangegeven arresten te vernietigen
in zoverre zij Jean Nyssen veroordelen, te bevelen dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde arresten en
de zaak te verwijzen naar een ander
hof van assisen, te dezen naar het
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Hof van Assisen van de provincie
Brabant.
Brussel 4 september 1989.
'
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) du Jardin »;
Gelet op artikel 411 van het Wetboek van Strafvordering,
I. In zoverre de aangifte betrekking heeft op de beslissing op de tegen Jean Nyssen ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de gronden van
de vordering moeten worden aangenomen en dat daarop recht moet
worden gedaan; ·

II. In zoverre de aangifte betrekking heeft op de beslissingen op de
tegen Jean Nyssen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de met toepassing van artikel 411 van het Wethoek van Strafvordering uit te spreken vernietiging geen nadelige gevolgen mag hebben voor de belangen van de burgerlijke partij, ten
aanzien van wie de bestreden beslissing blijft bestaan en haar gezag
van gewijsde behoudt;
Overwegende dat de aangifte niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verklaart de aangifte niet ontvankelijk, in zoverre zij
betrekking heeft op de beslissingen
die zijn gewezen op de tegen
Jean Nyssen ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen; met aanneming,
voor het overige, van de gronden
van de vordering en daarover recht
doende, vernietigt het op 15 april
1989 door het Hof van Assisen van
de provincie Luik gewezen arrest, in
. zoverre het uitspraak doet op de tegen Jean Nyssen wegens de bovengenoemde feiten ingestelde strafvordering; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gema~kt op de
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Nr. 101

kant van de gedeeltelijk vernietigde 2° en 3° Art. 38, tweede lid, Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw, in zoverre het
beslissing; verwijst de aldus beperkbepaalt dat indien geen vergunning
te zaak naar het Hof van Assisen
wordt aangevraagd, de verjaringstervan de provincie Brabant.
18 oktober 1989 - 2' kamer - Voorzitter : de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever : de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin
advocaat-generaal.
'

mijn van de vordering tot vergoeding
tien jaar bedraagt, te rekenen van de
datum van inwerkingtreding van het
plan, moet als opgeheven worden beschouwd wegens de wijzigingen van
art. 37 van die wet bij art. 177 wet van
22 dec. 1977 betreffende de budgettaire
voorstellen 1977-1978 (2).

(DE WALQUE E.A. T. GEMEENTE ANDERLECHT,
BELGISCHE STAAT- MIN. VAN HET BRUSSELSE
GEWEST)

Nr. 101

ARREST ( vertaling)

1'
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(A.R. nr. 8288)

1° STEDEBOUW -

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

2° STEDEBOUW -

Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 9 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw en 97 van de Grondwet,

Rl.'IMTELIJKE ORDE!\I"'G - GEWESTPLAN - ONTWERP - BEZWAAR - REGIO!\ALE COMMISSIE VAN ADVIES - O~TBREKEN VAN EEN ADVIES GEVOLG.

ONTEIGEXING EN VERGOEDI'VG - VORDERING TOT BETALING VAN
EE'>i VERGOEDING - VERJARI.'<G - TERMIJ:"l".

3c WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- BEGRIPPEN - STILZWIJGENDE OPHEFFING
- TOEPASSING.

1° Uit het vijfde en zevende lid van art. 9

Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw blijkt dat de bezwaren tegen het
ontwerp-gewestplan moeten worden
onderzocht door de Regionale Commissie van Advies, wier advies, nu het tot
waarborg strekt dat die bezwaren technisch door een gespecialiseerd lichaam
werden onderzocht, een essentieel bestanddeel is bij de voorbereiding van
het gewestplan; als de overheid een gewestplan vaststelt zonder dat blijkt
van enige technische verantwoording
voor de verwerping van de bezwaren
schendt zij een substantieel vormvooJschrift ter bescherming van de rechten
van de bezwaarindieners (1).

------------------1
(1) Zie Raad van State, 24 juni 1980, nrs.
20456 en 20468, J'erz. Arr. R.v.St., 1980, biz. 923
e.v., 26 nov. 1982, nr. 22693, rerz. Arr. R.v.St.,
1982, biz. 1625.

doordat, na erop te hebben gewezen
dat « krachtens artikel 9 van de wet van
29 maart 1962, de Regionale Commissie
van Advies over de bezwaren advies
moet uitbrengen; dat de Koning, krachtens hetzelfde artikel, van dat advies enkel mag afwijken indien hij de redenen
opgeeft in het koninklijk besluit tot vaststelling van het gewestplan; dat aldus
blijkt dat het advies van de Commissie
essentieel is bij de voorbereiding van het
gewestplan; dat eruit volgt dat de Commissie de technische aspecten van de bezwaren moet onderzoeken en, als zij oordeelt dat de technische opmerkingen niet
kunnen worden aangenomen, de technische redenen ervan in haar advies
moet vermelden; dat bij ontstentenis van
technische verantwoording voor de verwerping van de bezwaren en opmerkingen van Jacques de Streel, het gewestplan te zijnen opzichte als van generlei
(2) Zie L.P. SUETENS, G.J. DE GROOT, D. DE
GROOTE, P. AKKERMANS, Gewestplannen en

planschade, Kluwer, 1982, inz. biz. 39.
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waarde moet worden beschouwd », en na
terecht te hebben vastgesteld • dat de
verordenende overheid, door aan het gewestplan bindende kracht toe te kennen
zonder de verwerping van de opmerkingen van Jacques de Streel te verantwoorden, de bepalingen van artikel 9 van de
wet van 29 maart 1962 heeft miskend,
volgens welke de overheid op een wel
bepaalde manier moet handelen; dat de
overheid, bij ontstentenis van een onoverkomelijke dwaling of van enige andere grand van rechtvaardiging, aldus
een fout heeft begaan waardoor zij burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden
verklaard, als die fout schade heeft veroorzaakt », het arrest de vordering tot
schadevergoeding ex artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek van de eisers afwijst, op grond « dat tussen die fout, die
namelijk niet hierin bestaat dat de litigieuze grand in landbouwgebied werd ingedeeld, maar dat die handeling niet uitdrukkelijk met redenen is omkleed, en
de door de (eisers) aangevoerde schade
geen oorzakelijk verband bestaat; dat zij
derhalve niet tot schadeloosstelling kan
leiden »,
terwijl, hoewel de rechter de feiten
waaruit hij het al dan niet bestaan van
een oorzakelijk verband tussen fout en
schade afleidt, op onaantastbare wijze
vaststelt, het Hof niettemin moet nagaan
of de rechter uit zijn vaststellingen het
bestaan of de afwezigheid van zodanig
oorzakelijk verband kan afleiden; de
rechter niet naar recht kan beslissen dat
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade, zonder vast te
stellen dat zonder de fout, de schade zich
ook zou hebben voorgedaan, zoals zij
heeft plaatsgehad; het arrest zich te dezen ertoe beperkt te zeggen dat de fout
van de verweerders erin bestaat dat zij
het advies van de Regionale Commissie
niet uitdrukkelijk met redenen hebben
omkleed en niet hierin dat zij de litigieuze grand in landbouwgebied hebben ingedeeld, en daaruit afleidt dat tussen die
fout en de schade van de eisers geen
oorzakelijk verband bestaat; het feit dat
de Regionale Commissie van Advies de
verwerping van de bezwaren en opmerkingen van Jacques de Streel niet technisch heeft verantwoord, het nochtans
niet mogelijk maakt te oordelen of de
Commissie met die opmerkingen rekening heeft gehouden; de Koning zich bovendien niet met kennis van zaken heeft
kunnen uitspreken over de vraag of het
wenselijk was het gewestplan van de
Brusselse agglomeratie goed te keuren,
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daar hij niet over een volledig advies
van de Regionale Commissie beschikte;
dat dus niet zeker is dat de schade van
de eisers, namelijk dat hun grand in
waarde verminderde toen hij bij een
landbouwgebied werd ingedeeld, zich ook
zou hebben voorgedaan zonder de fout
van de Regionale Commissie, te weten
dat zij haar beslissing niet voldoende
naar recht .met redenen heeft omkleed,
zodat het arrest niet naar recht is verantwoord, in zoverre het uit de enkele
vaststelling dat de fout van de verweerders erin bestaat het advies van de Regionale Commissie niet uitdrukkelijk
met redenen te hebben omkleed, afleidt
dat tussen die fout en de door de eisers
aangevoerde schade geen oorzakelijk
verband bestaat :

In zoverre het middel is afgeleid
uit schending van de artikelen 9 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw en 97 van
de Grondwet :
Over de excepties van niet-ontvankelijkheid door de verweerders opgeworpen en hierin bestaande dat,
enerzijds, de aangevoerde grief op
die wetsbepalingen geen betrekking
heeft en dat, anderzijds, het middel
niet zegt waarin het arrest die bepalingen schendt :
Overwegende dat het middel,
waarin aan het arrest enkel wordt
verweten dat het zijn beslissing niet
naar recht heeft verantwoord met
betrekking tot de afwezigheid van
oorzakelijk verband tussen de fout
van het bestuur en de door de eisers
aangevoerde schade, niet zegt in
welk opzicht de bestreden beslissing
de artikelen 9 van de wet van 29
maart 1962 en 97 van de Grondwet
heeft geschonden;
Dat de excepties van niet-ontvankelijkheid in zoverre gegrond zijn;
Wat het overige van het middel
betreft:
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en hierin bestaande dat het
middel in zijn geheel van belang is
ontbloot:
Overwegende dat verweerder aanvoert dat bet arrest ten onrechte be-
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slist dat het koninklijk besluit van
28 november 1979 onwettig is en dat
het een fout oplevert die aan de
Staat te wijten is, dat uit de vergelijking van artikel 9 van de wet van
29 maart 1962 met dat koninklijk
besluit blijkt dat dit besluit niet lijdt
aan de onwettigheid die het hof van
beroep heeft menen te kunnen vaststellen en dat dit besluit dus geen
fout oplevert op grand waarvan verweerder de door de eisers aangevoerde schade zou moeten vergoeden;
Overwegende dat het arrest, met
betrekking tot het koninklijk besluit
van 28 november 1979, waarbij aan
het gewestplan bindende kracht
wordt verleend, zegt dat de Regionale Commissie van Advies, krachtens
artikel 9 van de wet van 29 maart
1962, advies moet uitbrengen over
de bezwaren en opmerkingen die
door Jacques de Streel in het kader
van de procedure voor het opmaken
van het gewestplan ter kennis waren gebracht van de gouverneur van
de provincie Brabant, dat de Koning
krachtens dezelfde bepaling van dat
advies slechts kon afwijken, indien
hij in het besluit tot vaststelling van
het gewestplan de redenen ervoor
opgaf, dat daaruit volgde dat de
Commissie de technische aspecten
van die bezwaren diende te onderzoeken en, als zij van oordeel was
dat die opmerkingen niet konden
worden aangenomen, de technische
redenen ervan in haar advies moet
vermelden; dat het arrest eruit afleidt « dat bij afwezigheid van technische verantwoording voor de verwerping van de bezwaren en opmerkingen van Jacques de Streel, het
gewestplan te zijnen opzichte als
van generlei waarde (moest) worden
beschouwd » en « dat door (aan dat)
gewestplan bindende kracht te verlenen zonder dat de verwerping van
de opmerkingen met redenen was
omkleed (... ) de verordenende overheid (voormeld) artikel 9 heeft (had)
geschonden »;
Overwegende dat artikel 9, vijfde
lid, van de wet van 29 maart 1962

Nr. 101

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw
bepaalt dat het dour de minister
voorlopig vastgesteld antwerp-plan
samen met de bezwaren en opmerkingen van het publiek wordt voorgelegd aan de Regionale Commissie
van Advies, die advies moet uitbrengen; dat volgens het zevende lid van
dat artikel 9 de Koning van dat advies enkel kan afwijken om de redenen waarvan melding wordt gemaakt in het besluit tot vaststelling
van het gewestplan;
Overwegende dat uit die teksten
volgt dat de bezwaren waartoe het
antwerp-plan aanleiding geeft, moeten worden onderzocht door de Regionale Commissie van Advies wier
advies moet waarborgen dat een
technisch onderzoek van de bezwaren is verricht door een gespecialiseerde instelling; dat dit advies derhalve essentieel is bij de voorbereiding van het gewestplan; dat de
Commissie de technische aspecten
van het bezwaar dus moet onderzoeken en, ingeval zij oordeelt het te
moeten verwerpen, in haar advies
de technische redenen tot verwerping moet opgeven; dat de overheid
derhalve, door een gewestplan vast
te stellen zonder enige technische
verantwoording voor de verwerping
van de bezwaren, een substantieel
vormvoorschrift ter bescherming
van de rechten van de bezwaarindiener niet in acht neemt;
Overwegende dat te dezen het arrest vaststelt dat de Regionale Commissie van Advies de haar bij voormeld artikel 9, vijfde lid, opgelegde
verplichting niet is nagekomen; dat
het hof van beroep derhalve zijn beslissing, dat het koninklijk besluit
van 28 november 1979 waarbij aan
het gewestplan bindende kracht
wordt verleend, daarom niet conform de wet was en dat het bestuur
aldus een fout had begaan waarvoor
het burgerrechtelijk aansprak~lijk
was als deze schade had veroorzaakt, naar recht heeft verantwoord;
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Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat de fout van het bestuur er
niet in bestond dat het de litigieuze
grond bij een landbouwgebied heeft
ingedeeld, maar enkel hierin dat het
die indeling niet uitdrukkelijk met
redenen heeft omkleed;
Overwegende dat de eisers, in
hun vordering, die zij indienen omdat
hun grond in landbouwgebied werd
ingedeeld, de verweerders hebben
willen doen veroordelen om hun, op
basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, een vergoeding van
1.850 frank per vierkante meter en
subsidiair, op basis van artikel 37
van de wet van 29 maart 1962, een
vergoeding van 80 % van dat bedrag
te doen betalen;
Dat, gelet op dat voorwerp van de
vordering, de vermelding van het arrest dat de fout van het bestuur enkel erin bestaat dat het die indeling
niet uitdrukkelijk met redenen heeft
omkleed, een voldoende verantwoording naar recht is voor de beslissing
dat er tussen die fout en de schade
waarvan de eisers vergoeding vorderen, geen oorzakelijk verband bestaat;
Dat het middel, in zoverre, niet
kan worden aangenomen;
Over bet derde middel : schending van
de artikelen 37, inzonderheid derde lid,
38, inzonderheid tweedP lid, zoals zij zijn
gewijzigd bij de wet van 22 december
1977 en, vour zoveel nodig, van de artikelen 177 en 179 van die wet, 51, 63 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest verklaart dat de
vordering van de eisers ex artikel 37 van
de wet van 29 maart 1962 op de stedebouw vervallen is op grond: " dat de (eisers) zich ter verantwoording van hun
recht op schadevergoeding (artikel 37,
derde lid) beroepen op de afgifte op 29
augustus 1978 van een negatief stedebouwkundig attest; dat de vordering, in
zoverre zij gegrond is op artikel 37 van
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de wet van 29 maart 1962, is ingediend
bij wege van een ter terechtzitting van
26 oktober 1981 neergelegde conclusie;
dat de bewoordingen van artikel 38,
tweede lid, tegenstrijdig zijn; dat volgens
het eerste gedeelte van die bepaling de
vordering vervallen lijkt te zijn, vermits
zij meer dan een jaar na de afgifte van
het attest is ingediend; dat volgens het
tweede gedeelte de vordering niet vervallen lijkt te zijn, aangezien zij ingediend
werd binnen een termijn van 10 jaar na
de inwerkingtreding van het plan en
geen vergunning werd aangevraagd; dat,
daar het om een tegenstrijdige tekst
gaat, dient te worden nagegaan welke de
bedoeling was van de wetgever; de oorspronkelijke tekst van artikel 38, tweede
lid, luidde als volgt • de vorderingen vervallen een jaar na de dag waarop de weigering van de bouw- of verkavelingsvergunning, gegrond op het verbod dat in
een plan van aanleg is vervat, definitief
is geworden. Indien geen vergunning
wordt aangevraagd, is de termijn 10 jaren te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan »; dat de wetgever in artikel 179 van de Programmawet
van 22 december 1977 drie beperkingen
heeft ingevoerd op het recht op schadevergoeding waarvan sprake is in artikel
37, derde lid; dat hij door de wijziging
van artikel 38, tweede lid, de eenjarige
verjaring heeft uitgebreid tot die drie gevallen van artikel 37, derde lid, waarin
het recht ontstaat; dat de tienjarige verjaring in de oorspronkelijke tekst dus
niet meer van toepassing is in geval van
overdracht van het goed of van afgifte
van een negatief stedebouwkundig attest;
dat de wetgever weliswaar de tekst niet
als wreist heeft aangepast; dat het niettemin duidelijk in zijn bedoeling lag de
drie gevallen aan de eenjarige verjaring
te onderwerpen; dat de vordering van
(eisers), die meer dan een jaar na de afgifte van het negatief stedebouwkundig
attest is ingediend, derhalve vervallen
is »,

terwijl, luidens artikel 38, tweede lid,
van de wet van 29 maart 1962, indien
geen vergunning wordt aangevraagd, de
termijn om een vordering tot vergoeding
in te dienen tien jaar bedraagt, te rekenen van de datum van inwerkingtreding
van het plan; men een stedebouwkundig
attest niet kan gelijkstellen met een
bouw- of verkavelingsvergunning; de verjaringstermijn dus tien jaar bedraagt, te
rekenen van de inwerkingtreding van
het plan, in de gevallen waarin het bestuur zich heeft beperkt tot de afglfte
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van een negatief stedebouwkundig attest, zodat het arrest niet naar recht is
verantwoord, in zoverre het de vordering
van de eisers vervallen verklaart omdat
het niet is ingediend binnen een jaar na
de afgifte van het negatief stedebouwkundig attest (schending van de in het
middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 37, derde lid, en
38, tweede lid, van de wet van 29 maart
1962) :

In zoverre het middel schending
aanvoert van de artikelen 51, 63 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw en 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat het middel ten
betoge dat het arrest niet naar recht
zou zijn verantwoord in zoverre het
de vordering van de eisers ex artikel
38, tweede lid, van de wet houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw vervallen
verklaart, niet vermeldt waarin de
bestreden beslissing de artikelen 51
en 63 van die wet, alsmede artikel
97 van de Grondwet schendt;
Dat het middel, in zoverre, niet
ontvankelijk is;
Wat het overige van het middel
betreft:
Overwegende dat zoals blijkt uit
artikel 38, tweede lid, eerste zin, van
de wet van 29 maart 1962, gewijzigd
bij artikel 179 van de wet van 22 december 1977, de vorderingen tot betaling van een vergoeding vervallen
een jaar na de dag waarop het recht
op schadevergoeding ontstaat, overeenkomstig artikel 37, derde lid, van
dezelfde wet, gewijzigd bij artikel
177, b, van de genoemde wet van 22
december 1977' dat wil zeggen een
jaar na de dag, ofwel van de overdracht van het goed, ofwel van de
weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning, of nog van de afgifte van een negatief stedebouwkundig attest; dat de wijzigingen in die
bepalingen bij de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire
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voorstellen 1977-1978 in concreto tot
gevolg hebben gehad, dat de vergoeding slechts verschuldigd is in geval
van vervreemding van het goed, van
definitieve weigering tot afgifte van
de bouw- of verkavelingsvergunning
of van afgifte van het negatief stedebouwkundig attest; dat eruit volgt
dat voormeld artikel 38, tweede lid,
de verjaringstermijn op een jaar
vaststelt in de drie gevallen waarin
voortaan, met toepassing van artikel
37, derde lid, het recht op schadevergoeding blijft bestaan;
Overwegende dat artikel 38, tweede lid, in een tweede zin weliswaar
eraan toevoegt dat, indien geen vergunning wordt aangevraagd, de verjaringstermijn tien jaar bedraagt, te
rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan; dat die
tweede zin, die onder de oude tekst
van artikel 37 van de wet v66r de
wijziging ervan bij de wet van 22
december 1977, begrijpelijk was,
niet meer te verenigen is met de
wijzigingen van dat artikel 37, zodat
moet worden besloten dat die zin
stilzwijgend is opgeheven bij die
wet van 22 december 1977;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering van de eisers
is ingediend meer dan een jaar na
de afgifte van het negatief stedebouwkundig attest; dat het aldus
zijn beslissing dat die vordering
overeenkomstig artikel 38, tweede
lid, eerste zin, van de wet van 29
maart 1962, gewijzigd bij die van 22
december 1977, vervallen is, naar
recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
19 oktober 1989 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont, Kirkpatrick en De Bruyn.
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(CAPART T. VLAAMSE GE:\1EE:-;SCHAP)

KAMER -

ARREST ( vertaling)

19 oktober 1989

(A.R. nr. 8365)

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

WELZIJN,

VAN DE RAAD
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - VER·
VANGING - ART. 25, DERDE LID, O.C.M.W.-WET
- DRAAGWIJDTE.

2° OPENBARE DIENST

CONTINU'iTEIT
VAN DE OPENBARE DIENSTEN - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL - BEGRIP.

(ALGEME-

3° RECHTSBEGINSELEN

NE) -

CONTINl:.iTEIT VAN DE OPENBARE
DIENSTEN - BEGRIP.

4" CASSATIEMIDDELEN-

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

1o Art. 25, derde lid, 0. C.M W. -wet val-

gens hetwelk de voorzitter van de raad
voor maatschappelijk welzijn wordt
vervangen door het oudste lid in jaren
in het geval dat de voorzitter overlijdt
of dat aan zijn mandaat een einde
komt om een andere reden dan dealgehele vernieuwing van de raad, is
niet van toepassing wanneer de verkiezing van de voorzitter door de raad
wordt nietig verklaard.
2° en 3" De continui'teit van de openbare

dienst is een algemeen rechtsbeginsel
dat gerechtvaardigd wordt door de
noodzaak van de ononderbroken werking van de openbare diensten; zij is
dus enkel bedoeld 01n te voorzien in
collectieve behoeften van algemeen belang (1).
4° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het middel dat kritiek oefent
op een overweging die de wettigheid
van de bestreden beslissing niet kan
beiilvloeden (2).

------------------1
(1) Cass., 22 okt. 1970 (A.C., 1971, 168) en
cone!. proc.-gen. Ganshof van der Meersch
(Bull. en Pas., 1971, I, 147).
(2) Cass., 17 nov. 1988,
(A.C., 1988-89, nr. 160).

A.R.

nr.

7848

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 december 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 25, derde lid, van de organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en 97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de continu1teit
van de openbare diensten,
doordat het arrest zegt dat er, bij ontstentenis van voldoende aanwijzingen
dat eiser een objectief recht zou hebben,
geen gronden zijn om in kort geding uitspraak te doen over diens rechtsvordering, die er primair toe strekt te horen
zeggen voor recht dat hij het recht en de
plicht heeft om, binnen 24 uur na de uitspraak van de te wijzen beschikking, de
raad voor maatschappelijk welzijn van
Kraainem bijeen te roepen, de agenda
voor de volgende zitting vast te stellen
en deze voor te zitten en er, subsidiair,
toe strekt verweerster aan te manen een
einde te maken aan aile feitelijkheden
en haar te verbieden om de akte waarbij
de raad bijeengeroepen werd en de agenda voor de eerstkomende zitting van de
raad voor maatschappelijk welzijn van
Kraainem alsook de door de raad tijdens
die zitting genomen besluiten wegens
het voorzitterschap van eiser te vernietigen op grond, hoofdzakelijk, « ( ... ) dat de
bewering (van eiser), namelijk dat het
niet kan worden betwist dat te dezen
aan het mandaat van verkozen voorzitter
een eind gekomen is om een andere reden dan de algehele vernieuwing van de
raad voor maatschappelijk welzijn, stuit
op het gezag van gewijsde van het arrest
nr. 27.411 van de Raad van State van 15
juni (lees : januari) 1987; (...) dat de arresten van de Raad van State die een bestuurshandeling vernietigen, gezag van
gewijsde hebben; dat dit gezag onbeperkt is (...); dat, zoals de eerste rechter
terecht heeft opgemerkt, zonder daaruit
nochtans de noodzakelijke gevolgen te
trekken, het gezag van gewijsde van het
beschikkende gedeelte van bovengenoemd arrest van de Raad van State tot
gevolg heeft dat de akte waarbij (eiser),
op 1 april 1983, tot voorzitter van de raad
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voor maatschappelijk welzijn van Kraainem is verkozen, niet meer bestaat; dat
zij geacht wordt nooit te hebben bestaan
en dat noch (eiser) noch derden die akte
nog kunnen aanvoeren voor enig rechtscollege of daartegen een nieuw beroep
kunnen instellen; dat immers de vernietigde handeling verdwijnt met terugwerkende kracht en geacht wordt nooit te
hebben bestaan (...); dat bijgevolg artikel
25 (tweede en derde lid) van de organieke wet van 8 juli 1976 te dezen niet van
toepassing lijkt te zijn, aangezien het enkel betrekking heeft op het geval dat een
voorzitter moet worden vervangen; dat,
gelet op de terugwerkende kracht van de
door het arrest van de Raad van State
uitgesproken vernietiging,. de raad voor
maatschappelijk welzijn van de gemeente Kraainem geen voorzitter heeft; dat
het mandaat van voorzitter niet als vervailen kan worden beschouwd, aangezien
dit geacht wordt nooit te hebben bestaan; (... ) dat, ook al zou, gelet op het
feit dat (eiser) bijna vier jaar lang de
facto het ambt van voorzitter heeft vervuld, moeten worden aangenomen, quod
non, dat bedoeld artikel 25 te dezen zou
moE>ten worden toegepast op grand van
het algemeen beginsel van de continui:teit van de openbare ambten, dan nog
moet, zoals (verweerster) terecht onderstreept, worden opgemerkt dat aileen al
uit de tekst van de wetsbepaling blijkt
dat het hier gaat om de vervanging van
de voorzitter, hetgeen noodzakelijkerwijze de vervanging van de voorzitter door
een ander persoon dan de voorzitter impliceert (vervangen : iemand opvolgen in
een taak, een ambt of een dienst
Dictionnaire de la langue fran!(aise, R.
Littre) »,
terwijl, eerste onderdeel; artikel 25,
derde lid, van de wet van 8 juli 1976, dat
ertoe strekt de continu'iteit van de uitoefening van het voorzitterschap· te verzekeren, bepaalt dat, in aile geva:llen waarin de voorzitter die hoedanigheid verliest
v66r de algehele vernieuwing van de
raad, het ambt van voorzitter tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter wordt
waargenomen door het oudste lid in jaren; de nietigverklaring, door de Raad
van State, van de verkiezing van de
voorzitter ontegensprekE>lijk een van de
gevailen oplevert waarin het voorzitterschap vacant wordt en voorlopig moet
worden waargenomen door het oudste
lid in jaren; bovendien, zelfs al voorzag
artikel 25, derde lid, niet in het geval dat
het mandaat van voorzitter met terugwerkende kracht nietig verklaard wordt,
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zodat het geacht wordt nooit te hebben
bestaan, het algemeen rechtsbeginsel
van de continui:teit van de openbare
dienst vereist dat het ambt van voorzitter, tot de nieuwe verkiezing, zonder onderbreking waargenomen wordt door het
lid van de raad dat door de wet gemachtigd is om dat ambt uit te oefenen in geval van definitieve verhindering van de
voorzitter; het arrest bijgevolg, door te
beslissen dat wegens de terugwerkende
kracht van de door de Raad van State
uitgesproken nietigverklaring, de raad
voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Kraainem geen voorzitter heeft
en artikel 25 (tweede en derde lid) van
de organieke wet van 8 juli 1976 aldus te
dezen niet van toepassing lijkt te zijn,
aangezien het enkel betrekking heeft op
het geval dat er een voorzitter moet worden vervangen, zowel dat artikel als het
algemeen rechtsbeginsel van de continui:teit van de openbare dienst miskent en
derhalve niet naar recht is verantwoord;

derde onderdeel, krachtens artikel 25,
derde lid, van de wet van 8 juli 1976 het
oudste lid in jaren van de raad, behoudens persoonlijke verhindering, gemachtigd is om, in aile gevailen waarin het
voorzitterschap definitief vacant is, het
ambt van voorzitter uit te oefenen tot de
verkiezing van een nieuwe voorzitter; die
bepaling niet vereist dat de persoon die
het ambt van voorzitter uitoefent als
oudste lid in jaren, iemand anders zou
zijn dan degene die dat ambt vroeger in
een andere hoedanigheid uitoefende; het
arrest, nu het zonder na te gaan of eiser
persoonlijk verhinderd is om het ambt
van voorzitter uit te oefenen als oudste
lid in jaren, beslist dat artikel 25, derde
lid, van de wet van 8 juli 1976 in ieder
geval een vervanging van personen vereist, de zin en de strekking van die bepaling miskent en derhalve niet naar recht
is verantwoord;

Wat het eerste onderdeel betreft :
In zoverre dit onderdeel is afgeleid uit de schending van artikel 25,
derde lid, van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn :
Overwegende dat, enerzijds, zoals
blijkt uit de tekst van voormelde
wet van 8 juli 1976, die is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 5 augustus 1976, artikel 25,
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tweede lid, van die wet voorziet in
het geval van tijdelijke afwezigheid
of verhindering van de voorzitter
van de raad voor maatschappelijk
welzijn, waarbij (in de Franse tekst)
het adjectief « temporaire » in het
meervoud staat; dat daaruit volgt
dat artikel 25, tweede lid, uitsluitend
doelt op het geval dat de voorzitter
van de raad voor maatschappelijk
welzijn tijdelijk afwezig of verhinderd is, en dat dit de reden is waarom het bepaalt dat in dat geval het
ambt van voorzitter wordt waargenomen, 6f door het lid van de raad
dat door de voorzitter wordt aangewezen, 6f door de plaatsvervanger
die door de raad onder zijn leden
wordt aangewezen, of nog, in afwachting van die aanwijzing, door
het oudste lid in j aren;
Dat artikel 25, derde lid, voorziet
in het geval dat de voorzitter overlijdt of dat aan zijn mandaat een
einde komt om een andere reden
dan de algehele vernieuwing van de
raad, in welke gevallen de voorzitter
wordt vervangen door het oudste lid
in jaren, tot de raad van nieuwe
voorzitter heeft verkozen;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest waarbij de Raad van State
een handeling van de bestuurlijke
overheid, zoals te dezen, de handeling waarbij eiser is verkozen tot
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Kraainem,
onwettig verklaart, met terugwerkende kracht en erga omnes de vernietiging van die handeling met zich
brengt, met het gevolg dat de vernietigde handeling geacht wordt
nooit te hebben bestaan, en dat de
persoon waarop die handeling betrekking had, moet worden teruggeplaatst in de toestand waarin hij
zich v66r die handeling bevond; dat
bijgevolg, gelet op de nietigverklaring door het arrest van de Raad
van State, dat, blijkens de vaststellingen van de bestreden beslissing,
op 15 januari 1987 is gewezen, het
hof van beroep wettig beslist dat eiser niet verkeerde in het in voor-
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meld artikel 25, derde lid, omschreven geval;
Dat het eerste onderdeel in dat
opzicht faalt naar recht;
In zoverre dat onderdeel is afgeleid uit de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de continulteit van de openbare dienst :
Overwegende dat de continulteit
van de openbare dienst een algemeen rechtsbeginsel is dat gerechtvaardigd wordt door de noodzaak
van de ononderbroken werking van
de openbare diensten; dat zij derhalve enkel bedoeld is om te voorzien
in collectieve behoeften van algemeen belang; dat in geval van nietigverklaring van de verkiezing van
een voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn, dat beginsel niet vereist dat dit ambt, in afwachting van een nieuwe verkiezing, uitgeoefend wordt door de
persoon die door artikel 25, derde
lid, van de wet aangewezen wordt
om de voorzitter te vervangen in het
geval dat deze definitief verhinderd
is;
Dat het onderdeel, in zoverre het
de schending van dat algemeen
rechtsbeginsel aanvoert, faalt naar
recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerster aangevoerd, en volgens hetwelk ingeval
het eerste onderdeel verworpen
wordt, het derde onderdeel niet ontvankelijk wordt bij gemis aan belang:
Overwegende dat het derde onderdee! enkel de schending van artikel
25, derde lid, van de wet van 8 juli
1976 aanvoert; dat het tegen het arrest inbrengt dat het die wetsbepaling schendt door te beslissen dat zij
in alle gevallen een vervanging van
personen impliceerde, terwijl, volgens eiser, artikel 25, derde lid, niet
bepaalt dat de persoon die als oudste lid in jaren het ambt van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn uitoefent, iemand anders moet zijn dan degene die dat
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ambt voordien in een andere hoedanigheid uitoefende;
Overwegende dat, zoals uit het
antwoord op het eerste onderdeel
blijkt, het hof van beroep de beslissing volgens welke artikel 25, derde
lid, niet van toepassing kon zijn op
het geval van eiser, naar recht verantwoordt;
Dat, oak al zou het arrest de in
dat derde onderdeel bekritiseerde
vermelding bevatten, dat onderdeel
toch maar opkomt tegen een overweging die geen invloed heeft op de
wettigheid van de bestreden beslissing;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

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

3° HOGER BEROEP

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER
BEROEP - VONNIS DAT AKTE NEEMT VAN DE
OVEREENKOMST VAN DE PARTIJEN - BEGRIP.

4° TAALGEBRUIK -

IN EERSTE AANLEG
- BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS DAT DE
VOEGING VAN DE IN VERSCHILLENDE TALEN
INGELEIDE ZAKEN BEVEELT EN DE TAAL
VASTSTELT WAARIN DE RECHTSPLEGING ZAL
WORDEN GEVOERD - IN EERSTE AANLEG GEWEZEN BESLISSING.

5° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR HOGER BEROEP - VONNIS DAT DE VOEGING BEVEELT VAN IN VERSCHILLENDE TALEN INGELEIDE ZAKEN EN DE TAAL VASTSTELT WAARIN DE RECHTSPLEGING ZAL WORDEN GEVOERD - IN EERSTE AANLEG GEWEZEN
BESLISSING.

1o Het cassatieberoep van de Vlaamse

Gemeenschap met betrekking tot aangelegenheden die tot de uitsluitende
bevoegdheid behoren van een lid van
de Vlaamse Executieve, wordt regelmatig ingesteld en gevoerd ten verzoeke van dat lid (1). (Art. 82 bijzondere
wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, en art. 3 besluit 11
dec. 1985 van de Vlaamse Executieve
tot aanwijzing van de leden van de
Vlaamse Executieve ten verzoeke
waarvan de rechtsgedingen van de
Vlaamse Gemeenschap worden gevoerd.)

19 oktober 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Nelissen Grade.

2o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat in burgerlijke zaken wordt ingesteld tegen een in eerste aanleg gewezen beslissing (2). (Art. 608 Ger.W.)
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1° VOORZIENING

19 oktober 1989

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - VOORZIENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - IN EERSTE
AANLEG GEWEZEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

3°

De beslissing waarbij de rechter akte
neemt van de overeenkomst die de
partijen hebben gesloten ter oplossing
van het geschil, als bedoeld in art.
1043 Ger. W., is enkel die beslissing
waarbij de rechter zich ertoe beperkt

(1) Zie Cass., 8 juni 1984, A.R. nrs. 3973 en
4005 (A.C., 1983-84, nr. 579).
(2) Cass., 29 juni 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 655).

A.R.

nr.

7714
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de vorm van een vonnis te geven aan
een tussen de partijen gesloten overeenkomst (3).
4" en 5" Het vonnis dat de voeging van

de in verschillende talen ingeleide zaken beveelt en de taal vaststelt waarin
de rechtspleging zal worden gevoerd,
is in eerste aanleg gewezen en dus
vatbaar voor hager beroep (4).
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. CAPART E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8465)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 april 1988 gewezen door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel;
Over het eerste middel van nietontvankelijkheid, door de eerste zeven verweerders tegen de voorziening aangevoerd, te weten onregelmatige verschijning van eiseres :
Overwegende dat de eerste zeven
verweerders betogen dat de voorziening is ingesteld ten verzoeke van
de Vlaamse Gemeenschap, « vertegenwoordigd door haar Executieve,
die optreedt ten verzoeke van minister Lenssens, wiens kabinet is gevestigd te 1040 Brussel, Jozef 11straat 30 », terwijl, krachtens artikel
82 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, de rechtsgedingen van de
Gemeenschap of het Gewest, als eiser of als verweerder, worden gevoerd namens de Executieve, ten
verzoeke van het door deze aange-

-----------------1
(3) Zie FEITWEIS, Manuel de procedure civile, 2e uitg., nr. 692, biz. 469; Rep. Dalloz de
procedure civile, V' Jugement, nr. 18, en
R.P.D.B., V' Appel en matiere civile, sociale et
commerciale, B1jv. VI, nr. 124.
(4) Over de vaststelli_ng van de taal van de
rechtspleging na voegmg van voorz1enmgen
die in verschillende talen zijn gesteld, zie LINDEMANS, « Taalgebruik in gerechtszaken »,
A.P.R., 1973, nrs. 121 en vlg.; LINDEMANS,
« Taalgebruik in gerechtszaken 1980-1985 », in
R. W., 1985-86, kol. 2265 en vlg.; MARC DE COCK,
,, Une impasse linguistique », in J.T., 1972, biz.
93.
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wezen lid, en uit geen van de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de Executieve van
de Vlaamse Gemeenschap minister
Lenssens heeft aangewezen om in
de zaak een voorziening in te stellen;
Overwegende dat de voorziening
te dezen, overeenkomstig artikel
1079, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, is ingesteld door de indiening, op 27 juli 1988, op de griffie
van het Hof, van een verzoekschrift
dat vooraf is betekend aan de verweerders;
Overwegende dat artikel 82 van
de bijzondere wet tot hervorming
der instellingen van 8 augustus 1980
weliswaar bepaalt dat de rechtsgedingen van de Gemeenschap, als eiser of als verweerde1, worden gevoerd namens de Executieve ten
verzoeke van het door deze aangewezen lid; dat nochtans, zoals blijkt
uit artikel 5, § 1, van het in het Belgisch Staatsbla.d van 10 februari 1988
bekendgemaakte besluit van de
Vlaamse Executieve van 4 februari
1988 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Executieve, de heer Lenssens, lid van
die Executieve, ten tijde van de voorziening bevoegd was voor het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen, zoals vermeld, enerzijds, in
artikel 5, § 1, I, van die bijzondere
wet van 8 augustus 1980 en, anderzijds, in artikel 5, § 1, II, van die
wet;
Overwegende dat de zaak betrekking heeft op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Kraainem; dat zij dus betrekking he eft op de bij stand aan personen, en meer bepaald, op het beleid
inzake maatschappelijk welzijn als
bedoeld in voormeld artikel 5, § 1, II;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel van nietontvankelijkheid, door de eerste zeven verweerders tegen de voorzie-
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ning aangevoerd en hieruit afgeleid
dat het bestreden vonnis in eerste
aanleg is gewezen;
Overwegende dat de eerste zeven
verweerders betogen dat het bestreden vonnis uitspraak doet, enerzijds, over de voeging van vier zaken, zonder dienaangaande het akkoord tussen de partijen vast te
stellen, zodat het hier niet gaat om
een beslissing in de zin van artikel
1043 van het Gerechtelijk Wetboek,
en, anderzijds, over de na die voeging voor de voortzetting van de
procedure te gebruiken taal, zonder
dat zodanig vonnis uitspraak doet
over een van de aanvragen bedoeld
in de artikelen 4, § 2, tweede lid, 6,
§ 2, en 7, § 2, eerste lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken; dat zij daaruit afleiden dat de bestreden beslissing vatbaar was voor hoger beroep
en dat derhalve het cassatieberoep
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, enerzijds, het
bestreden vonnis de voeging van de
zaken A.R. nrs. 47392, 47393, 47418
en 48001 beveelt wegens samenhang, doch zonder het akkoord van
de partijen dienaangaande vast te
stellen; dat het hier bijgevolg niet
gaat om een beslissing in de zin van
artikel 1043 van het Gerechtelijk
Wetboek, dat immers enkel betrekking heeft op het geval waarin de
rechtbank zich ertoe beperkt aan
een tussen partijen gesloten akkoord de vorm van een vonnis te
verlenen;
Overwegende dat, anderzijds, het
bestreden vonnis, na tot die voeging
te hebben besloten, de taal bepaalt
waarin de rechtspleging zal worden
voortgezet, namelijk het Frans, doch
zonder uitspraak te doen over een
van de aanvragen, bedoeld in de artikelen 4, § 2, tweede lid, en 6, § 2,
van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
noch over het bij artikel 7, § 2, eerste lid, van die wet bepaalde geval;
Overwegende dat het bestreden
vonnis om die twee redenen vatbaar
was voor hoger beroep;

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Overwegende dat, ten gevolge van
de verwerping van de voorziening,
de vordering tot bindendverklaring
van het arrest geen belang meer
heeft;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 oktober 1989 - 1' kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs.
Nelissen Grade en De Bruyn.
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INKOMSTENBELASTINGEN

PER-

SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BELASTINGPLICHTIGEN DIE EEN FUNCTIE
UITOEFENEN IN EEN VENNOOTSCHAP OP
AANDELEN - BEZOLDIGINGEN - BEGRIP.

Art. 20, 2', b, W:l.B. maakt van de bestuurders, commissarissen, vereffenaars van vennootschappen of andere
personen die gelijkaardige mandaten
of functies uitoefenen in een vennootschap op aandelen een bijzondere categorie van belastingplichtigen in de belasting op de bedrijfsinkomsten; die
belasting is verschuldigd wegens het
geheel van vergeldingen en vergoedingen die deze personen hebben ontvangen, ongeacht de omschrijving van de
ontvangen bedragen (1).
(1) Cass., 6 dec. 1955 (Bull. en Pas., 1956, I,
336) en 5 april 1966 (ibid., 1966, I, 1028).
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vennoten worden betaald en, anderzijds,
de inkomsten die winsten of baten worden genoemd en die door de zelfstandigen worden verdiend; dat, zo men al kan
ARREST ( vertaJing)
aannemen dat de wetgever de bezoldigingen van de aangestelden die tevens
(A.R. nr. F 998 F)
lid zijn van de raad van bestuur, met de
inkomsten van bestuurders heeft willen
HET HOF; - Gelet op het bestre- gelijkstellen, zulks niet geldt voor de
den arrest, op 6 januari 1988 door winsten of baten die betaald zijn aan de
het Hof van Beroep te Luik gewe- bestuurders die, overigens, ten bate van
de vennootschap een activiteit als zelfzen;
standige zouden uitoefenen; dat de uitOverwegende dat de voorziening legging
van de administratie tot de abgericht is tegen de beslissing waar- surde conclusie leidt dat de bedragen die
bij het hof van beroep afwijzend be- een vennootschap betaalt aan een handeschikt op het bezwaar van eiseres laar die overigens een van haar bestuur· tegen een aanslag in de uitzonder- ders is en haar goederen levert of voor
lijke en tijdelijke solidariteitsbijdra- haar diensten presteert, als inkomsten
van bestuurder zouden moeten worden
ge voor het aanslagjaar 1981;
aangemerkt; dat ook de door een venOver het middel: schending van de ar- nootschap aan een van haar bestuurders,
tikelen 20, 2°, b, 20, 3°, 27, § 1, 98, 108, 1°, die haar geld heeft geleend, betaalde
van het Wetboek van de Inkomstenbelas- rente, als inkomsten van bestuurder zoutingen, 65 van het koninklijk besluit tot den moeten worden beschouwd >>, beslist
uitvoering van het Wetboek van de ln- dat het honorarium dat eiseres aan Rokomstenbelastingen, 43, § 4, van de wet ger Jamotton heeft betaald voor zijn
van 30 maart 1976 betreffende de econo- 'prestaties als zelfstandig accountant, een
mische herstelmaatregelen, 1 van de wet bezoldiging van bestuurder is, als bevan 29 december 1980 tot verlenging van doeld in artikel 20, 2°, b, van het Wetde solidariteitsbijdrage op de uitzonder- hoek van de lnkomstenbelastingen, en
lijke winsten van ondernemingen en in- bijgevolg begrepen is in de grondslag
zake de vaststelling van de staatsbijdra- voor de berekening van de uitzonderlijke
ge in de risico's opgenomen door de en tijdelijke solidariteitsbijdrage vastgeNationale Delcrederedienst, en misken- steld in artikel 43 van de wet van 30
ning van het algemeen beginsel van het maart 1976 betreffende de economische
recht van verdediging,
herstelmaatregelen, op grand : « dat Rodoordat het hof van beroep, op de con- ger Jamotton, die bestuurder is van (eiclusie waarin eiseres de belasting be- seres) waarvan hij twintig aandelen betwistte in de uitzonderlijke en tijdelijke zit, elke morgen de boekhouding van de
solidariteitsbijdrage voor het belasting- onderneming bijhoudt en daarvoor een
jaar 1981 van de bedragen die eiseres vrij belangrijk " honorarium " ontvangt
aan de h. Roger J amotton heeft betaald, dat nagenoeg evenveel bedraagt als het
en inzonderheid aanvoerde dat « de h. geheel van de bezoldigingen van de geRoger Jamotton, accountant, tegelijk be- delegeerd bestuurder, inclusief diens
stuurder en accountant van (eiseres) is; voordelen in natura; (dat) een zelfde perdat hij zijn functie van bestuurder gratis soon weliswaar orgaan en aangestelde
uitoefent, hetgeen niet wordt betwist; dat van een vennootschap kan zijn op voorhij als accountant zijn prestaties aan de waarde dat die dubbele functie met de
vennootschap aanrekent, die hem daar- werkelijkheid overeenstemt; dat de door
voor betaalt; (...) dat uit het Wetboek van (eiseres) aangevoerde rechtspraak gevalde lnkomstenbelastingen kan worden af- len betreft waarin werd erkend dat een
geleid dat de bedragen die een vennoot- bestuurder voor een deel van zijn activischap betaalt voor diensten die een van teiten binnen de vennootschap de hoedahaar bestuurders als zelfstandige heeft nigheid van loontrekkende bezit, wat inverricht, niet als inkomsten van een be- zonderheid tot gevolg heeft dat hij zich,
stuurder worden aangemerkt; dat in arti- althans in die mate, op de wettelijke bekel 20 van het wetboek een zeer duide- palingen inzake arbeidsovereenkomst en
lijk onderscheid wordt gemaakt tussen, sociale zekerheid kan beroepen; dat de
enerzijds, de inkomsten die bezoldigin- toestand in het fiscaal recht verschillend
gen worden genoemd en die aan de is, met dien verstande dat het hof (van
werknemers, bestuurders en werkende beroep) geenszins gebonden is door som(EFCO N.V. T. BELGISCHE STAAT NANCIEN)

MIN. V. FI-
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mige uitleggingen ter zake van de administratie die in haar commentaar zijn
overgenomen; dat artikel 20 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen alle
bedrijfsinkomsten betreft ongeacht de
omschrijving van die inkomsten door de
schuldenaar ervan; dat artikel 27, § 1,
van hetzelfde wetboek bepaalt dat " tot
de in artikel 20, 2", b, bedoelde bezoldigingen behoren, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de wijze waarop
zij worden vastgesteld en toegekend, alle
beloningen die voor de verkrijger de opbrengst vertegenwoordigen van een opdracht als beheerder ... »; dat uit de zeer
algemene bewoordingen van de wet duidelijk blijkt dat alles wordt beoogt wat
voor de begunstigde de al dan niet rechtstreekse opbrengst van zijn activiteit in
de vennootschap uitmaakt; dat de tekst
van het tweede lid van artikel 27, § 1, " Daartoe (tot de bezoldigingen) behoren
inzonderheid ... " - duidelijk aantoont
dat het een niet beperkende opsomming
betreft; ... dat het niet ter zake doet dat
de heer Jamotton voor zijn taak als bestuurder geen officii:He vergoeding ontvangt; dat de wetgever zich helemaal
niet heeft beperkt tot de aan de bestuurders en commissarissen in die hoedanigheid uitgekeerde bezoldigingen, maar aile vergeldingen en vergoedingen heeft
beoogd die zij ontvangen van de vennootschap waarin zij een van de in artikel 20, 2", b, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen omschreven functies
uitoefenen »,
terwijl, eerste onderdeel, het honorarium dat in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandig accountant wordt
ontvangen, behoort tot de baten uit
winstgevende bezigheden als bedoeld in
artikel 20, 3", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; zulks ook het geval
is als dat honorarium wordt betaald aan
een persoon die overigens bestuurder is
van de betalende vennootschap; artikel
20, 2", b, van het wetboek weliswaar de
bestuurders van de vennootschap op
aandelen onderbrengt in een bijzondere
categorie belastingplichtigen, maar die
bepaling, zoals blijkt uit de bewoordingen ervan, alleen maar de bezoldigingen
beoogt die een vennootschap betaalt aan
een bestuurder in die hoedanigheid of in
zijn hoedanigheid van aangestelde van
die vennootschap; zij niet de baten bedoelt waarvan sprake is in artikel 20, 3"
(en evenmin de winsten waarvan sprake
is in artikel 20, 1") die een bestuurder uit
de vennootschap zou halen; daaruit volgt
dat het arrest, dat niet betwist dat het
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aan J amotton betaalde honorarium een
bezoldiging uitmaakt van de prestaties
die hij als zelfstandig accountant verrichtte, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat dat honorarium een bezoldiging uitmaakt, als bedoeld in artikel 20,
2", b, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en bijgevolg moest worden begrepen in de grondslag voor de
berekening van de door eiseres verschuldigde uitzonderlijke en tijdelijke solidariteitsbijdrage (schending van aile in de
aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van het algemeen beginsel van het recht van verdediging);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres aanvoert
dat de bedragen die zij aan een van
haar bestuurders heeft betaald, honoraria waren voor zijn werk als
zelfstandig accountant; dat zij daaruit afleidt dat die honoraria « baten
uit een winstgevende bezigheid »
zijn, in de zin van artikel 20, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en geen aan een bestuurder in die hoedanigheid toegekende
bezoldigingen, welke inkomsten in
artikel 20, 2°, b, worden bedoeld;
Overwegende dat de tekst van die
bepaling overeenstemt met die van
artikel 25, § 1, 2°, b, van de vroegere
gecoi:irdineerde wetten van 15 januari 1948 die volgen uit de wet van 13
juli 1930;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis van dat artikel 25, § 1, 2°,
b, volgt dat de wetgever van de bestuurders, commissarissen en vereffenaars van vennootschappen een
bijzondere categorie van belastingplichtigen in de bedrijfsbelasting
heeft willen maken; dat die belasting verschuldigd is wegens het geheel van de vergeldingen en vergoedingen die deze personen hebben
ontvangen, ongeacht de omschrijving van de ontvangen bedragen;
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat Roger Jamotton,
die bestuurder van eiseres is, elke
morgen de boekhouding van de onderneming bijhoudt en daarvoor een
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vrij belangrijk « honorarium » ontvangt, dat nagenoeg evenveel bedraagt als de gehele bezoldiging van
de gedelegeerd bestuurder, inclusief
de voordelen in natura en, anderzijds, dat de genoemde Roger Jamotton als bestuurder geen enkele
vergoeding ontvangt;
Overwegende dat het arrest, op
grond van die beschouwingen, zonder de in het middel aangewezen
wetsbepalingen te schenden, heeft
kunnen beslissen dat de aan Roger
Jamotton betaalde bedragen bezoldigingen uitmaakten als bedoeld in artikel 20, 2°, b, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
19 oktober 1989 - 1' kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

3° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP.
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(ALGEME-

4° GRONDWET -

ART. 107 - TOETSING
VAN DE WETTIGHEJD EN BESLUITEN EN VERORDENINGEN DOOR HOVEN EN RECHTBANKEN.

5o AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - DAAD

BUITEN

- FOUT IN
HET ALGEMEEN - JNTREKKING VAN EEN ONWETTELIJKE HANDELING - OP ZICHZELF
GEEN FOUT OF ONVOORZICHTIGHEID.

1° en 2° Luidens art. 2, tweede lid, e,
K.B. van 3 dec. 1975 tot vaststelling
van de grens van de algemene bepalingen betreffende de geldelijke valorisatie van de vroegere diensten die in de
overheidssector door sommige leden
van het provincie- en gemeentepersoneel werden verricht, mag « de duur
van de in aanmerking komende diensten die in twee of meer gelijktijdig
uitgeoefende ambten werden verricht,
nooit de duur overschrijden van de
diensten die tijdens dezelfde periode
in een zelfde ambt met volledige arbeidsprestaties zouden zijn verricht »;
wanneer een personeelslid van de gemeente een ancienniteit van 19 jaar en
8 maanden in zijn ambt van onderwijzer
en een ancienniteit van twee jaar in
dat van bibliothecaris heeft, kan de ancienniteit, die hij in zijn ambt van onderwijzer geniet, door hem geen tweede keer worden opgeeist bij zijn indiensttreding als bibliothecaris.
3° Er bestaat geen algemeen rechtsbe-

ginsel volgens hetwelk « de niet terugwerkende kracht o.a. geldt voor de individuele handelingen ».
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1° AMBTENAAR -

PROVINCIE- EN GEMEENTEPERSONEEL - GELDELIJKE VALORISATJE VAN DE IN DE OVERHEIDSSECTOR VERRICHTE DIENSTEN - ART. 2, TWEEDE LID, E,
K.B. 3 DEC. 1975 - DRAAGWJJDTE.

4° Art. 107 Gw. Juidens hetwelk de hoven

en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toepassen in zover zij
met de wetten overeenstemmen, is in
algemene bewoordingen gesteld en
maakt geen onderscheid naar gelang
van de handelingen die daarin worden
bedoeld (1).

2° GEMEENTE-

PROVINCIE- EN GEMEENTEPERSONEEL - GELDELIJKE VALORISATIE
VAN DE IN DE OVERHEIDSSECTOR VERRICHTE DIENSTEN - ART. 2, TWEEDE LID, E, K.B. 3
DEC. 1975 - DRAAGWJJDTE.

(1) Cass., 21 april 1988, A.R. nr. 7535 (A.C.,
1988, nr. 504) met cone!. adv.-gen. Janssens de
Bisthoven in Bull. en Pas., 1988, nr. 504, en 24
nov. 1988, A.R. nr. 8242 (A.C., 1988-89, nr. 180).
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5° De intrekking van een onwettelijke

handeling kan op zichzelf geen fout of
onvoorzichtigheid zijn, als bedoeld in
de artt. 1382 en 1383 B. W. (2).
(DE GHORAIN T. GEMEENTE COURCELLES)
ARREST( vertaling)

(A.R. nr. 8428)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1987
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2,
inzonderheid tweede lid, a en e, van het
koninklijk besluit van 3 december 1975
tot vaststelling van de grens van de algemene bepalingen betreffende de geldelijke valorisatie van de vroegere diensten
die in de overheidssector door sommige
leden van het provincie- en gemeentepersoneel werden verricht,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser onderwijzer is in dienst
van de gemeente, de verweerster, en er
bovendien deeltijds als adjunct-bibliothecaris werkzaam is; dat « bij besluit van
29 januari 1982 van het college van burgermeester en schepenen van (verweerster), diens wedde als adjunct-bibliothecaris is vastgesteld op basis van een
ancienniteit van 19 jaar en 8 maand, per
1 juni 1979 (...) » dat « hoewel dat besluit
na machtiging van de goeverneur effect
kon sorteren en ten uitvoer werd gelegd,
een andere beslissing van (verweerster)
d.d. 6 augustus 1982, die hem op 20 november 1982 ter kennis werd gebracht,
de eerste beslissing gewijzigd heeft en
zijn ancienniteit per 1 juni 1979 tot twee
jaar verminderd heeft », afwijzend beschikt op eisers vordering om voor recht
te doen zeggen dat, overeenkomstig de
beslissing van 29 januari 1982, zijn wedde als adjunct-bibliothecaris op basis van
een ancienniteit van 19 jaar en 8 maanden per 1 juni 1979 moet worden berekend, en dat de beslissing van verweerster van 6 augustus 1982, waarbij zijn
ancienniteit voor de berekening van die

-----------------""""'1
(2) Zie Cass., 10 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr.
27) met verwijzigingen in voetnoten 1 en 2 J.V.
en 21 april 1988, A.R. nr. 7535 {ibid., 1987-88,
nr. 504) met cone!. adv.-gen. Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas., 1988, I, nr. 504).
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wedde per 1 juni 1979 tot twee jaar
wordt verminderd, onregelmatig en verkeerd is, en de tegenvordering van verweerster tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen wedde in beginsel
gegrond verklaart, op grond: (a) dat « de
administratieve handeling van 29 januari
1982 geen recht kan doen ontstaan, vermits zij de beginselen van bet koninklijk
besluit van 3 december 1975, inzonderheid die van artikel 2, e, miskent; dat (eiser) erop wijst dat hij als onderwijzer
niet onder de toepassing kon vallen van
het koninklijk besluit van 3 december
1975 wat dat ambt betreft, vermits volgens artikel 1 voormelde bepalingen niet
van toepassing zijn op de leden van het
onderwijzend personeel, doordat zij onder hun eigen statuut vallen; dat niet aileen (eiser) zijn bezwaar op grond van
dat koninklijk besluit van 3 december
1975 heeft ingediend, maar hij zulks verplicht was te doen, daar bet ambt van bibliothecaris een bestuursambt is dat onder de gemeente ressorteert, zodat de
bepalingen van dat koninklijk besluit op
hem van toepassing zijn; dat dit deeltijdse ambt in aanmerking komt voor valorisatie; (b) dat de beginselen van burgerlijk recht steun geven aan die interpretatie, nu artikel 1376 van het Burgerlijk
Wetboek voorschrijft dat hij die bij vergissing of met zijn geweten iets ontvangen heeft dat hem niet is verschuldigd,
verplicht is het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was; dat de intrekking van de handeling van 29 januari 1982 door (verweerster), te dezen, geen
fout oplevert »,

terwijl, eerste onderdeel, het besluit
van 3 december 1975 « tot vaststelling
van de grens van de algemene bepalingen betreffende de geldelijke valorisatie
van de vroegere diensten die door sommige leden van het provincie- en gemeentepersoneel werden verricht » van
toepassing is op « het personeel van de
gemeenten onder meer met uitzondering
van de !eden van het onderwijzend personeel » (artikel 1); volgens dat besluit de
gemeenteraden kunnen « beslissen dat
sommige door de in artikel 1 bedoelde
personeelsleden verrichte diensten in
aanmerking komen voor het toekennen
van de periodieke verhogingen » (artikel
2, eerste lid); bij die in aanmerking komende diensten begrepen zijn « de werkelijke dienst die het personeelslid ... in
dienst van de Staat, de provincies, gemeenten ... verricht als titularis ... van
een bezoldigd ambt met volledige of on-
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volledige prestaties » (artikel 2, tweede
tweede onderdeel, als moet worden
lid, a), zonder uitzondering wat betreft aangenomen dat de redenen van het arde diensten in het openbaar onderwijs; rest in het onzekere laten of eiser, per 1
de « in aanmerking komende diensten juni 1979, en met inachtneming van de
die in een ambt met volledige prestaties vroegere diensten die hij in het ambt
(...) worden verricht, kunnen worden van onderwijzen heeft verricht, indermeegerekend voor 100% » (artikel 2, daad een ancienniteit van 19 jaar en 8
tweede lid, b); • de in aanmerking ko- maanden genoot en slechts twee jaar anmende diensten die in een ambt met on- cienniteit had in zijn ambt van adjunctvolledige prestaties werden verricht on- bibliothecaris, de redenen van het arrest
der dezelfde voorwaarden kunnen in dan dubbelzinnig zijn, zodat het Hof de
aanmerking genomen worden als de wettigheid ervan niet kan toetsen
diensten (verricht in een ambt met volle- (schending van artikel 97 van de Gronddige prestaties), maar naar rato van het wet):
aantal jaren dat zij zouden vertegenwoordigen indien zij zouden zijn verricht
Wat het tweede onderdeel bein een ambt met volledige prestaties,
vermenigvuldigd met een breuk waarvan treft:
Overwegende dat uit de in het
de teller het werkelijk aantal wekelijkse
arbeidsprestaties is en waarvan de noe- middel overgenomen vaststellingen
mer het aantal wekelijkse arbeidspresta- en overwegingen van het arrest, alsties is welke met volledige arbeidspresta- mede uit het voorwerp van de vorties overeenkomsten » (artikel 2, tweede dering volgt dat het hof van beroep
lid, c); luidens paragraaf e van artikel 2, ermee rekening heeft gehouden dat
waarop het arrest steunt « de duur van
de in aanmerking komende diensten die eiser in zijn ambt van onderwijzer
in twee of meer gelijktijdig uitgeoefende 19 jaar en 8 maanden en in dat van
ambten werden verricht, nooit de duur adjunct-bibliothecaris 2 jaar ancienmag overschrijden van de diensten die niteit genoot;
tijdens dezelfde periode in een zelfde
Dat dit onderdeel feitelijke grandambt met volledige arbeidsprestaties
zouden zijn verricht »; te dezen, impliciet slag mist;
uit de vaststellingen van het arrest blijkt
Wat het eerste onderdeel betreft :
dat eiser per 1 juni 1979 een ancienniteit
Overwegende dat artikel 2, tweede
had van 2 jaar in zijn ambt van adjunctbibliothecaris, gedurende welke periode lid, e, van het koninklijk besluit van
hij ook het ambt van gemeenteonderwij- 3 december 1975 tot vaststelling van
zer uitoefende, maar dat, als men reke- de grens van de algemene bepalinning hield met zijn vroeger als gemeen- gen betreffende de geldelijke valoriteonderwijzer verrichte diensten, hij een satie van de vroegere diensten die
ancienniteit van 19 jaar en 8 maanden had; in de overheidssector door sommige
geen enkele bepaling van het koninklijk leden van het provincie- en gemeenbesluit van 3 december 1975 en evenmin
artikel 2, tweede lid, paragraaf e, uitsluit tepersoneel werden verricht, bepaalt
dat die in aanmerking komende diensten dat « de duur van de in aanmerking
als gemeenteonderwijzer, die eiser heeft komende diensten die in _twee of
verricht v66r zijn indiensttreding als ad- meer gelijktijdig uitgeoefende ambjunct-bibliothecaris, in aanmerking wor- ten werden verricht, nooit de duur
den genomen, bij de vaststelling van zijn mag overschrijden van de diensten
wedde als adjunct-bibliothecaris; daaruit die tijdens dezelfde periode in een
volgt dat het arrest niet wettig heeft
kunnen beslissen dat de administratieve zelfde ambt met volledige arbeidshandeling van 29 januari 1982 << de be- prestaties zouden zijn verricht »;
ginselen van het koninklijk besluit van 3
Dat, volgens die bepaling, de andecember 1975, inzonderheid die van ar- cienniteit van 19 jaar en 8 maanden
tikel 2, e, miskent » en eruit afleiden dat die eiser in zijn ambt van onderwijdie handeling geen recht had kunnen
doen ontstaan en dat verweerster het zer geniet, door hem geen tweede
recht had ze in te trekken en eiser ver- keer kan worden opgeeist bij zijn
plicht was tot teruggave van hetgeen hij indiensttreding als bibliothecaris,
had ontvangen (schending van de artike- daar voor die periode van 19 jaar en
len 1 en 2, inzonderheid het tweede lid, a 8 maanden « de duur van de in aanen e, van voormeld koninklijk besluit);
merking komende diensten » enkel
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de in een zelfde ambt verrichte
diensten in aanmerking kunnen
worden genomen, behalve indien de
arbeidsprestaties voor die periode
niet volledig waren, wat te dezen
niet wordt aangevoerd;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat de administratieve
handeling van 29 januari 1982 « de
beginselen van het koninklijk besluit van 3 december 1975, inzonderheid die van artikel 2, tweede lid, e,
miskent », een juiste toepassing van
die bepaling maakt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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handeling een recht doet ontstaan dan
we! een recht erkent; de akte van erkenning het bestaan van een bepaalde toestand, in feite en in rechte, erkent en op
die toestand de voorschriften van de desbetreffende wettelijke of verordenende
tekst toepast; de Raad van State zich in
die zin heeft uitgesproken als hij zegt
" (...) dat daaruit volgt dat verzoeker
geen recht heeft verkregen op de wedde
die verkeerdelijk was berekend in het
ministerieel besluit van 10 oktober 1948
(...): dat de tegenpartij haar macht niet
te buiten is gegaan door terugwerkende
kracht te verlenen aan de weddevermindering door het bestreden besluit aan
verzoeker opge!egd" (Raad van State, 18
mei 1951, Calmant, Verz. R.v.St., 1951,
271); de administratieve handeling van
Over het tweede middel: schending 29 januari 1982 bovendien geen recht
van de artikelen 107 van de Grondwet, 2, kan doen ontstaan, vermits zij de begininzonderheid het eerste lid, van het ko- selen van het koninklijk besluit van 3
ninklijk besluit van 3 december 1975 tot december 1975, inzonderheid die van arvaststelling van de grens van de algeme- tikel 2 (tweede lid), e, miskent; (... ) dat
ne bepalingen betreffende de geldelijke ambt van bibliothecaris (van eiser) een
valorisatie van de vroegere diensten die administratief ambt is dat onder de gein de overheidssector door sommige !e- meenteoverheid ressorteert, zodat de beden van het provincie- en gemeenteper- palingen van het koninklijk besluit (van
soneel werden verricht, 1376, 1377, 1382 3 december 1975) op hem toepasselijk
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van zijn; (... ) dat de beginselen van burgerlijk
het a!gemeen rechtsbeginsel van de niet- recht steun geven aan die interpretatie,
terugwerking, dat onder meer toepasse- nu artikel 1376 van het Burgerlijk Wetlijk is inzake individuele administratieve hoek voorschrijft dat hij die bij vergishandelingen, 14, 19, 30 van de wetten op sing of met zijn weten iets ontvangen
de Raad van State, gecoordineerd bij het heeft dat hem niet is verschuldigd, verkoninklijk besluit van 12 januari 1973 en plicht is het terug te gevan aan degene
4 van het Regentsbesluit van 23 augus- van wie hij het ontvangen heeft zonder
tus 1948 tot regeling van de rechtsple- dat het verschuldigd was; dat de intrekging voor de afdeling administratie van king van de handeling van 29 januari
1982 door (verweerster) te dezen geen
de Raad van State,
doordat het arrest: (1) afwijzend be- fout oplevert •,
schikt op eisers vordering om voor recht
terwijl artikel 2 van voormeld koninkte doen zeggen dat, overeenkomstig de lijk besluit van 3 december 1975 bepaalt
beslissing van 29 januari 1982, de wedde dat « de gemeenteraden (... ) kunnen bevoor zijn ambt van adjunct-bibliothecaris slissen dat sommige diensten verricht
moet worden berekend op basis van een door de in artikel 1 bedoelde personeelsancienniteit van 19 jaar en 8 maanden per leden van de gemeenten, in aanmerking
1 juni 1979, en dat de beslissing van ver- komen voor het toekennen van de perioweerster van 6 augustus 1982, waarbij dieke verhogingen. De aard en de duur
die eerste beslissing wordt ingetrokken van die diensten echter niet gunstiger
en zijn ancienniteit voor de berekening mogen zijn dan die welke voortspruiten
van die wedde tot twee jaar per 1 juni uit de toepassing van de volgende begin1979 wordt verminderd, onregelmatig en selen : (...) »; dit besluit dus de bezoldiverkeerd is, en (2) de tegenvordering van gingsregeling van de personeelsleden
verweerster tot terugbetaling van het ten van de gemeenten niet vaststelt, maar
onrechte ontvangen loon in beginsel ge- enkel de grenzen bepaalt waarbinnen de
grond verklaart, op grond dat, om uit te gemeenteraad hun anciiinniteit kan valomaken of de admmistratieve handeling riseren; de gemeenteraad derhalve over
van 29 januari 1982 kon worden inge- een zekere beoordelingsbevoegdheid betrokken • de juiste aard van de hande- schikt bij de valorisatie van die anci2nniling van 29 januari 1982 dient te worden teit; de bes!issingen die hij neemt zich
nagegaan ten einde vast te stellen of die derhalve niet ertoe beperken een vooraf
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bestaand recht te erkennen, maar een
recht doen ontstaan of een recht vestigen; te dezen, de administratieve handeling van 29 januari 1982 die in het kader
van dat besluit is genomen en waarbij
verweerster eisers wedde als adjunct-bibliothecaris heeft vastgesteld met inachtneming van een ancienniteit van 19 jaar
en 8 maanden, dus een handeling is tot
vestiging van een recht; bij ontstentenis
van enige wettelijke bepaling volgens
welke zodanige intrekking mogelijk is,
de administratieve overheid niet bevoegd
is om een administratieve handeling tot
vestiging van een recht, zelfs een onregelmatige handeling, met terugwerkende
kracht in te trekken, zodra de bij de wet
gestelde termijn van zestig dagen voor
het indienen van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State verstreken is,
tenzij die handeling zodanig onregelmatig is dat zij als niet bestaande moet
worden aangemerkt of het gevolg is van
listige kunstgrepen; daaruit volgt dat het
arrest niet wettig kon oordelen dat de
handeling van 29 januari 1982 een recht
erkent en geen recht vestigt (schending
van artikel 2, inzonderheid eerste lid,
van voormeld koninklijk besluit van 3
december 1975) en derhalve niet wettig
kracht kon toekennen aan de intrekking
van die zelfs onregelmatige administratieve handeling door de administratieve
handeling van 6 augustus 1982, die aan
eiser op 20 november 1982, buiten de termijn van beroep voor de Raad van State,
ter kennis werd gebracht (schending van
artikel 107 van de Grondwet, van voormeld algemeen rechtsbeginsel, van de
artikelen 14, 19, 30 van voormelde wetten
tot regeling van de Raad van State en 4
van voormeld Regentsbesluit van 23 augustus 1948), en evenmin zeggen dat die
intrekking geen fout opleverde, in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek (schending van die
beide artikelen), en ook niet dat de bedragen die eiser krachtens de handeling
van 29 januari 1982 had ontvangen, dienden te worden terugbetaald overeenkomstig de artikelen 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek (schending van die
beide artikelen) :
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gemene bewoordingen is gesteld en
geen onderscheid maakt naar gelang van de handelingen die daarin
worden bedoeld, de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en
plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toepassen in zover zij
met de wetten overeenstemmen;
Dat, zoals in het antwoord op het
eerste onderdeel van het eerste middel wordt gezegd, het arrest naar
recht beslist dat de administratieve
handeling van 29 januari 1982 de beginselen van het koninklijk besluit
van 3 december 1975 miskent;
Dat het hof van beroep, behalve,
door daaraan geen gevolg toe te
kennen en toepassing te maken van
de op bedoeld koninklijk besluit gegronde administratieve beslissing
van 6 augustus 1982, voormelde
grondwetsbepaling heeft in acht genomen;
Overwegende dat het arrest, door
eiser te veroordelen om de op grand
van de administratieve handeling
van 29 januari 1982 ten onrechte
ontvangen bedragen terug te betalen, een juiste toepassing maakt van
de artikelen 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat intrekking van
een onwettelijke handeling op zichzelf geen fout of onvoorzichtigheid
kan zijn, als bedoeld in de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat eiser, ten slotte,
niet zegt in welk opzicht de artikelen 14, 19, 30 van de wetten betreffende de Raad van State en 4 van
het koninklijk besluit van 23 augustus 1948 zouden zijn geschonden;

Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat er geen alge- aangenomen;
meen rechtsbeginsel bestaat volgens
hetwelk << de niet terugwerkende
kracht onder andere geldt voor de
individuele handelingen »;
Om die redenen, verwerpt de
Overwegende dat krachtens arti- voorziening; veroordeelt eiser in de
kel 107 van de Grondwet, dat in al- kosten.
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Kirkpatrick en Simont.
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(PIERRE, BOUCHER T. RAUCENT, MARIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8429)

HET HOF; den vonnis, op
hoger beroep
Rechtbank van
men;
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KAMER -

19 oktober 1989

RECHTSBEGINSELEN
-

(ALGEMENE)

MISBRUIK VAN RECHT- BEGRIP.

Het wettelijk begrip misbruik van recht
wordt niet miskend door het vonnis
dat zegt dat het misbruik van recht
niet is aangetoond, terwijl uit zijn vermeldingen volgt dat de rechtbank, bij
de beoordeling van de respectieve
voordelen van de partijen, heeft geoordeeld dat de huurder zijn recht uit de
huurovereenkomst op een geoorloofde
en normale wijze heeft uitgeoefend om
een redelijk voordeel te bekomen en
dat de wijze waarop hij dat recht heeft
aangewend, de grenzen van het normaal gebruik ervan niet overschrijdt
(1).

------------------1
(1) Zie Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31) en
de noot W.G. en de cone!. proc.-gen. Ganshof
van der Meersch, 16 dec. 1982, A.R. nr. 6720
(A.C., 1982-83, nr. 231); 19 sept. 1983, A.R.
nr. 6694 (ibid., 1983-84, nr. 34); 6 en 13 apnl
1984, A.R. nrs. 3998 en 4149 (ibid., 1983-84, nrs.
456 en 474); 16 jan. 1986, A.R. nr. 7413 (ibid.,
1985-86, nr. 317); 1e en 20 nov. 1987, A.R.
nr. 7904 en 5487 (ibid., 1987-88, nrs. 168 en
171); 18 feb. 1988, A.R. nr. 7965 (ibid., 1987-88,
nr. 375); 7 maart 1988, A.R. nr. 6017 (ibid.,
1987-88, nr. 414), en 10 juni 1988, A.R. nr. 5822
(1bid., 1987-88, nr. 620).

Gelet op het bestre11 december 1987 in
gewezen door de
Eerste Aanleg te Na-

Over het eerste middel: schending van
artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, met vernietiging van de beslissing van de eerste
rechter, enerzijds, de eisers veroordeelt
om het litigieuze perceel, gekadastreerd
onder sectie A nr. 14/N (met uitzondering van de grondinneming voor een
door de eisers gebouwde loods) en de
« laterale overgang "• waarop de litigieuze overeenkomsten betrekking hebben,
ter beschikking van de eisers te stellen,
en, anderzijds, alvorens uitspraak te
doen over het bedrag van de door de verweerders gevorderde schadevergoeding,
een deskundige aanstelt om inzonderheid het nadeel te beoordelen dat de verweerders hebben geleden door het ontzeggen van het genot van de « overgang
die rechtstreeks toegang verleent tot het
perceel 14/N "•
terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds,
de eisers te veroordelen tot het vrijmaken van de overgang waarop de litigieuze overeenkomsten betrekking hebben,
en, anderzijds, een deskundige te b.elasten met de raming van de nadelen dre de
verweerders hebben geleden door het
ontberen van die overgang; de verweerders immers niet tegelijkertijd aanspraak kunnen maken op het vrijmaken
van de overgang en op een vergoeding
voor het verlies van het genot ervan; uit
geen enkel motief van het vonnis kan
worden opgemaakt dat er een verschil
bestaat tussen de « laterale overgang "•
bedoeld in het eerste aangewezen
dictum, en de « overgang die toegang
verleent tot het perceel 14/N >>, waarvan
sprake is in het tweede dictum; en terwijl het vonnis wegens die onnauwkeurigheid in de redenen en de klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen twee dicta
van het vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed :

Overwegende dat de verweerrlers,
wat de laterale overgang betreft, de
hoofdelijke veroordeling van de ei-
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sers hadden gevorderd tot het vrijmaken van die overgang, waarop de
litigieuze overeenkomsten betrekking hadden, evenals het toekennen
van een forfaitair bedrag van
100.000 frank als schadevergoeding;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, na in zijn motieven te hebben gezegd « dat de overeenkomst
tussen (de) partijen moet worden
nagekomen, zowel wat betreft de uitoefening van het recht van overgang als wat betreft de exploitatie
van het litigieuze perceel, ... waarbij
verder aan de (verweerders) schadevergoeding moet worden toegekend » en « dat de rechtbank niet
voldoende nauwkeurig de huidige en
toekomstige schade van de (verweerders) kan beoordelen », in het
dictum de eisers veroordeelt tot het
vrijmaken van de laterale overgang,
waarbij alle mogelijke hindernissen
dienen te worden opgeruimd, en, alvorens over het bedrag van de door
de verweerders gevorderde schadevergoeding uitspraak te doen, een
deskundige aanstelt om, inzonderheid, het nadeel te beoordelen dat
de verweerders hebben geleden
doordat het genot van die overgang
hun is ontzegd;
Overwegende dat die vermeldin~
gen niet aan de in het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid of vaagheid lijden;
Dat het middel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel van misbruik van recht,
doordat het bestreden vonnis, met wijziging van de beslissing van de eerste
rechter, die had aangenomen dat de verweerders misbruik maakten van hun
recht (van huurder) door te weigeren een
zeer klein gedeelte af te staan van de
grond die zij bewerken en die de eisers
hoognodig hebben om hun onderneming
uit te breiden, en die dientengevolge
voor recht had gezegd dat de pachtovereenkomst van het litigieuze perceel was
beeindigd en dat de eisers aan de verweerders een vergoeding van 35.100
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frank dienden te betalen, de eisers veroordeelt om dat perceel vrij te maken
(met uitzondering van een grondinneming van 400 m2 waarop de eisers een
loods hebben gebouwd); en doordat het
aldus heeft beslist inzonderheid op grond
dat • het buiten kijf staat dat de ligging
van dat perceel voor de (eisers) veel
voordeliger was dan voor de (verweerders); dat uit die omstandigheid alleen
evenwel niet kan worden afgeleid dat de
(verweerders) misbruik hebben gemaakt
van hun recht, nu de mate van dat misbruik alleen aan hen moet te wijten zijn
en niet aan omstandigheden die met hun
gedrag niets te maken hebben, te dezen
de goede gang van zaken van de (eisers);
dat (de eisers) in werkelijkheid aanspraak maken op een beknotting van de
rechten waarop (de verweerders) krachtens de overeenkomst van 19 november
1982 aanspraak kunnen maken; dat het
misbruik van recht enkel kan worden gesanctioneerd door de uitoefening van het
recht tot de normale uitoefening terug te
brengen, onverminderd de vergoeding
van de veroorzaakte schade, maar niet
door de, zij het gedeeltelijke, opheffing
van dat tot zijn normale uitoefening beperkte recht; dat, hoe groot het belang
van het litigieuze perceel voor hen ook
moge zijn, de (eisers) de (verweerders)
geen recht kunnen ontnemen dat die
wettig en normaal uitoefenen; dat elke
andere redenering tot de grootste rechtsonzekerheid zou leiden, nu prive-noden
tot het ontstaan van rechten zou leiden;
dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst derhalve moet worden nagekomen, met betrekking zowel tot de uitoefening van het recht van overgang, als
tot de exploitatie van het litigieuze perceel, in zoverre dat nog mogelijk is,
waarbij voor het overige aan de (verweerders) schadevergoeding moet worden toegekend; dat, gelet op de afmetingen van de loods en van de afstand die
in acht moet worden genomen tussen
zijn funderingen en de te bewerken
grond, de oppervlakte van de door de (eisers) ingenomen grond op 400 m2 moet
worden vastgesteld »; doordat het vonnis,
· met andere woorden, oordeelt dat de verweerders geen misbruik maakten van
hun recht van huurder, aangezien zij het
betwiste perceel op een normale wijze
wilden gebruiken overeenkomstig de
huurovereenkomst en dat het niet ter zake deed dat de verweerders uit dat gebruik veel minder voordeel kunnen halen dan de eisers, nu dat onevenwicht
niet te wijten is aan het gedrag van de
verweerders,
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terwijl die overwegingen het wettelijk
begrip misbruik van recht miskennen;
het beginsel van de uitvoering te goeder
trouw van de overeenkomsten, vastgelegd in artikel 1134, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek, een partij in een
overeenkomst verbiedt misbruik te rnaken van de rechten die de overeenkomst
hem toekent; het feit dat een huurder
« op geoorloofde en normale wijze » zijn
recht uitoefent en niets te maken heeft
met de eventuele schade van de verhuurder het bestaan van een misbruik van
recht niet uitsluit; er sprake is van misbruik van recht wanneer een partij in
een overeenkomst uit de uitoefening van
zijn recht een voordeel haalt dat buiten
verhouding staat tot de overeenstemmende last van de andere partij; aldus,
wanneer de huurder een recht uit de
huurovereenkomst aanwendt, terwijl zijn
belang buiten verhouding staat tot denadelen die de verhuurder daardoor ondervindt, niet kan worden gezegd dat hij
zijn recht « op normale en geoorloofde
wijze » aanwendt; daaruit volgt dat het
vonnis niet heeft kunnen beslissen dat
de verweerders hun recht niet hebben
misbruikt enkel op grond dat zijzelf geen
enkel onevenwicht hebben veroorzaakt
en dat zij aan het litigieuze perceel enkel de landbouwbestemming willen geven die het krachtens de huurovereenkomst normaal heeft, zonder na te gaan
of de nadelen die de eisers door dat gebruik zouden lijden buiten verhouding
kunnen staan tot de voordelen die de
verweerders kunnen halen uit de uitoefening van het recht dat zij krachtens de
huurovereenkomst bezitten :

Overwegende dat het bestreden
vonnis, na te hebben vastgesteld dat
uit de overeenkomst tussen de partijen d.d. 19 november 1982 waarbij
aan de verweerders een huurovereenkomst van 27 jaar wordt verleend, « onbetwistbaar bleek dat de
(verweerders) het recht hadden ...
het litigieuze perceel te bewerken
(en) voor de exploitatie gebruik te
maken van de overgang die aan de
(eisers) toebehoort », « dat het gebruik dat de (verweerders) van het
perceel wilden maken ... het gebruik
was waarvoor dat normaal was bestemd » en « dat zij een geoorloofd
belang hadden bij die handelswijze », zegt « dat de eerste rechter
trouwens niet uit (dat) gebruik ...

Nr. 106

heeft afgeleid dat er misbruik van
recht was, maar uit de weigering
(van de verweerders) ... het genot af
te staan van een zeer klein gedeelte
van de grond die zij bewerken, in
ruil voor een ruime vergoeding, dat
de ligging van dat perceel voor de
(eisers) ongetwijfeld veel grotere
voordelen bood dan voor de (verweerders), (maar) dat aileen op
grond van die omstandigheid ... niet
kan worden gezegd dat er misbruik
van recht is vanwege de (verweerders), nu de mate van dat misbruik
enkel aan hem moet te wijten zijn
en niet aan omstandigheden die met
hun gedrag niets te maken hadden,
... dat de (eisers) in werkelijkheid
aanspraak maken op een beknotting
van de rechten waarop de (verweerders) krachtens de overeenkomst
van 19 november 1982 terecht aanspraak kunnen maken, ... dat, hoe
groot het belang van het litigieuze
perceel voor hen ook moge zijn, de
(eisers) de (verweerders) geen recht
kunnen ontnemen dat die wettig en
normaal uitoefenen, dat elke andere
redenering tot de grootste rechtsonzekerheid zou leiden nu prive-noden
tot het ontstaan van rechten zouden
leiden »;
Dat het vervolgens overweegt
« dat ... de tussen (de) partijen gesloten overeenkomst derhalve moet
worden nagekomen, met betrekking
zowel tot de uitoefening van het
recht van overgang als tot de exploitatie van het litigieuze perceel ... »;
·

Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat het appelgerecht,
bij de beoordeling van de respectieve voordelen van de partijen, beslist
dat de verweerders hun recht uit de
overeenkomst van 19 november 1982
hebben uitgeoefend om een redelijk
voordeel te verkrijgen en op een geoorloofde en normale wijze en dat
de wijze waarop zij dat recht hadden aangewend, de grenzen van het
normaal gebruik ervan niet overschreed;
Dat de rechtbank bijgevolg de in
het middel aangewezen wetsbepalin-
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gen niet schendt en evenmin het algemeen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
19 oktober 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.
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KAMER -

20 oktober 1989

KOOPHANDEL, KOOPMAN-

HANDELSPRAKTIJKEN - GEZAMENLIJK AANBOD - BE-

GRIP.

Het gezamenlijk aanbod waarvan sprake
is in art. 35 Handelspraktijkenwet, vereist geen aanbod in de zin 1ran het burgerlijk recht, met precieze aanduiding
van het hoofd- en bijkomend produkt;
die wetsbepaling wordt niet geschonden door de rechter die ze toepast
wanneer een koopman de kosteloze
verkrijging van een tweede bril heeft
aangekondigd bij aankoop van een
eerste (1).

------------------1
(1) Zie Cass., 28 nov. 1955 (A.C., 1956, 237};
P. DE VROEDE en G.L. BALWN, Handelspraktijken, s.d. (1986), nrs. 843 tot 850 en 867 tot 873.

(MAES, SOBEL N.V. T. ALGEMENE PROFESSIONELE OPI'ICIENSBOND VAN BELGIJi:)
ARREST

(A.R. nr. 6317)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het tweede middel : schending
van de artikelen 35 en 55, in het bijzonder letter e, van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken,
doordat het arrest vaststelt dat de reclame gemaakt door beide eisers en die
ertoe strekt een reservebril met glazen
aan te bieden bij de aankoop van een
eerste bril, strijdig is met artikel 35 van
de wet betreffende de handelspraktijken,
aan de eisers beveelt deze praktijk te
staken onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 frank per inbreuk vanaf
de betekening van het arrest en zijn beslissing doet steunen op de overweging :
• dat verboden is ieder gezamenlijk aanbod aan de verbruiker van produkten en
diensten; dat er gezamenlijk aanbod is,
als bedoeld in dit artikel, wanneer de al
dan niet kosteloze verkrijging van produkten, gebonden is aan de verkrijging
van andere zelfs gelijke produkten of
diensten; dat het aanbod bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de handelspraktijken slechts de aankondiging
is die de bevordering van een produkt of
dienst beoogt; dat ter zake de verkrijging
van een tweede " kosteloze " bril in de
reclame gebonden werd aan de aankoop
van een eerste bril •,
terwijl het « aanbod • bedoeld door artikel 35 van de wet op de handelspraktijken een tekoopaanbieding is, dit wil zeggen een mededeling gericht tot een of
meer personen met het doel een verkoopovereenkomst te sluiten, die voldoende bepaald moet zijn om door de
eenvoudige aanvaarding ervan de overeenkomst tot stand te brengen, wat onder meer inhoud een precieze aanduiding in het aanbod van het voorwerp en
de prijs van hoofd- en bijkomend produkt; « de aankondiging die de bevordering van een produkt of dienst beoogt ''•
zoals het arrest de reclame door de eisers gemaakt omschrijft, geen « aanbod »
is in de zin van bovengemeld artikel 35
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doch gewone handelspubliciteit aldus
omschreven door artikel 19 van de wet
op de handelspraktijken; zodat het arrest, door de staking te bevelen op grand
van artikel 35 van de wet op de handelspraktijk van een reclame die niet beantwoordt aan het begrip << aanbod » in dit
artikel omschreven, de artikelen 35 en
55, in het bijzonder letter e, van de wet
van 14 juli 1971 schendt:

Overwegende dat aan het begrip
gezamenlijk aanbod » in de zin
van artikel 35 van de Handelspraktijkenwet beantwoordt een tot de
verbruikers door middel van reclame gerichte oproep die aan de verkrijging van produkten of diensten
de al dan niet kosteloze verkrijging
verbindt van produkten, diensten of
titels waarmee produkten, diensten
of andere voordelen kunnen worden
verkregen; dat voor de toepassing
van artikel 35 van de wet niet vereist is dat er een aanbod is in de civielrechtelijke zin van dat begrip,
dat onder meer een precieze aanduiding van het hoofd- en het bijkomend produkt inhoudt; dat het arrest, door de aankondiging van de
verkrijging van een tweede kosteloze bril verbonden aan de aankoop
van een eerste bril aan te merken
als een gezamenlijk aanbod, artikel
35 van de Handelspraktijkenwet
niet schendt en derhalve ook geen
uit een schending van dat artikel afgeleide schending van artikel 55 van
de wet inhoudt;
«

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
20 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en De Gryse.
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KAMER -

23 oktober 1989

ARBEIDSOVEREENKOMST DRINGENDE REDEN -

EINDE -

BEGRIP.

De dringende redenen die het mogelijk
maken de arbeidsovereenkomst zonder
opzegging of v66r het verstrijken van
de termijn te beeindigen, zijn feiten
die als een fout moeten kunnen worden aangemerkt (1). (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(DU PONT DE NEMOURS BELGIUM N.V.
T. BOGAERTS)

Advocaat Lenaerts heeft in substantie
gezegd:

Het tweede onderdeel van het tweede
middel stelt de vraag aan de orde of de
dringende reden het bestaan van een
fout vereist.
Ik heb in mijn conclusie bij het arrest
van 8 februari 1988 (2) als mijn mening
te kennen gegeven dat. dit niet het geval
is. Deze mening is wellicht verrassend
overgekomen en is dan ook niet gans onverwacht op kritiek gestuit (3). Minder
verwacht is wei dat daarbij kennelijk gebruik is gemaakt van een niet gepubliceerde versie van mijn conclusie. Ik zou
gesteld hebben dat in het kamerverslag
over de wet van 21 november 1969 sprake was van « manquement », wat noch in
de « Arresten » noch in de J.T.T. waarin
de conclusie is gepubliceerd, te lezen
staat.
(1) Zie cone!. O.M. bij dit arrest, evenals bij
Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5836 (A.C., 1987-88,
nr. 340).
(2) A.R. nr. 5836, A.C.,
J.T.T., 1988, 157.

1987-88, nr. 340;

(3) BUYSSENS, « Ontslag wegens dringende
reden Kroniek van de rechtspraak
1985-1987 "• R. W., 1988-89, 1015, inzonderheid
nr. 13, biz. 1019-1020; « La rupture du contrat
de travail, chronique de jurisprudence
1985-1987 », J.T.T., 1989, 247; CLESSE: « La notion de motif grave », nr. 22, R.C.J.B., 1989,
457.

Nr. 108

HOF VAN CASSATIE

Juist is wel dat ik het arrest van 5 oktober 1967 (4) onvermeld heb gelaten. Dit
arrest beslist inderdaad dat de dringende
reden moet worden gevormd door << feiten (... ) die aan de schuld van de bediende te wijten zijn ». Het stelt daarbij uitdrukkelijk dat deze interpretatie van de
dringende reden haar verantwoording
vindt in « de beginselen betreffende de
ontbinding van de wederkerige contracten »' en het Bulletin en de Pasicrisie
voeg~n er in voetnoot nog de verwijzing
naar artikel 1184 van het Burgerlijk Wethoek aan toe. Nu heb ik er in mijn conclusie precies op gewezen dat de centrale
afdeling van de Kamer in haar verslag
over de wet van 10 maart 1900 ervoor gewaarschuwd heeft dat het ontslag wegens dringende reden niet mag worden
herleid tot een toepassing van artikel
1184 en niet beperkt is tot de niet-uitvoering van de overeenkomst (5).

"
•

*

Ik acht het trouwens niet geraden de
specifiek sociaalrechtelijke regelingen en
begrippen te allen prijze te willen interpreteren aan de hand van het klassieke
verbintenissenrecht.
Ongetwijfeld is de arbeidsovereenkomst een overeenkomst waarop het gemeen recht in beginsel toepasselijk is.
Maar wanneer het arbeidsovereenkomstenrecht daarvan afwijkt en eigen regelingen uitvaardigt, moet men niet trachten de draagwijdte en betekenis ervan
terug te brengen tot een gewone toepassing van het burgerlijk recht en de daarin gehanteerde begrippen uit te leggen
door het verbintenissenrecht erop toe te
pas sen.
De autonomie van het sociaal recht is
zeker niet onbegrensd; zij is niettemin
zeer reeel. Dat geldt inzonderheid het
ontslagrecht.
Artikel 32 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt uitdrukkelijk dat op het
beeindigen van de arbeidsovereenkomst
ook « de algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan » toepassing vinden; maar het somt daarna de specifiek
sociaalrechtelijke ontslaggronden op. En
de meest specifieke regeling is precies
het ontslag wegens dringende reden. Het
begrip « dringende reden » is niet ont(4) A.C., 1968, 169.

(5) Zie nr. 3.
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leend aan het verbintenissenrecht. Men
moet het dan oak niet in een civielrechtelijk keurslijf wringen.
Ik wil niet zo ver gaan als de staatsminister die 26 jaar geleden in de Senaat
verklaarde : « In het Hof van Cassatie en
in de hoven van beroep hebben juristen
die zeer gespecialiseerd waren in het
burgerlijk recht geprutst aan de sociale
wetgeving, waarvan zij niets kenden »
(6). Maar ik heb tach de indruk dat het
Hof bij het besproken arrest van 5 oktober 1967 zich meer dan nodig heeft laten
leiden door de beginselen die de wederkerige overeenkomsten beheersen. Het
lijkt mij niet wenselijk dat nu nog eens
over te doen.
Misschien zal men opwerpen dat de
wetgever zelf, bij het formuleren van de
begripsomschrijving van de dringende
reden, zijn inspiratie in de rech~spra.~k
van het Hof heeft gezocht. Maar m miJn
conclusie van 8 februari 1988 heb ik gemeend te kunnen aanton~n dat de wetgever die rechtspraak verkeerd heeft begrepen (7).
De diepere grand van de autonomie
van het arbeidsovereenkomstenrecht tegenover het verbintenissenrecht ligt in
het menselijk aspect van de arbeidsverhouding. Het verbintenissenrecht regelt
zakelijke belangen, behandelt de arbeidsovereenkomst zelfs als een huurovereenkomst. Het arbeidsovereenkomstenrecht regelt menselijke verhoudingen, omdat de arbeid die het onderwt;~P
van de verbintenis vormt, onlosmakehJk
verbonden is met de persoon van degene
die zich tot het verrichten van arbeid
verbindt. Daar komt nog bij dat de
dienstbetrekking leidt tot een ondergeschiktheid van de ene persoon aan de
andere. En doordat die ondergeschiktheid de arbeidsverrichting betreft,
brengt zij ook een persoonlijke afhankelijkheid teweeg.
In het persoonsgebonden kenmerk van
de arbeidsverhouding ligt de verantwoording van de specifiek sociaalrechtelijke
ontslagregeling, inzonderheid van het
ontslag wegens dringende reden.
De arbeidsovereenkomst brengt een
samenwerkingsverhouding tussen twee
mensen tot stand. Het is sociaal onaanvaardbaar die twee te dwingen te blijven
samenwerken wanneer het tussen bei(6) Senaat, 1962-1963, Hand., 22 mei 1963,
biz. 1154.
(7) Zie nrs. 5 en 9.
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den helemaal niet meer gaat. En het is
zelfs strijdig met de waardigheid van de
mens hem ertoe te verplichten in een ondergeschiktheids- en afhankelijkheidsverhouding te blijven werken, wanneer
het wederzijds vertrouwen onherstelbaar
teloor is gegaan. In die omstandigheden
moet de arbeidsverhouding onverwijld
kunnen worden beeindigd, wat ook de
oorzaak van de gestoorde relatie is, ongeacht wie daaraan schuld heeft en zelfs
indien geen van heiden schuld treft.
Vanuit die grondgedachte heeft de
wetgever in 1900 de ontslagregeling wegens dringende reden uitgevaardigd en
daarvan heeft hij, zoals ik heb uiteengezet, nooit willen afwijken, de ongelukkige formulering van 1978 ten spijt.
Bij het beoordelen van de dringende
reden is de enige vraag of samenwerking tussen werkgever en werknemer
werkelijk onmiddellijk en definitief onmogelijk is geworden. Fout of schuld komen daaraan niet te pas.
Ontslag op staande voet is ongetwijfeld een zeer zware sanctie die met de
grootste omzichtigheid moet worden toegepast. Dat wordt in de praktijk misschien niet altijd voldoende in acht genomen. Maar daarom moet men de dringende reden nog niet verbinden met
schuld of fout. Om elk onverantwoord
gebruik van het ontslag wegens dringende reden te voorkomen, volstaat dat de
rechter het criterium van de onmogelijke
samenwerking met de vereiste gestrengheid hanteert.
Naar mijn gevoelen kan om het even
welke omstandigheid of om het even
welk voorval waardoor de samenwerking
tussen werkgever en werknemer niet aileen bemoeilijkt maar werkelijk onmogelijk wordt, een ernstige tekortkoming
vormen die tot ontslag wegens dringende
reden kan leiden. Daaronder valt dus zeker elke gedraging of handeling van een
der partijen, welke een zodanige samenwerking onmogelijk maakt.
Door te oordelen dat « een dringende
reden een foutieve tekortkoming van iemand veronderstelt, die bewust en met
kennis van zaken optreedt » miskent het
arbeidshof het begrip « dringende reden » en schendt het dienvolgens artikel
35 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Het onderdeel is gegrond.
Conclusie: gedeeltelijke vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 6642)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1988
door het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest beslist dat het door
eiseres ingeroepen abusief telefoneren te
dezen niet als dringende reden van antslag kan gelden omdat een dringende reden de foutieve tekortkoming van iemand veronderstelt die bewust en met
kennis van zaken optreedt en er te dezen, gelet op de bijzondere geestesgesteldheid en de zeer labiele situatie van
verweerster, aan verweerster ter zake
geen enkele fout kan verweten worden,
terwijl eiseres bij conclusie had gesteld, zonder wat het bedrag betreft
weersproken te worden, dat de prive-telefoontjes van oktober 1984 tot juli 1985
voor 100.885 frank een tijdsduur vertegenwoordigen van 78 uur en 45 minuten,
dat het niet aangeven en niet betalen
van prive-telefoontjes met de telefoon
van de werkgever lijkt op diefstal en het
essentieel beginsel dat de werkgever vertrouwen moet kunnen stellen in zijn
personeel, aan het wankelen brengt en
de verdere samenwerking onmogelijk
maakt met de verzwarende omstandigheid dat verweerster nooit enige aanstalten heeft gemaakt om eiseres voor de
door haar veroorzaakte kosten te vergoeden, zodat,
tweede onderdeel, een houding van de
werknemer die de verdere samenwerking onmogelijk maakt, een dringende
reden van ontslag is zelfs indien die houding wegens de depressieve toestand van
de werknemer niet tot fout kan verweten
worden (schending van artikel 35 van de
wet op de arbeidsovereenkomsten) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de dringende redenen die het mogelijk maken de
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arbeidsovereenkomst zonder opzegging of v66r het verstrijken van de
termijn te beeindigen, feiten zijn die
als fout moeten kunnen worden aangemerkt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
23 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Caenepeel - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (8)
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocaat: mr. van Heeke.
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neer de verergering het gevolg van het
ongeval is (1). (Art. 72, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
2° Een wijziging van de verminderde
economische waarde van de getroffene
ten gevolge van een wijziging van de
algemene arbeidsmarkt levert geen
grand tot herziening op (2). (Art. 72,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
(GRACIA SANCHEZ T. LA BELGIQUE INDUSTRIELLE - BELGISCHE INDUSTRIEVERZEKERINGEN)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
Het arbeidshof verwerpt eisers vraag
tot herziening van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het derde en het vierde onderdeel
vechten de beslissing aan dat een eventuele verergering van eisers gedragsstoornissen niet in aanmerking kan komen voor herziening, omdat de gedragsstoornissen zelf niet door het arbeidsongeval zijn veroorzaakt.
Volgens artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet moet herziening gegrond zijn
op « een wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid •.
Op het eerste gezicht zou men hieruit
kunnen afleiden dat herziening maar
mogelijk is, wanneer er reeds een beNr. 109
paalde graad van arbeidsongeschiktheid
is aangenomen, vooral omdat het tweede
lid van artikel 72, evenals artikel 24, eer3• KAMER - 23 oktober 1989
ste lid, in een speciale procedure voorzien om op te komen tegen « de beslissing tot genezenverklaring zonder blijRECHTSPLE1° ARBEIDSONGEVAL
vende arbeidsongeschiktheid ». Deze bepalingen zijn evenwel slechts ingevoegd
GING - HERZIENING - GRONDEN - VERERGER!NG VAN EEN LETSEL DAT NIET DOOR
door de wet van 1 augustus 1985. Valgens de memorie van toelichting is de
HET ARBEIDSONGEVAL IS VEROORZAAKT.
bedoeling daarvan echter alleen << voor
de gevallen van genezenverklaring zonRECHTSPLE2° ARBEIDSONGEVAL
der blijvende arbeidsongeschiktheid (...)
GING - HERZIENING - GRONDEN - WIJZIeen juiste aanvangsdatum voor de herGING VAN DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT.
zieningstermijn vast te stellen » (3).
1° Verergering van een letsel dat niet Strekking van artikel 72 is dus klaarblijdoor een arbeidsongeval is veroor- kelijk van meet af aan geweest dat herzaalct, lean tot herziening leiden, wan- ziening ook mogelijk is, wanneer oorspronkelijk geen blijvende arbeidsongeschiktheid is erkend.
{8) Het O.M. concludeerde tot de gedeeltelijke vernietiging op grond van het gepubliceerde tweede onderdeel van het tweede middel {zie hierover de conclusie).

{1) en (2) Zie cone!. O.M.
(3) Kamer, 1984-1985, Gedr. St., nr. 1194/1,
blz. 26.
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Twee mogelijkheden kunnen zich alsdan voordoen : ofwel is na de consolidatie een nieuw letsel ontstaan; ofwel is
een vooraf bestaande pathologische toestand die niet door het ongeval is veroorzaakt, verergerd. In beide gevallen kan
er van herziening slechts sprake zijn, indien het letsel in het eerste geval en de
verergering in het tweede geval door het
arbeidsongeval is veroorzaakt.
Het arrest van 23 december 1965 (4)
beslist dat bij herziening geen rekening
mag worden gehouden met een verergering van de pathologische toestand die
niet aan het ongeval te wijten is. Anderzijds kan, volgens het arrest van 2 april
1970 (5), herziening wei worden gevraagd, << wanneer de verergering van de
gevolgen van het ongeval ( ...) te wijten is
aan de v66r het ongeval bestaande pathologische toestand van de getroffene ».
Strekking van de wet, zoals zij door de
rechtspraak wordt bevestigd, is kennelijk dat elke verergering van de arbeidsongeschiktheid die met het arbeidsongeval verband houdt, tot herziening kan
leiden. Dit moet dan ook lmnnen gelden
voor een verergering van een letsel dat
niet aan het ongeval te wijten is, op
voorwaarde dat de verergering zelf het
gevolg van het ongeval is.
Ten slotte zijn er dus drie gronden tot
herziening :
1° de evolutie van het letsel dat reeds
een bestaande graad van arbeidsongeschiktheid heeft opgeleverd;
2° het ontstaan van een nieuw letsel;
3° de verergering van een bestaande
pathologische toestand die niet door het
arbeidsongeval is veroorzaakt.
In de eerste twee gevallen moet het
letsel zelf het gevolg van het arbeidsongeval zijn, in het derde geval moet de
verergering het gevolg daarvan zijn.
Onterecht oordeelt het arbeidshof dat
de verergering van het letsel niet tot
herziening kan leiden, wanneer het letsel zelf niet door het arbeidsongeval is
veroorzaakt.
De onderdelen zijn gegrond.
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lutie van de economische toestand en
van de arbeidsmarkt geen wettige reden
is tot herziening >>.
Uitgangspunt van eisers stelling is dat,
volgens de vaste rechtspraak van het
Hof, de blijvende arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van een arbeidsongeval bestaat in het ver!ies of de vermindering
van de economische waarde van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt
en dat de omvang van de schade niet enkel wordt beoordeeld op grand van de lichamelijke ongeschiktheid, maar onder
meer ook op grand van het concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt (6).
Vraag is dan of, zoals eiser stelt, hieruit volgt dat de getroffene ook herziening kan vorderen op grond van een wijziging van de algemene arbeidsmarkt.
Volgens de Arbeidsongevallenwet van
24 december 1903 kan herziening worden
« gegrond op een verergering of op een
vermindering van de gebrekkigheid » (7).
De parlementaire voorbereiding geeft
geen toelichting bij deze bepaling.
De thans geldende Arbeidsongevallenwet spreekt niet meer van gebrekkigheid, maar van « wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid ».
Uit deze veranderde terminologie kan
bezwaarlijk het argument worden gehaald dat ook de inhoud van de bepaling
is gewijzigd. Uit de voorbereiding van de
wet van 10 april 1971 blijkt hoegenaamd
niet dat de wetgever de herzieningsbepaling op dat punt heeft willen wijzigen.
De memorie van toelichting merkt integendeel op dat de besproken bepaling
« praktisch volledig de bepalingen van
het tweede lid van artikel 28 van de geordende wetten overneemt » (8).
Verdere commentaar ontbreekt, wat
vermoedelijk niet het geval zou zijn, indien de wetgever de oorspronkelijke bepaling niet aileen redactioneel en terminologisch maar ook inhoudelijk had
willen wijzigen.
« Gebrekkigheid » wijst in het gewone
spraakgebruik op lichamelijke onvol-

*

*

"

Het vijfde en het zesde onderdeel zijn
gericht tegen de bes!issing dat « een evo(4) Bull. en Pas., 1966, I, 563.
(5) A.C., 1970, 703.

(6) Zie o.m. Cass., 28 nov. 1977 (A.C., 1978,
356), 10 maart 1980 (A.C., 1980, 844) en 3 april
1989, A.R. nr. 6556 (A.C., 1988-89, nr. 425).
(7) Art. 30, tweede lid, Arbeidsongevallenwet
1903; art. 28, tweede lid, gecoiirdineerde wetten van 28 september 1931.
(8) Senaat, 1969-1970, Gedr. St., nr. 328, biz.
34.
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komenheden. In het sociaal recht wordt
Komen de economische conjunctuur
de term thans niet meer gebruikt, maar en de toestand van de arbeidsmarkt niet
had hij volgens het Sociaalrechtelijk in aanmerking om een blijvende arbeidsWoordenboek (9) voorheen de betekenis ongeschiktheid te bepalen op het ogenvan « toestand van lichamelijke onvol- blik van de consolidatie, dan kunnen dekomenheid, waardoor de mogelijkheid ze elementen uiteraard ook geen grond
om door arbeid in het levensonderhoud voor herziening opleveren. Herziening
te voorzien in belangrijke mate wordt kan alleen worden gevorderd wegens
verminderd ». De stap, met het doel de een wijziging in de lichamelijke geredactie van de bepaling ook terminolo- schiktheid van de getroffene om arbeid
gisch aan te passen, is dus niet zo groot, te verrichten.
dat men er ook een inhoudelijke ommeDe vraag zou kunnen worden gesteld
keer van het begrip aan moet verbinden.
of deze stelling verenigbaar is met de deDe rechtsgeschiedenis wijst er wel finitie die de rechtspraak geeft van het
enigszins op dat herziening een wijzi- begrip « arbeidsongeschiktheid ,, in de
ging van de lichamelijke geschiktheid arbeidsongevallenwetgeving en waarbij
vereist, maar doorslaggevend is de daar- niet alleen de lichamelijke geschiktheid
op gebouwde argumentatie zeker niet.
in aanmerking wordt genomen.
Allereerst dient te worden opgemerkt
De rechtspraak van het Hof geeft een
duidelijker aanwijzing omtrent de gestel- dat de reeds vermelde rechtspraak van
het Hof niet het begrip « arbeidsongede rechtsvraag.
Het arrest van 10 maart 1980 (10) zegt schiktheid ,, maar het begrip « blijvende
>>
omschrijft.
zeer uitdrukkelijk dat bij het bepalen arbeidsongeschiktheid
van het concurrentievermogen van de Daarom wordt deze gedefinieerd als een
getroffene op de algemene arbeidsmarkt verlies of vermindering van de economische waarde van de getroffene op de al« niet in aanmerking mag worden genamen of er, op het ogenblik dat de blij- gemene arbeidsmarkt. Dat neemt echter
vende arbeidsongeschiktheid wordt vast- niet weg dat de ongeschiktheid moet ontgesteld, een tekort of een overschot aan staan zijn door het letsel dat het arbeidsarbeidskrachten op de arbeidsmarkt is "· ongeval heeft veroorzaakt.
Hetzelfde geldt bij herziening. Grond
De reden daarvan ligt hierin dat het
criterium, volgens het Hof, niet is de toe- daartoe is aileen een wijziging in de listand van de arbeidsmarkt, maar het chamelijke geschiktheid die door het onconcurrentievermogen van de getroffene geval is veroorzaakt. Maar zoals daarop de algemene arbeidsmarkt. Zo de toe- even werd opgemerkt, moet niet noodzastand van de arbeidsmarkt in aanmer- kelijk het letsel zelf verbeterd of verking moest worden genomen, zou de slechterd zijn; het arbeidsongeval kan
vraag naar en het aanbod van arbeids- eveneens een verandering in de patholokrachten op de arbeidsmarkt de graad gische toestand buiten het letsel hebben
van de arbeidsongeschiktheid mede bei:n- teweeggebracht. Ook dan is de lichamevloeden; dan zou de rechter in crisistijd lijke geschiktheid door het arbeidsongeeen hogere ongeschiktheidsgraad moeten val veroorzaakt.
Die wijziging in de lichamelijke getoekennen dan in een periode van hoogconjunctuur met een tekort aan arbeids- schiktheid moet vervolgens een verandekrachten. Ligt het criterium daarentegen ring teweeg brengen in de blijvende arin het concurrentievermogen van de ge- beidsongeschiktheid in de zin van de
troffene op de arbeidsmarkt, dan moet arbeidsongevallenwetgeving; met andere
men het niet bekijken vanuit de toe- woorden de wijziging in de lichamelijke
stand van de arbeidsmarkt maar vanuit geschiktheid moet de economische waarde situatie van de getroffene : welke kan- de van de getroffene op de algemene arsen om een dienstbetrekking te vinden beidsmarkt bei:nvloeden.
heeft hij nog wanneer hij zich samen
Wanneer de rechter vaststelt dat de limet andere werknemers op de arbeids- chamelijke geschiktheid van de getroffemarkt aanbiedt? Dat is de maatstaf van ne ten gevolge van het arbeidsongeval is
zijn concurrentievermogen op de algeme- gewijzigd, dient hij de graad van blijvenne arbeidsmarkt.
de arbeidsongeschiktheid opnieuw te bepalen, dit wil zeggen dat hij moet nagaan in hoeverre de gewijzigde lichamelijke geschiktheid de economische waar(9) Zie de tweede uitgave van 1963.
de op de algemene arbeidsmarkt heeft
(10) A.C., 1979-80, nr. 430.
bei:nvloed. En deze moet hij beoorde len

------------------1
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met de inachtneming van aile door de
rechtspraak opgegeven criteria, o.m. dus
ook met het concurrentievermogen.
Het arrest van 12 juni 1970 (11) maakt
daarvan een duidelijke toepassing. Het
Hof vernietigt het bestreden vonnis, dat
bij de herziening aileen rekening houdt
met de verminderde lichamelijke ongeschiktheid en niet met de • omstandigheden van ouderdom en ongeschooldheid,
die het rendement drukken ». Het hof
grondt die vernietiging op de reeds aangehaalde definitie van de blijvende arbeidsongeschiktheid.
Dat de herziening het gevolg moet zijn
van een wijziging in de lichamelijke ongeschiktheid van de getroffene, neemt
dus niet weg dat de rechter de herziene
graad van arbeidsongeschiktheid moet
bepalen op grand van de economische
waarde die de getroffene met inachtneming van de gewijzigde lichamelijke geschiktheid op de algemene arbeidsmarkt
he eft.
De evolutie van de algemene arbeidsmarkt komt daaraan in geen geval te
pas, noch als grond van herziening noch
als criterium voor het bepalen van de
graad van arbeidsongeschiktheid.
De onderdelen falen naar recht.
Conclusie: gedeeltelijke vernietiging.

ARREST

(A.R. nr. 6683)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1988 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1316, 1348,
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek
en 72, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zowel v66r als
na de wijziging bij de wet van 1 augustus 1985, en v66r de wijziging door het
koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart
1987,
doordat het arrest de vordering van eiser tegen verweerster tot herziening van
zijn graad van blijvende arbeidsonge-

------------------!
(11) A.C., 1970, 962. Zie ook Cass., 11 sept.
1969 (A.C., 1970, 33).
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schiktheid ongegrond verklaart en voor
recht zegt dat de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid waarmede eiser behept is ten gevolge van het arbeidsongeval hem overkomen op 1 april 1980 in
dienst van de firma Gylsen, ongewijzigd
is gebleven op 4 %, op grond dat : in het
kracht van gewijsde gegane arrest van
31 juli 1984 duidelijk wordt gesteld dat
er geen causaal verband bestaat tussen
de gedragsstoornissen van eiser en het
arbeidsongeval, zodat er met deze stoornissen geen rekening kan gehouden worden bij de bepaling van de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid; eiser
een volumineus dossier met medische
verslagen overlegt en aan de hand hiervan stelt : dat zijn gedragsstoornissen
het gevolg zijn van het arbeidsongeval,
dat die stoornissen ongunstig zijn geevolueerd en tot een totale neuro-vegetatieve ontreddering hebben geleid, dat bovendien het halssyndroom is uitgegroeid
tot een beperkte halsmobiliteit en voortdurend pijnen veroorzaakt, gepaard
gaande met duizeligheid; blijkt dat het
grootste aantal van de overgelegde medische verslagen dateert van v66r het arrest van 31 juli 1984 en dat vele van deze
verslagen toendertijd reeds door het arbeidshof werden onderzocht; de nadien
opgestelde verslagen betreffende de gedragsstoornissen niets meer kunnen afdoen aan de beslissing van het hof van
31 juli 1984 in een in kracht van gewijsde getreden arrest, dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het arbeidsongeval en de gedragsstoornissen; artikel
72 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 voor een herziening vereist
dat er zich een onvoorziene wijziging
van het verlies van arbeidsgeschiktheid
van het slachtoffer moet hebben voorgedaan, die van aard is een verandering te
brengen in de voorheen toegekende
graad van arbeidsongeschiktheid en dat
deze wijziging het gevolg moet zijn van
het arbeidsongeval; gezien definitief
werd beslist dat er geen causaal verband
bestaat tussen de gedragsstoornissen en
het arbeidsongeval, een eventuele verergering van deze gedragsstoornissen niet
in aanmerking kan komen voor een herziening; wat de ingeroepen verergering
van het halssyndroom betreft, dient vastgesteld te worden dat er geen enkel afdoend bewijs van zulke verergering
wordt overgelegd; eiser inderdaad voor
zijn bewering steunt op medische attesten; deze stukken allen dateren van v66r
april 1983, dit wil zeggen van v66r de uitspraak van 31 juli 1984 en derhalve niet
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kunnen wijzen op een verergering van
het halssyndroom in de wettelijke periode van herziening; ten slotte een evolutie
van de economische toestand en van de
arbeidsmarkt geen wettige reden is tot
herziening,
terwijl, ...
derde onderdeel, de gedragsstoornissen van eiser zich ingevolge het arbeidsongeval geleidelijk ontwikkelden tot een
totale neuro-vegetatieve ontreddering;
het arrest ten onrechte beslist dat, gezien definitief beslist werd dat er geen
causaal verband bestaat tussen de gedragsstoornissen en het arbeidsongeval,
een eventuele verergering van deze gedragsstoornissen niet in aanmerking kan
komen voor een herziening; deze verergering die zelf het gevolg is van het arbeidsongeval, echter wel in aanmerking
komt voor herziening, ook al bestond er
geen oorzakelijk verband tussen de oorspronkelijke gedragsstoornissen en het
ongeval (schending van artikel 72, eerste
lid, van de wet van 10 april 1971, v66r de
wijziging bij de wet van 1 augustus
1985);
vierde onderdeel, de gedragsstoornissen van eiser zich ingevolge het arbeidsongeval geleidelijk ontwikkelden tot een
totale neuro-vegetatieve ontreddering;
het arrest ten onrechte beslist dat, gezien definitief beslist werd dat er geen
causaal verband bestaat tussen de gedragsstoornissen en het arbeidsongeval,
een eventuele verergering van deze gedragsstoornissen niet in aanmerking kan
komen voor een herziening; deze verergering, die zelf het gevolg is van het arbeidsongeval, echter wel in aanmerking
komt voor herziening, ook al bestond er
geen oorzakelijk verband tussen de oorspronkelijke gedragsstoornissen en het
ongeval (schending van artikel 72, eerste
lid, van de wet van 10 april 1971, na de
wijziging bij de wet van 1 augustus
1985);
vijfde onderdeel, de arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval bestaat in het verlies of de vermindering
van de economische waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt; de omvang
van die schade ook beoordeeld wordt op
grond van het concurrentievermogen van
de getroffene op de algemene arbeidsmarkt; een wijziging van de verminderde
economische waarde van de getroffene
ingevolge een wijziging van de algemene
arbeidsmarkt, derhalve een wettelijke reden kan zijn tot herziening van de arbeidsongeschiktheid; eiser aanvoerde dat
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zijn arbeidsongeschiktheid diende te
worden herzien omdat zijn concurrentievermogen meer dan evenredig aangetast
werd door de achteruitgang van de algemene arbeidsmarkt; het arrest, door eenvoudig te stellen dat een evolutie van de
economische toestand en van de arbeidsmarkt geen wettige reden is tot herziening, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van artikel 72,
eerste lid, van de wet van 10 april 1971,
v66r de wijziging bij de wet van 1 augustus 1985);
zesde onderdeel, de arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval bestaat in het verlies of de vermindering
van de economische waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt; de omvang
van die schade ook beoordeeld wordt op
grond van het concurrentievermogen van
de getroffene op de algemene arbeidsmarkt; een wijziging van de verminderde
economische waarde van de getroffene
ingevolge een wijziging van de algemene
arbeidsmarkt derhalve een wettelijke reden kan zijn tot herziening van de arbeidsongeschiktheid; eiser aanvoerde dat
zijn arbeidsongeschiktheid diende te
worden herzien omdat zijn concurrentievermogen meer dan evenredig aangetast
werd door de achteruitgang van de algemene arbeidsmarkt; het arrest, door eenvoudig te stellen dat een evolutie van de
economische toestand en van de arbeidsmarkt geen wettige reden is tot herziening, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van artikel 72,
eerste lid, van de wet van 10 april 1971,
na de wijziging bij de wet van 1 augustus 1985) :

Wat het derde en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat herziening van
de arbeidsongevallenvergoeding kan
worden gevorderd op grond van elke
wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid, wanneer hetzij
het letsel dat de arbeidsongeschiktheid heeft teweeggebracht, hetzij de
wijziging van de pathologische . toestand van de getroffene het gevolg
is van het arbeidsongeval;
Dat de verergering van een letsel
dat niet door het ongeval is veroorzaakt, tot herziening kan leiden,
wanneer de verergering ervan het
gevolg is van het ongeval;
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Dat het arbeidshof artikel 72, eer- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen ste lid, van de Arbeidsongevallenwet Gelijkluidende conclusie van de h. Leschendt door te beslissen dat, nu naerts, advocaat-generaal - Advocaat:
geen causaal verband bestaat tussen mr. Houtelder.
de gedragsstoornissen van eiser en
het arbeidsongeval, << een eventuele
verergering van deze gedragsstoornissen niet in aanmerking kan komen voor herziening »;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Wat het vijfde en het zesde onderdee! betreft :
Nr. 110
Overwegende
dat
herziening
slechts mogelijk is, wanneer een
wijziging van het verlies van ar3• KAMER - 23 oktober 1989
beidsgeschiktheid het gevolg is van
een door het arbeidsongeval veroorzaakte wijziging in de lichamelijke ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - INgeschiktheid van de getroffene; dat
TEREST.
de rechter die zodanige wijziging
vaststelt, de herziene graad van ar- Op de jaarlijkse arbeidsongevallenverbeidsongeschiktheid dient te bepagoedingen voor blijvende arbeidsongelen op grond van de economische
schiktheid is interest verschuldigd vanwaarde die de getroffene met ina! de consolidatiedatum en niet vanaf
achtneming van de gewijzigde lichade rechterlijke beslissing die uitspraak
doet over een betwisting omtrent de
melijke geschiktheid op de algemeaard en de graad van de arbeidsongene arbeidsmarkt heeft;
schiktheid (1). (Artt. 24, tweede lid, 42,
Dat een wijziging van de vermintweede lid, en 63, § 1, Arbeidsongevalderde economische waarde van de
lenwet; art. 1 K.B. 30 rnaart 1982.)
getroffene ten gevolge van een wijziging van de algemene arbeids(A.G. VAN 1830 N.V. T. VERMEERSCH)
markt geen grond tot herziening
oplevert;
ARREST
Dat de onderdelen falen naar
recht;
(A.R. nr. 6695)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit oordeelt dat een eventuele verergering
van eisers gedragsstoornissen niet
in aanmerking kan komen voor herziening; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68
van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Gent.
23 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter -

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1988
door het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 24, tweede lid, 42, tweede en derde lid, 63, § 4, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1985 en 1
augustus 1985, en 1, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 30 rnaart 1982 tot
uitvoering van artikel 42, tweede lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971,
(1) Zie Cass., 2 maart 1977 (A.C., 1977, 717)
en 29 mei 1978 (A.C., 1978, 1146) met cone!.
O.M. in R. W., 1978-79, 496.
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doordat het arrest voor recht zegt dat
eiseres gehouden is tot uitbetaling van
de interesten tegen de wettelijke rentevoet, in verband met de vergoedingen
voor de blijvende arbeidsongeschiktheid
van 115 % vanaf 26 mei 1982, op de bedragen die op de datum van de opeisbaarheid, zijnde per vervallen trimester
en per vierde vanaf 26 mei 1982, nog niet
werden uitbetaald, op de volgende granden : « In artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet d.d. 10 april 1971
(wordt) duidelijk gesteld dat op uitkeringen van rechtswege interest verschuldigd is vanaf het ogenblik waarop zij eisbaar worden. Door deze wettekst wordt
uitdrukkelijk afgeweken van het zogenaamd " algemeen rechtsbeginsel " waarop (eiseres) zich beroept en hiervoor verwijst naar het artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek dat de aanvangstermijn van de rente laat lopen vanaf de
dag van de aanmaning. Ingeval partijen
geen overeenkomst bereiken zal de rechter de tijdelijke gehele en gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid, de consolidatiedatum en de graad van bestendige arbeidsongeschiktheid bepalen waarmede rekening moet gehouden worden samen met
het in aanmerking te nemen loon, om de
vergoedingen en renten waarop de getroffene recht heeft ingevolge een arbeidsongeval vast te stellen. Terwijl artikel 42, alinea 1, van die arbeidsongevallenwet het tijdstip van de betaling van
de verschuldigde tijdelijke vergoedingen
bepaalt - "op dezelfde tijdstippen als
het loon " - bepaalt het artikel 24, alinea 2, dat in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid deze tijdelijke vergoedingen zullen " vervangen " worden door
een jaarlijkse vergoeding berekend op
basisloon en graad van ongeschiktheid
vanaf de dag waarop de ongeschiktheid
een bestendig karakter vertoont, met name de consolidatiedatum. De wetgever
heeft derhalve duidelijk bepaald vanaf
welk ogenblik de vergoedingen verschuldigd zijn en derhalve eisbaar. Vanaf deze eisbaarheid zijn dan ook van rechtswege interesten verschuldigd en in casu
zijn deze verschuldigd vanaf de consolidatiedatum, zoals door de eerste rechter
bepaald op 26.05.1982 en daarbij rekening houdende met de bepalingen van
het koninklijk besluit van 30 maart 1982,
artikel 1, eerste lid, dat voorschrijft dat
de vervallen jaarlijkse vergoedingen en
rente moeten betaald worden per trimester en per vierde. (Eiseres) beroept zich
ten onrechte op de bepaling van artikel
63, § 4, volgens hetwelk zij meent te mo-
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gen besluiten dat de interesten, in afwachting van een definitieve beslissing
slechts moeten betaald worden op vergoedingen die .berekend werden volgens
de door haar voorgestelde graden van arbeidsongeschiktheid. Zij verliest uit het
oog dat dit artikel slechts " voorschotten" bedoelt in afwachting van de definitieve beslissing »,
terwijl vanaf de dag waarop de arbeidsongeschiktheid een bestendig karakter vertoont, de getroffene recht heeft
op een jaarlijkse vergoeding van 100 %,
berekend op het basisloon en de graad
van ongeschiktheid; ingeval echter betwisting bestaat over de aard of de graad
van arbeidsongeschiktheid, de rechter
daarover eerst uitspraak dient te doen
alvorens die jaarlijkse vergoeding eisbaar wordt; de wettelijke interest op die
vergoeding dan ook niet v66r die uitspraak verschuldigd kan zijn; het arrest
dientengevolge ten onrechte beslist dat
die interesten verschuldigd zijn vanaf de
consolidatiedatum van 26 mei 1982, vermits over de aard en de graad van arbeidsongeschiktheid van verweerder betwisting bestond en daarover pas uitspraak gedaan werd bij vonnis van 11
oktober 1985 (schending van de artikelen
24, tweede lid, 42, tweede en derde lid,
van de wet van 10 april 1971 en 1, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 30
maart 1982); verweerder bovendien v66r
11 oktober 1985 enkel recht had op voorschotten op de jaarlijkse vergoeding op
grand van de door de verzekeraar voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid, vermits over die graad betwisting
bestond en derhalve enkel die voorschotten vanaf de consolidatiedatum eisbaar
waren en wettelijke interesten opleverden (schending van artikel 63, § 4, eerste
lid, van de wet van 10 april 1971):

Overwegende dat, krachtens artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, op de arbeidsongevallenuitkeringen van rechtswege interest verschuldigd is vanaf het tijdstip waarop ze eisbaar zijn;
Overwegende dat artikel 24, tweede lid, van dezelfde wet bepaalt :
« Indien de arbeidsongeschiktheid
blijvend is of wordt, vervangt een
jaarlijkse vergoeding van 100 pet.,
berekend op het basisloon en de
graad van de ongeschiktheid, de da-
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gelijkse vergoeding vanaf de dag
waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont; dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij een
overeenkomst tussen partijen of bij
een in kracht van gewijsde gegane
beslissing »;
Dat uit die bepaling volgt dat de
getroffene, vanaf de datum waarop
zijn arbeidsongeschiktheid blijvend
is, recht heeft op de bedoelde jaarlijkse vergoeding;
Overwegende dat de vervallen
jaarlijkse vergoedingen, krachtens
het te dezen toepasselijke artikel 1
van het koninklijk besluit van 30
maart 1982, door de arbeidsongevallenverzekeraar moeten worden uitbetaald en derhalve eisbaar zijn, per
kwartaal en per vierde, zodat ze, ingevolge voormeld artikel 42, derde
lid, van de Arbeidsongevallenwet,
rente dragen vanaf elke verplichte
uitbetalingsdatum;
Dat daaraan niet afdoet dat de
verzekeraar, ingevolge het bepaalde
in artikel 63, § 4, van de Arbeidsongevallenwet, verplicht is, bij betwisting over de aard of de graad van de
blijvende ongeschiktheid, ondertussen de vergoeding te betalen bij
voorschot en op grond van de door
hem voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid;

Nr. 111

Nr. 111
3• KAMER - 23 oktober 1989

1° GEMEENTE -

AGGLOMERATIE - VORDERING I!ll RECHTE - MACHTIGING VAN DE
AGGLOMERATIERAAD - OGENBLIK WAAROP
ZIJ MOET WORDEN GEGEVEN.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

Bt:RGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD - EISERS - AGGLOMERATIE MACHTIGING VAN DE AGGLOMERATIERAAD
- OGENBLIK WAAROP ZIJ MOET WORDEN GEGEVEN.

3° ARBEIDSONGEVAL -

AARD VAN DE
WET - BEPALI!IIGE!II BETREFFENDE DE SCHADELOOSSTELLI!IIG - OMZETTING VAN DE
RENTE IN KAPITAAL.

40

OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGEVAL - BEPALINGEN BETREFFENDE DE SCHADELOOSSTELL!NG - OMZETTING VAN DE
RENTE IN KAPITAAL.

5° ARBEIDSONGEVAL-

ALGEMENE BEGRIPPEN - WET TOT WIJZIGING VAN DE OMZETTING VAN DE RENTE I!ll KAPITAAL WERKI!IIG I!ll DE TIJD.

6° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN
- WERKING IN DE TIJD - ARBEIDSONGEVAL
- WET TOT WIJZIGI!IIG VAN DE OMZETTING
VAN DE RENTE I!ll KAPITAAL.

1° en 2° De machtiging van het college

Dat het middel faalt naar recht;

van de agglomeratie door de agglomeratieraad om cassatieberoep in te stellen, mag worden gegeven tot aan het
sluiten van de debatten (1). (Art. 42,

10°, wet 26 juli 1971.)

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
23 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houte-

kier.

3° en 4° De bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving die de omzetting
van de rente in kapitaal regelen, betreffen de aan de getroffene verschuldigde schadeloosstelling en raken der-

(1) Zie Cass., 27 dec. 1888 (Bull. en Pas.,
1889, I, 77) en 21 jan. 1927 (ibid., 1927, I, 128);
R.v.St., 28 dec. 1973, nr. 16.182 ( f'er Arr.
R.v.St., 1973, 1089), 6 juni 1974, nr. 16.462
(ibid., 1974, 631) en 21 juni 1977, nr. 18.331
(ibid., 1977, 857).

Nr. 111
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halve de openbare orde (2). (Art. 12
Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel.)

agglomeratieraad tot aan de sluiting
van het debat voor het Hof kon worden gedekt;
Dat uit het vorenstaande volgt dat
5° en 6° De wetsbepaling krachtens welke de door een arbeidsongeval getrof- het middel van niet-ontvankelijkfene geen omzetting van de rente in heid van de voorziening niet kan
kapitaal kan verkrijgen, is toepasselijk worden aangenomen;
op alle renten, waarvan de betaling
van de waarde in kapitaal niet v66r de
datum van inwerkingtreding van de
wet is gedaan (3). (Art. 12, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, gew. K.B. nr. 419 van 16 juli
1986.)

Over het middel: schending van de artikelen 3, 12 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, gewijzigd door het koninklijk besluit nr.
419 van 16 juli 1986, 5 van laatstgenoemd
(AGGLOMERATIE BRL'SSEL T. VANDEN PLAS)
koninklijk besluit en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na geoordeeld te
ARREST
hebben dat verweerder op 9 september
(A.R. nr. 6697)
1980 het slachtoffer werd van een arbeidsongeval dat een tijdelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaakte, geconsoliHET HOF; - Gelet op het bestre- deerd op 14 december 1982, waardoor
den arrest, op 12 september 1988 verweerder vanaf die datum een blijvendoor het Arbeidshof te Brussel ge- de invaliditeit behield van 6%, het hoger
beroep van eiseres afwijst en het bestrewezen;
den vonnis van 11 juni 1987 bevestigt
Over het ambtshalve door het waarin
eiseres wordt veroordeeld tot het
openbaar ministerie opgeworpen betalen van een vergoeding in kapitaal
middel van niet-ontvankelijkheid van 779.966 frank, vermeerderd met de
van de voorziening : het blijkt niet wettelijke en gerechtelijke interesten,
dat het college van eiseres door de
terwijl artikel 3, 1°, b, van de wet van
raad werd gemachtigd om de voor- 3 juli 1967 met betrekking tot de arbeidsziening in te stellen, zoals artikel 42, ongevallen in de overheidssector bepaalt
10°, van de wet van 26 juli 1971 hou- dat degene die getroffen is door een ardende organisatie van de agglomera- beidsongeval, een ongeval op de weg
ties en de federaties van gemeenten naar en van het werk of een beroepsziekte, in geval van blijvende invavoorschrijft:
liditeit recht heeft op een rente; luidens
Overwegende dat uit de door eise- artikel 12, § 1, van dezelfde wet, op verres neergelegde akten blijkt dat zoek van de getroffene of van de overleechtgenoot, maximaal een derde
haar raad het college op 26 april vende
van de waarde van de rente in kapitaal
1989 heeft gemachtigd de op 8 kan worden omgezet, doch deze omzetmaart 1989 ter griffie van het Hof ting niet van toepassing is wanneer de
ingediende voorziening in te stellen; graad van blijvende invaliditeit geen 10
bereikt; de voormelde regel van
Overwegende dat de relatieve nie- percent
artikel 12 van de wet van 3 juli 1967 wetigheid die voortvloeide uit het ont- liswaar pas werd ingevoerd bij koninkbreken van de machtiging om cassa- lijk besluit nr. 419 van 16 juli 1986 en artieberoep in te stellen, door de tikel 5 van dit koninklijk besluit nr. 419
bepaalt dat dit besluit uitwerking heeft
- - - - - - - - - - - - - - - - - ; met ingang van 1 januari 1986 (met uitzondering van artikel 1, te dezen niet ter
(2) Zie Cass., 9 april 1975 (A. C., 1975, 861)
met cone!. O.M.; Cass., 17 okt. 1988, A.R. zake), doch een wet die een wijziging
aanbrengt in de wetsbepalingen tot vastnr. 8311 (A.C., 1988-89, nr. 91).
stelling van de wijze van betaling van de
(3) Zie Cass., 28 mei 1980 (A.C., 1979-80,
arbeidsongevallenvergoedingen, toepas1198), 2 feb. 1987, A.R. nr. 5465 (A.C., 1986-87, selijk is op de betalingen die na de innr. 317).
werkingtreding van de wet worden ge-
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daan, ook al betreft het vergoedingen
wegens de gevolgen van een ongeval van
v66r de inwerkingtreding; de vermelde
regels van artikel 3 en artikel 12 van de
wet van 3 juli 1967 van openbare orde
zijn en ambtshalve door de rechter dienen te worden toegepast; het arrest derhalve, door eiseres te veroordelen tot het
betalen van een kapitaal van 779.966
frank als schadevergoeding voor het
arbeidsongeval (waarvan verweerder
slachtoffer werd op 9 september 1980) ofschoon volgens de vaststellingen in het
arrest verweerder als gevolg van dit ongeval een blijvende invaliditeit had van
!hinder dan 10 percent, de in dit middel
vermelde wetsbepalingen schendt, vermits uit die bepalingen volgt dat verweerder geen recht had op de uitbetaling
van een kapitaal doch enkel van een rente:

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door verweerder opgeworpen : het middel is
nieuw en raakt de openbare orde
niet:
Overwegende dat uit artikel 3,
eerste lid, 1o, van de wet van 3 juli
1967 volgt dat degene die, ten gevolge van een arbeidsongeval, een blijvende invaliditeit heeft, aanspraak
kan maken op een rente; dat artikel
12, § 1, tweede lid, van dezelfde wet,
als gewijzigd bij koninklijk besluit
nr. 419 van 16 juli 1986, inhoudt dat
de versehuldigde rente voor een blijvende invaliditeit van minder dan 10
pet. niet in kapitaal kan worden omgezet; dat de twee vermelde artikelen van de wet van 3 juli 1967 bepalingen zijn die de aan de getroffene
toekomende sehadeloosstelling regelen en derhalve de openbare orde
raken;
Overwegende dat een middel dat
de openbare orde raakt, voor het
eerst voor het Hof kan worden aangevoerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het midc:lel zelf :
Overwegende dat de getroffene,
ingevolge het bepaalde in artikel 12,
§ 1, tweede lid, van de wet van 3 juli
1967, als gewijzigd bij het koninklijk
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besluit nr. 419 van 16 juli 1986, geen
omzetting in kapitaal van de waarde
van zijn arbeidsongevallenrente wegens blijvende invaliditeit kan verkrijgen, wanneer de invaliditeit
geen 10 pet. bereikt; dat die bepaling, die de wijze van uitbetaling
van de vergoedingen betreft en die,
kraehtens artikel 5 van voormeld
koninklijk besluit, uitwerking heeft
vanaf 1 januari 1986, toepasselijk is
op alle renten voor blijvende invaliditeit waarvan de betaling van de
waarde in kapitaal niet v66r 1 januari 1986 was gedaan;
Overwegende dat uit de proeesstukken blijkt dat verweerders vordering tegen eiseres strekkende tot
uitkering in kapitaal van de waarde
van de rente wegens een blijvende
invaliditeit van 6 pet., bij de arbeidsreehtbank werd ingeleid bij dagvaarding van 7 februari 1986, en op
die datum nog geen betaling ervan
door eiseres was gedaan;
Dat het arrest derhalve de artikelen 3 en 12 van de wet van 3 juli
1967 alsmede artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 419 van 16 juli
1986 sehendt door eiseres te veroordelen tot betaling van de som van
779.966 frank, beantwoordende aan
de waarde in kapitaal van de rente
voor een blijvende invaliditeit van 6
pet.;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
het beslist dat verweerder op 9 september 1980, in dienst van eiseres,
door een arbeidsongeval is getroffen; 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 feitenreehter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Antwerpen.
23 oktober 1989 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Chatel, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluiden-
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de conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en Btitzler.

Nr. 112
2•

KAMER -

24 oktober 1989

1° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1
E.V.R.~1.

- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES-

BEGRIP.

2° STRAF -

ALGEMENE BEGRIPPEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAFFEN NIET ONVERENIGBAAR MET HET RECHT OP ED! EERLIJK PROCES NOCH MET DE REGELS VAN HET
GEMEENSCHAPSRECHT.

3° DOUANE EN ACCIJNZEN -

STRAFFEN NIET ONVERENIGBAAR MET HET RECHT
OP EEN EERLIJK PROCES OF MET DE REGELS
VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT.

1°, 2° en 3° Geen scbending van bet door

art. 6.1 E. V.R.M gewaarborgde recbt
op een eerlijk proces of van een regel
van bet gemeenscbapsrecb t ·valt af te
leiden uit de enkele omstandigbeid dat
de wet voor bet wanbedrijf onwettige
invoer onder meer van een autovoertuig, een gevangenisstraf van vier
maanden, een geldboete te belope van
bet tienvoudige van de invoerrecbten
en de verbeurdverklaring van bet voertuig of de betaling van de tegenwaarde
ervan bepaalt.
(PAPE)
ARREST

(A.R. nr. 1151)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1986 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
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Over bet eerste middel : schending van
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, en uit de
miskenning van het algemeen communautair rechtsbeginsel van de evenredigheid der openbare lasten en sancties,
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een gevangenisstraf van vier maanden,
een geldboete van 599.490 frank zijnde
het tienvoudige van de invoerrechten, en
de ontdoken invoerrechten van 59.949
frank te betalen aan de vervolgende administratie, en de verbeurdverklaring
van het autovoertuig of de betaling van
de tegenwaarde ervan, zijnde 555.074
frank, op volgende gronden : dat eiser
onterecht voorhoudt dat hij in strijd met
wat artikel 6.1, 1°, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
'voorschrijft, geen eerlijke behandeling
van zijn zaak krijgt. Juist met het oog
hierop is voorzien dat eiser zich niet
blindelings dient te onderwerpen aan
een aanbod tot minnelijke schikking
maar dat hij het bestaan van strafbaarheid en fout mag onderwerpen aan de
rechtbank door niet in te gaan op het
voorstel tot minnelijke schikking,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
appelconclusie (stuk nummer 21, bladzijde 2, lid 1 en 2) uitdrukkelijk staande
hield dat hem geen eerlijk proces gemaakt werd, omdat hij onder bedreiging
van een aanzienlijke effectieve gevangenisstraf en van een monsterachtige geldboete voor de strafrechter diende te verschijnen; dat onder meer het stellen ener
hoofdgevangenisstraf van vier maanden
en ener geldboete gelijk aan het tienvoudige van de invoerrechten, met verbeurdverklaring van de wagen of betaling van
zijn waarde ten bedrage van 555.074
frank de voorwaarden van een eerlijk
proces, waarvan het voorwerp het sanctioneren van de sluikinvoer van zulke wagen is, niet vervuld zijn (schending van
artikel 6.1 van het Europees Verdrag van
4 november 1950);
tweede onderdeel, het stellen van onder meer een hoofdgevangenisstraf van 4
maanden en van een geldboete van
599.490 frank, gelijk aan het tienvoudige
van de ontdoken invoerrechten, met verbeurdverklaring van de wagen of betaling zijner waarde, als sanctie voor het
invoeren van een personenwagen Citroen ter waarde van 555.074 frank, geen
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met de te sanctioneren handeling proportionele sanctie is (miskenning van bet
communautair rechtsbeginsel der proportionaliteit), zodat bet arrest de in bet
middel aangevoerde bepaling schendt en
algemeen rechtsbeginsel miskent :

Nr. 113

luidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat een grief gericht
tegen een aan eiser voorgestelde
minnelijke schikking geen verweer
oplevert tegen de bestreden beslis- Nr. 113
sing en de hoegrootheid van de
sanctie door de wetgever gesteld op
2• KAMER - 24 oktober 1989
de overtreding van een wettelijke
bepaling niets uitstaande heeft met
het al dan niet eerlijk behandelen
van de zaak van de beklaagde voor 1° STRAF- GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - BIJKOMENDE STRAFFEN.
het gerecht;
Dat het onderdeel niet kan wor2° STRAF - ALLERLEI - ART. 195, TWEEDE
den aangenomen;
LID, SV. - REDENGEVING.
Wat het tweede onderdeel betreft:
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Overwegende dat uit het loutere
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
feit dat op het bewezen verklaarde
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - REmisdrijf een gevangenisstraf van
DENGEVING - ART. 195, TWEEDE LID, SV.
vier maand, een geldboete gelijk
aan het tienvoudige van de outdo- 4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ken invoerrechten, met verbeurdverARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
klaring van de wagen of betaling
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDEvan zijn waarde, is gesteld, niet kan
RING - VEROORDELING - VERMELDING VAN
EEN WETSBEPALING DIE EEN STRAF OPLEGT
worden afgeleid dat een communau- BEGRIP.
taire rechtsregel zou geschonden
zijn;
1° De beklaagde, die schuldig verklaard
Dat het onderdeel niet kan woris aan een gecorrectionaliseerde misden aangenomen;
daad, kan, behoudens bijzondere wets-

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

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk-

bepalingen, benevens tot een hoofdgevangenisstraf, ook veroordeeld worden
tot een geldboete en tot ontzetting van
de in art. 31 Sw. opgesomde rechten.
(Artt. 79 en 84 Sw.)
2° en 3° Aan de bijzondere motiverings-

verplichting van art. 195, tweede lid,
Sv. wordt niet voldaan door de rechter
die, om de beklaagde te veroordelen,
enkel de redenen vermeldt waarom
uitstel wordt verleend voor de hoofdgevangenisstraf (1).
4° Naar recht met redenen omkleed is
het arrest dat de beklaagde veroor- ·
deelt onder vermelding van de wetsbe(1) Zie Cass., 14 dec. 1988, A.R. nr. 6702, en
9 mei 1989, A.R. nr. 3340 (A.C., 1988-89, nrs.
224 en 511).
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palingen die de bestanddelen van de
bewezen verklaarde misdrijven omschrijven en daarop een vrijheidsstraf
stellen, oak al maakt het voor de bijkomende veroordeling tot geldboete en
ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde rechten geen melding van de
wetsbepalingen die in die bijkomende
straffen voorzien (2).
(BOGAERTS T. VANDVRME)
ARREST

(A.R. nr. 2431)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen:
I. Op de voorziening van Andre
Bogaerts:

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

Over het tweede en het derde middel:
het tweede : schending van de artikelen 373 en 379 van het Strafwethoek, en
voor zoveel als nodig 195 van het Wethoek van Strafvordering (artikel 379 zoals vervangen hij artikel 1 van de wet
van 26 mei 1914; het laatste zoals vervangen bij artikel 2 van de wet ,·an 27 april
1987),
doordat het hof van heroep eiser strafrechtelijk veroordeelt op grand van de
tenlastelegging A, zoals geherkwalificeerd (aanranding van de eerhaarheid
met geweld of hedreiging op een minderjarige die tussen de 14 en 16 jaar oud
was) en C1 (herhaalde aanslagen tegen
de zeden door opwekking, vergemakkelijking of hegunstiging van de ontucht,
het bederf of de prostitutie van een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar niet
had bereikt en wiens staat van minderjarigheid hem bekend was) tot een hoofdgevangenisstraf van 18 maanden (waarvan negen maanden met uitstel geduren-

------------------!
(2) Zie Cass., 20 juni 1968 (Bull. en Pas.,
1968, I, 1227), 17 nov. 1982, A.R. nr. 2512 (ibid.,
1982-83, nr. 166) en 7 juni 1989, A.R. nr. 7323
(ibid., 1988-89, nr. 574).
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de vijf ]aar), een hoete van 30.000 frank,
een deel der kosten, de hijdrage voor het
Fonds tot Vergoeding van de Slachtoffers van Gewelddelicten en de ontzetting
'uit hepaalde rechten,
terwijl , overeenkomstig artikel 379,
eerste lid, van het Strafwethoek, hij die
een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde eens anders driften te
voldoen, de ontucht, het hederf of de prostitutie van een minderjarige (... ) wiens
staat van minderjarigheid hem hekend
is, opwekt, vergemakkelijkt of hegunstigt, gestraft wordt met een gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met
een geldhoete van 100 tot 5.000 frank, indien de minderjarige meer dan 16 jaar
oud is; overeenkomstig het tweede lid
van deze hepaling de straf opsluiting is,
indien de minderjarige die leeftijd niet
heeft hereikt, zonder dat nog een geldhoete wordt vastgesteld of toegelaten;
overeenkomstig artikel 373 van het
Strafwethoek de aanranding der eerhaarheid met geweld of hedreiging uitsluitend hestraft wordt met vrijheidsheroving; deze straf dwangarheid is van 10
tot 15 jaar indien het slachtoffer een
minderjarige van minder dan 16 jaar is;
overeenkomstig artikel 195 van het Wethoek van Strafvordering elk veroordelend vonnis onder meer de wetshepalingen moet vermelden die de rechter
toepast, inzonderheid met hetrekking tot
de strafbaarstelling en de straf, zodat
het hof van heroep door ten laste van eiser, naast een vrijheidsherovende straf
tevens een geldhoete op te leggen, een
onwettige straf uitspreekt (schending
van de artikelen 373 en 379 van het
Strafwethoek), minstens nalaat de wetshepaling aan te duiden op grond waarvan de geldhoete kon worden opgelegd
(schending van artikel 195 van het Wethoek van Strafvordering );
het derde : schending van de artikelen
195 van het Wethoek van Strafvordering
(zoals gewijzigd hij artikel 2 van de wet
van 27 april 1987), en voor zoveel als nodig van de artikelen 85, 378 en 382 van
het Strafwethoek,
doordat het hof van heroep in de hestreden heslissing eiser strafrechtelijk
veroordeelt op grand van de tenlastelegging A, zoals geherkwalificeerd (aanranding van de eerhaarheid met geweld of
hedreiging op een minderjarige die tussen de 14 en de 16 jaar oud was) en C1
(herhaalde aanslagen tegen de zeden
door opwekking, vergemakkelijking of
hegunstiging van de ontucht, het hederf
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Nr. 113

of de prostitutie van een minderjarige kunnen worden veroordeeld, eensdie de leeftijd van 16 jaar niet had be- deels, tot geldboete van 26 frank tot
reikt en wiens staat van minderjarigheid 1.000 frank, anderzijds, voor ten
hem bekend was), tot een hoofdgevange- minste vijf jaar en ten hoogste tien
nisstraf van 18 maanden (waarvan 9
maanden met uitstel gedurende vijf jaar tot ontzetting van aile rechten
jaar), een geldboete van 30.000 frank, of een deel van de rechten in artikel
een deel der kosten, de bijdrage tot het 31 van het Strafwetboek genoemd;
Fonds voor Vergoeding van Slachtoffers
Overwegende dat de veroordeling
van Gewelddelicten, en de ontzetting uit tot geldboete en tot ontzetting van
de rechten bedoeld bij artikel 31, §§ 1, 3,
rechten naar recht is verantwoord;
4 en 5 van het Strafwetboek,
Overwegende dat het arrest terwijl overeenkomstig artikel 195 van
het Wetboek van Strafvordering ieder met verwijzing naar het beroepen
veroordelend vonnis de toegepaste wets- vonnis - melding maakt van de arbepalingen dient te vermelden, inzonder- tikelen 373 en 379 van het Strafwetheid wat de strafbaarstelling en de straf- boek die het bewezen verklaarde
maat betreft; het hof (van beroep) noch feit omschrijven en een straf bepazelf in het arrest, noch door de bevesti- len; dat het niet bovendien melding
ging van het vonnis van de eerste rechter de wetsbepaling vermeldt op grand moest maken van de wetsbepaling
waarvan eiser, gelet op het te zijnen las- krachtens dewelke de bijkomende
te gelegde misdrijf, ontzet kon worden straffen zijn opgelegd;
uit de rechten bedoeld bij artikel 31, §§ 1,
Dat de middelen niet kunnen wor3, 4 en 5 van het Strafwetboek, noch de den aangenomen;
wetsbepaling vermeldt op grand waarvan
En overwegende dat de substaneen ontzetting uit deze rechten voor een
duur van 5 jaar kon worden toegelaten, tiele of op straffe van nietigheid
zodat het hof van beroep de strafopleg- voorgeschreven rechtsvormen in
ging niet regelmatig met redenen om- acht zijn genomen en de beslissing
kleedde (schending van artikel 195 van overeenkomstig de wet is gewezen;
het Wetboek van Strafvordering, en voor
zoveel als nodig van de artikelen 85 en
B. In zoverre de voorziening ge382 van het Strafwetboek) :
richt is tegen de beslissing op de ciOverwegende dat wanneer, zoals vielrechtelijke vordering van verten deze, misdaden zijn gecorrec- weerster tegen eiser :
tionaliseerd bij aanneming van verOverwegende dat eiser geen bijzachtende omstandigheden overeen- zonder middel aanvoert;
komstig de wet van 4 oktober 1867,
de gevolgen daarvan met betrekking
II. Op de voorziening van Rene
tot de toe te passen straffen bepaald Bogaerts:
worden bij artikel 79 van het Strafwetboek waarnaar het arrest verA. In zoverre de voorziening gewijst;
richt is tegen de beslissing op de
Overwegende dat, naar luid van strafvordering tegen eiser :
artikel 79 van het Strafwetboek, inOver het tweede middel: schending
dien verzachtende omstandigheden van
artikel 195 van het Wetboek van
aanwezig zijn, de criminele straffen Strafvordering, zoals vervangen bij artiverminderd of gewijzigd worden kel 2 van de wet van 27 april 1987,
« overeenkomstig de volgende bepadoordat het hof van beroep in de belingen »; dat aldus artikel 79 van bet streden beslissing, na te hebben beweStrafwetboek verwijst naar de daar- zen verklaard dat eiser zich schuldig had
op volgende bepalingen, waaronder gemaakt aan het sub C1 ten laste gelegd
misdrijf, zijnde herhaalde malen een
artikel 84 van het Strafwetboek;
aanslag tegen de zeden te hebben geOverwegende dat, naar luid van pleegd
door, ten einde eens anders drifartikel 84 van het Strafwetboek, ten te voldoen, de ontucht, het bederf of
schuldigen wier criminele straf tot de prostitutie van een minderjarige die
gevangenisstraf wordt verminderd, de leeftijd van 16 jaar niet had bereikt
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op het ogenblik der feiten, en wiens minderjarigheid hem bekend was, te hebben
opgewekt, vergemakkelijkt of begunstigd, eiser met eenparigheid der stemmen veroordeelt tot een gevangenisstraf
van 6 maanden en een geldboete van
15.000 frank, en uitstel verleent voor de
tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf van 6 maanden gedurende een
termijn van vijf jaar, dit laatste op de
gronden dat << deze beklaagde eerder
nooit veroordeeld werd tot een criminele
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van
meer dan zes maanden », dat « de omstandigheden van de zaak van aard zijn
te verhopen dat beklaagde zich in de toekomst niet meer aan strafbare feiten zal
schuldig maken bij toekenning van het
(... ) uitstel van tenuitvoerlegging voor de
hoofdgevangenisstraf »,
terwijl overeenkomstig artikel 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering , zoals vervangen zijnde door
artikel 2 van de wet van 27 april 1987, ieder veroordelend vonnis op een nauwkeurige manier de redenen moet vermelden waarom de rechter, als de wet hem
daartoe vrije beoordeling laat, een welbepaalde gevangenisstraf of een welbepaalde maatregel uitspreekt en bovendien de
strafmaat van elke uitgesproken straf of
maatregel moet rechtvaardigen; het hof
van beroep te dezen wel de redenen opgeeft waarom het een uitstel van tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf
verleent, maar door geen enkel motief
aangeeft waarom het de opgelegde straf,
bestaande in een gevangenisstraf en een
geldboete, uitspreekt, noch de strafmaat
rechtvaardigt, zodat het hof van beroep
in de bestreden belsissing tekort komt
aan zijn motiveringsverplichting (scherrding van artikel 195 van het Wetboek
van Strafvordering) :

Overwegende dat, naar luid van
de artikelen 195, tweede lid, en 211
van het Wetboek van Strafvordering, het vonnis of het arrest nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen vermeldt waarom de rechter, als de wet
hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke straf of maatregel
uitspreekt, en bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of
maatregel rechtvaardigt;
Overwegende dat het arrest, door
enkel de redenen te vermelden
waarom voor de uitgesproken hoofd-
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gevangenisstraf uitstel wordt verleend, noch de maat van de opgelegde hoofdgevangenisstraf, noch de
keuze en de maat van de uitgesproken geldboete in de bij de artikelen
195, tweede lid, en 211 van het Wethoek van Strafvordering vereiste zin
rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :

Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging, op de niet beperkte voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing -op de
strafvordering, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de tegen
hem ingestelde civielrechtelijke vordering die het gevolg is van eerstgenoemde beslissing;

Om die redenen, ongeacht het eerste, het derde en het vierde middel
aangevoerd door Rene Bogaerts, die
niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de tegen Rene Bogaerts
ingestelde strafvordering en civielrechtelijke vordering en over de
kosten; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwerpt de voorziening
van Andre Bogaerts; veroordeelt Andre Bogaerts in de helft van de kosten en laat de andere helft ervan
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
24 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
Advocaat: mr.
advocaat-generaal
Biitzler.
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Nr. 114
2•

KAMER -

24 oktober 1989

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - TERMIJNEN - STRAFVORDERING - VOORBARIGE CASSATIEBEROEPEN RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW VEROORDELING TOT EEN STRAF - VERDAGING NAAR EEN LATERE DATUM VOOR UITSPRAAK OVER HET HERSTEL VAN DE PLAATS
IN DE VORIGE STAAT.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - VORMEN - VOORZIENING
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - GEEN BETEKENING.

F Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing wordt
ingesteld tegen het arrest dat, inzake
ruimtelijke ordening en stedebouw, de
beklaagde veroordeelt tot een straf en
de zaak naar een latere datum verdaagt voor uitspraak over het herstel
van de plaats in de vorige staat (1).
2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe-

roep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, als het niet is betekend
aan de partijen waartegen het gericht
is (2). (Art. 418 Sv.)
(GOOSSENS, BETER MEUBEL P.V.B.A.
T. HEYLEN N.V., VLAAMSE GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. 2688)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Engelbertus Goossens :
Overwegende dat de appelrechters, eensdeels, eiser veroordelen tot

Nr. 114

een geldboete vermeerderd met opdeciemen en in de kosten van de
strafvordering, met verplichting een
bijdrag van 5 frank, vermeerderd
met opdeciemen, te betalen aan het
bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, anderzijds, de beslissing
« betreffende de eis van de burgerlijke partijen en herstelmaatregelen
(aanhouden) en de zaak voor verdere behandeling (uitstellen) » op een
latere terechtzitting, met aanhouding van de beslissing betreffende
de verdere kosten;
Overwegende dat dientengevolge
de appelrechters, die geen uitspraak
doen over een geschil inzake bevoegdheid, noch op de vordering van
het openbaar ministerie noch op de
vorderingen van de burgerlijke partijen hun rechtsmacht volledig hebben uitgeoefend; dat het arrest derhalve geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering ;
Dat de voorziening, nu zij v66r de
eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de
P.V.B.A. Beter Meubel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, werd betekend aan de
verweerders en aan het openbaar
ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om

die

redenen, verwerpt de
veroordeelt de eisers
in de kosten.

------------------1 voorzieningen;
(1) Zie Cass., 9 maart 1976 (A.C., 1976, 784)
en cone!. adv.-gen. H. Lenaerts; Cass., 26 april
1989, A.R. nr. 5930, volt. terechtz. (ibid.,
1988-89, nr. 486), en concl. adv.-gen. Liekendael
(Bull. en Pas., 1989, I, nr. 486).
(2) Cass., 8 maart 1988, A.R. nr. 1758 (A.C.,
1987-88, nr. 424)

24 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
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gedaan, namelijk in de tijdsspanne tussen
Nr. 115
zonsondergang en zonsopgang waardoor
het misdrijf hiermede ten genoegen van
recht bewezen werd gezien de nachtrust
2• KAMER - 24 oktober 1989
van eerste verweerster gestoord werd,
terwijl, ...
1°NACHTGERUCHT, NACHTRUMOER
derde onderdeel, zo er sprake kan zijn
van een inbreuk op artikel 561.1° van het
- AARD VAN HET MISDRIJF.
Strafwetboek, eiser reeds veroordeeld
werd door de Correctionele Rechtbank te
2° MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND Veurne te zamen met de andere aandeelMISDRIJF - NACHTGERUCHT EN NACHTRUhouder van de P.V.B.A. Rekove in datum
MOER.
van 25 maart 1988 en dit voor feiten die
in dezelfde periode gepleegd werden; 1° en 2° Het maken van nachtgerucht of dat zo nachtlawaai kan omschreven wornachtrumoer waardoor de rust van de den als een voortdurend opeenvolgend
inwoners kan worden verstoord, is een misdrijf, de tweede vervolging betrekaflopend misdr1ji (Art. 561, 1°, Sw.)
king heeft op een zelfde gedeelte in tijd
daar waar dit een ander gedeelte in tijd
moet zijn; - dat derhalve het principe
{TERRIER, REKOVE P.V.B.A. T. LENGAIGNE,
« non bis in idem » wordt geschonden :
RYCKMAN, WILLAME; LENGAIGNE, RYCKMAN,
WILLAME T. TERRIER, REKOVE P.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. 2842)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juli 1988 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te te Veurne;
I. Op de voorziening van Didier
Terrier:

A. tegen de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering :
Over bet middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 561.1° van
het Strafwetboek en 154 van het Wethoek van Strafvordering en miskenning
van het principe • non bis in idem »,
doordat het bestreden vonnis de eisers
op de strafvordering veroordeelt om, bij
overtreding van artikel 561.1° van het
Strafwetboek, zich schuldig gemaakt te
hebben aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners
kon worden gestoord, op grond van volgende consideransen : dat uit het procesverbaal van 23 september 1987 van de
rijkswacht te De Panne blijkt dat in het
appartement van eerste verweerster om
zes uur in de morgen muziek afkomstig
van de muziekinstallatie van de instelling « Club 37,5° » hoorbaar was, zeker de
bastonen, doch dat deze muziek niet
hoorbaar was van de openbare weg »;
dat de feiten zich 's nachts hebben voor-

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat overtreding van
artikel 561.1 o van het Strafwetboek
een aflopend misdrijf is en verschillende in een zelfde periode gepleegde overtredingen van die wetsbepaling geen voortdurend misdrijf opleveren;
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
voorzieningen; veroordeelt de eisers
Didier Terrier en de P.V.B.A. Rekove in de kosten van hun voorzieningen; veroordeelt de eisers Monique
Lengaigne, Robert Ryckman en
Louise Willame in de kosten van
hun voorzieningen.
24 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. A.
Goderis, Veurne, en J. Seghers, Gent.
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hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;

Nr. 116
2•

Nr. 116

KAMER -

24 oktober 1989

1° WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT REGLEMENTSBEPALINGEN
AR'IT. 12 EN 19.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERL!JKE RECHTSVORDERINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VERNIETIGING VAN DE EINDBESL!SSING
OP DE DOOR DE BEKLAAGDE INGESTELDE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOORWAARDEN.

1° De rijbeweging die erin bestaat naar

Jinks af te slaan om de rijbaan te verJaten, wordt geregeld door art. 19 en
niet door art. 12.4 Wegverkeersreglement (1).
2° De vernietiging, op de voorziening

van de beklaagde, van de einrfbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op
de door hem tegen een medebeklaagde
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
ook al is laatstgenoemde beslissing
waartegen hij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, niet door dezelfde
onwettigheid aangetast, wanneer uit
de bestreden beslissing blijkt dat de
feitenrechter tussen beide beslissingen
een zodanig verband heeft gelegd dat
de tweede beslissing noodzakelijkerwijze afhangt van de eerstgenoemde
(2).
(DE BEIR T. VEECKMAN)
ARREST

(A.R. nr. 3056)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 november 1988 in

-----------------1
(1) Zie Cass., 12 jan. 1989, A.R. nr. 2441
(A.C., 1988-89, nr. 275).
(2) Cass., 28 juni 1988, A.R. nr. 2026 (A.C.,
1987-88, nr. 669).

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 12.4, 12.5, 13, 19 van het
Wegverkeersreglement, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, en 163 van het Wetboek van
Strafvordering,
doordat de rechtbank, om het vonnis
van de politierechtbank te bevestigen
waarbij eiser op · strafrechtelijk gebied
veroordeeld wordt en aansprakelijk
wordt verklaard wegens inbreuk op de
artikelen 12.4 en 13 van het Wegverkeersreglement, en waarbij verweerder
wordt vrijgesproken en niet aansprakelijk wordt verklaard, overweegt: « Overwegende dat beide bestuurders voorbij
de J. Plateaustraat in dezelfde richting
reden en beide reeds de aansluiting van
het kruispunt met de Nederkouter genaderd waren, toen De Beir op zeker ogenblik de gevolgde verkeersstrook verliet
door een beweging uit te voeren om toch
nog de Verlorenkost te kunnen inrijden,
beweging die ten opzichte van Veeckman
een maneuver uitmaakte »,
terwijl, eerste onderdeel, de beweging
die erin bestaat af te slaan naar links
om de rijbaan te verlaten, een richtingsverandering is die wordt geregeld door
artikel 19 van het Wegverkeersreglement
en geen maneuver dat wordt geregeld
door de artikelen 12.4 en 13 van het Wegverkeersreglement;

Overwegende dat de rijbeweging
waarbij de bestuurder naar links afslaat om de rijbaan te verlaten, valt
onder toepassing van artikel 19 van
het Wegverkeersreglernent, en niet
van de artikelen 12.4 en 13 van dit
reglem~:>nt;

Overwegende dat het vonnis considereert dat eiser, die voorbij de J.
Plateaustraat in dezelfde richting
reed als verweerder, op zeker ogenblik de gevolgde verkeersstrook verliet door een beweging uit de voeren
om toch nog de Verlorenkost(straat)
te kunnen inrijden en dit zonder
zijn richtingslicht te hebben in werking gesteld; dat het op grond daarvan oordeelt dat eiser zich schuldig

Nr. 117
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maakte aan overtreding van de artikelen 12.4 en 13 van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de appelrechters
zodoende hun beslissing niet naar
recht veranhNoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 117
2•

KAMER -

24 oktober 1989

1° VERJARING -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - SCHORSING - VOORZIENING
IN CASSATIE - GEVOLGEN.

2° BEWIJS -

ALGEMENE

BEGRIPPEN

-

III. In zoverre de voorziening geSTRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD
richt is tegen de beslissing op de ci- BEGRIP.
vielrechtelijke vordering van eiser
1° Wanneer een partij zich in cassatie
tegen verweerder :
Overwegende dat het vonnis tussen de schuldigverklaring van eiser
die ten grondslag ligt aan de beslissingen op de strafvordering tegen
hem en de tegen hem gerichte civielrechtelijke vordering en de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser tegen verweerder
een zodanig verband legt dat deze
laatste beslissing noodzakelijk van
de eerste afhangt;
Dat de vernietiging van de eerstgenoemde beslissingen dientengevolge de vernietiging mee brengt van de
beslissing op de door eiser tegen
verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering waartegen eiser zich
regelmatig voorzien heeft;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van eisers
overige 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; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.
24 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G.
Tillekaerts, Gent.

heeft voorzien tegen een beslissing
waarbij definitief en op tegenspraak
op de strafvordering uitspraak is gedaan, is de verjaring van die vordering
geschorst vanaf de uitspraak van de
beslissing tot de uitspraak van het arrest van cassatie (1). (Art. 24 wet 17
april 1878.)

2° Het vermoeden van onschuld van de

beklaagde wordt niet geschonden door
de rechter die, op grand van de door
hem vastgestelde feitelijke gegevens,
beslist dat de beklaagde, houder van
de nummerplaat van een auto, met die
wagen reed op het ogenblik van de leiten en dat geen geloof kan worden gehecht aan de door hem overgelegde attesten (2).

(1) Cass., 3 dec. 1985, A.R. nr. 8941 (A.C,
1985-86, nr. 224); zie B. SPRIET, « De schorsing
van de verjaring van de strafvordering », in
Rechtsk. Weekbl., 1988-89, kol. 992 en 993.
(2) Wat de bewijswaarde betreft van de processen-verbaal tot vaststelling van verkeersovertredingen, wanneer de agent de nummerplaat van het voertuig heeft opgenomen terwijl
het voertuig reed, zie Cass., 7 feb. en 16 mei
1979 (A.C., 1978-79, 659 en 1100), 5 dec. 1979
(ibid., 1979-80, nr. 221) en 6 mei 1986, A.R.
nr. 208 (ibid., 1985-86, nr. 541). Het geannoteerde arrest heeft geen beroep hoeven te doen op
begrippen zoals het wettelijk vermoeden van
schuld, de verplichting voor de beklaagde om
het bewijs te leveren van zijn onschuld, zijn
plicht om de ware schuldige bekend te maken.
De vaststelling dat de op feitelijke vermoedens
gegronde veroordeling naar recht verantwoord
was, volstond. Over de toepassing van het beginsel van het persoonlijk karakter van de
straffen in het geval van verkeersovertredingen die tijdens het rijden van het voertuig zijn
vastgesteld, zie Cass., 12 jan. 1989, A.R.
nr. 2959 (A.C., 1988-89, nr. 279), en 12 sE'pt.
1989, A.R. nr. 3150 (ibid., 1989-90, supra, nr.
27).
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(CATTEAU)
ARREST

(A.R. nr. 3106)

Nr.117

daan werd) tot 10 mei 1988 inbegrepen,
hetzij 201 dagen, zodanig dat de verjaring op 12 oktober 1988 verstreek en dus
bereikt was de dag der uitspraak van het
bestreden vonnis (18 oktober 1988) :

Overwegende dat door een ontvankelijk cassatieberoep de verjaring van de strafvordering wordt geschorst, te rekenen van de dag van
het bestreden vonnis of arrest tot en
met de dag waarop dit vonnis of arrest door het Hof van Cassatie
wordt vernietigd;
Over het eerste middel: schending van
Overwegende dat het bestreden
de artikelen 68 (nieuw) van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 ter coordi- vonnis derhalve wettig beslist, enernatie der wetten betreffende de politie zijds, dat de verjaring van de strafvan het wegverkeer, zoals gewijzigd door vordering was geschorst vanaf 9 okartikel 29 der wet van 9 juli 1976, 22, 23, tober 1987, datum van het vonnis
24, 28 (nieuw) van de wet van 17 april waartegen cassatieberoep was inge1878 boudende de voorafgaande titel van steld, tot en met 10 mei 1988, datum
bet Wetboek van Strafvordering, zoals
gewijzigd door artikel 1 van de wet van waarop dat vonnis door het Hof
werd vernietigd, anderzijds, dat 30 mei 1961, en 97 van de Grondwet,
doordat bet bestreden vonnis vermeldt in acht genomen de regelmatige
dat « de laatste nuttige daad van stuiting stuiting van de verjaring op 26
van de verjaring van de strafvordering maart 1987 en de duur der schorsing
bestaat in bet verzoek van de procureur ervan - de verjaring van de strafdes Konings van 26 maart 1987 tot bete- vordering niet was bereikt op de
kening van de inleidende dagvaarding », dag van de uitspraak;
dat « de strafvordering 215 dagen geDat het middel niet kan worden
scborst werd, meer bepaald vanaf 9 oktober 1987 (vonnis correctionele recbtbank) aangenomen;
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 oktober 1988 in
hoger beroep op verwijzing gewezen;
Gezien het arrest van het Hof van
10 mei 1988 (3);

tot en met 10 mei 1988 (arrest Hof van
Cassatie) », en dat dientengevolge << de
verjaring wordt bereikt op 27 oktober
1988 te 24 uur »,
terwijl, eerste onderdeel, geen enkele
wettelijke bepaling de schorsing van de
verjaring der openbare vordering voorziet in de gevallen van voorziening aanIeiding gevend tot cassatie van bet arrest
een einde gesteld hebbend aan de openbare vorderingen deze dus terugwerkend
doen berleven bebbend, het verbroken
arrest niet geldig de verjaring kunnen
onderbreken bebbend,
tweede onderdeel, derbalve dat het arrest een einde stellend aan de openbare
vordering verbroken werd, te veronderstellen zelfs dat men zou moeten bescbouwen dat de wetgever de verjaring
van die vordering beeft willen onderbreken gedurende de voorziening in cassatie
(quod non), dan nog past bet ter zake
vast te stellen dat die scborsing maar
van 23 oktober 1987 kon plaatsvinden
(datum waarop de eerste voorziening ge-

------------------1
(3) A.R. nr. 1950 (A.C., 1987-88, nr. 565).

Over het derde middel: miskenning
van bet vermoeden van onscbuld waarvan de beklaagde geniet kracbtens artikel 6.2 van bet Europees Verdrag tot Bescberming van de Rechten van de Mens,
goedgekeurd door de Belgiscbe wet van
13 mei 1955,
doordat bet bestreden vonnis namelijk
gemotiveerd is dat « Catteau beweert
maar bewijst niet dat bij de (met een afscbrift van bet proces-verbaal verstuurde) verboor-vragenlijst terugzond; de beklaagde stelt weliswaar dat bij " telkens
verwittigde van zijn afwezigbeid en zicb
bovendien spontaan aanbood - buiten
de aangeduide uren - zonder evenwel te
kunnen worden verhoord, doordat de
commissaris met bet dossier belast, op
dat ogenblik afwezig was", maar bij laat
na die conclusie te staven; uit niets blijkt
dat Catteau voor de politierechter de
identiteit kenbaar maakte van de bestuurder van zijn voertuig; daar waar uit
bet scbrijven van 8 september 1987 niet
kan afgeleid worden dat Douglas V. Jones op 3 april 1986 de Break Mercedes

Nr. 117
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van Catteau bestuurde, kan uit de (vervolledigde) verklaring van 17 juni 1988
niet uitgemaakt worden op welk uur hij
met een Break Mercedes met nummerplaat CHC 316 de E5, richting Brussel,
volgde; in de gegeven omstandigheden is
de betichting van overtreding van artikel
11.2.1° van de wegcode ten laste van beklaagde Catteau naar eis van recht bewezen gebleven >>,
terwijl, eerste onderdeel, het vermoeden van onschuld waarvan iedere beklaagde geniet, namelijk krachtens de
voornoemde wettelijke bepaling, het
recht op stilzwijgen impliceert en dus dit
geen gevolg geven aan de oproepingen
van de politie en het ogenblik te kiezen
dat hij opportuun acht om zijn verweermiddelen te doen kennen, zonder dat de
uitoefening van dat recht de minste invloed zou kunnen hebben op de beoordeling door de rechtbank van zijn strafbaarheid, zodanig dat het in schending
van gezegd vermoeden is dat de rechtbank haar vonnis heeft gemotiveerd met
de omstandigheid dat de beklaagde niet
aantoonde dat hij « de verhoor-vragenlijst terugzond », hij « telkens verwittigde van zijn afwezigheid en zich bovendien spontaan aanbood - buiten de
aangeduide uren - zonder evenwel te
kunnen worden verhoord >>, hij « reeds
voor de politierechter de identiteit kenbaar maakte van de bestuurder van zijn
voertuig >>;
tweede onderdeel, de beklaagde had
gedurende de aanleg de elementen aangebracht van aard om aan te tonen dat
hij de acteur van de inbreuk niet was,
door inbreng in de debatten van : enerzijds, de precieze identiteit van de bestuurder van het voertuig op de dag der
feiten, te weten zijn schoonbroer mr.
Douglas V. Jones, wonende 40 Walton
avenue te Ardmore, P.A. - 19003 U.S.A.,
anderzijds, twee verklaringen ondertekend door deze laatste, de ene met de
hand geschreven en gedateerd van 8 september 1987, de andere met de machine
geschreven en gedateerd op 17 juni 1988,
met dewelke de belanghebbende bevestigde wel de bestuurder te zijn van het
voertuig van de beklaagde op 3 april
1986, op de autosnelweg E5, aldus de onschuld van de beklaagde waarschijnlijk
makend;
derde onderdeel, eiser was beklaagd
een snelheidsovertreding te hebben begaan « te Wetteren E5, op 3 april 1986 »,
zonder enige aanduiding van uur, noch
van de gevolgde richting, zodanig dat de
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twee voornoemde verklaringen op juiste
wijze de weerhouden betichting troffen:

Overwegende dat de rechters na te hebben geconstateerd dat eiser naliet de vragenlijst te beantwoorden die was gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal dat
hem werd toegestuurd, hij evenmin
gevolg gaf aan de herhaalde uitnodigingen van de politie met het oog op
zijn ondervraging en hij voor de politierechtbank de naam van de bestuurder van zijn voertuig niet kenbaar maakte - releveren dat hij
slechts tijdens de rechtspleging in
hoger beroep de attesten voorlegde
waaruit zou moeten blijken dat zijn
voertuig bestuurd werd door de genaamde Douglas V. Jones en oordelen, om de redenen die het bestreden vonnis vermeldt, dat aan de
verklaringen opgenomen in die attesten geen geloof kan worden gehecht;
Overwegende dat de appelrechters
door deze redengeving te kennen geven dat op grond van de door hen
vastgestelde gegevens het bewijs is
geleverd dat eiser als titularis van
de nummerplaat ook werkelijk het
voertuig bestuurde; dat zij oordelen
dat de door eiser aangebrachte gegevens daartegen niet opwegen;
Dat zij door hun redengeving het
vermoeden van onschuld niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanti(:\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen; veroordelt eiser in de
kosten.
24 oktober 1989 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelljkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Vrielynck, Brussel.
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Nr. 118
2• KAMER - 24 oktober 1989

ONVERDEELDHEID VING -

BOEDELBESCHRIJVOORWERP EN DOEL.

De boedelbeschrijving, bedoeld in art.
1175 Ger. W:, strekt onder meer tot
vaststelling van aile baten en lasten
van een onverdeelde massa, oak al
kan zij overeenkomstig art. 1213 van
dat Wetboek achteraf nag worden aangevuld; de partijen moeten elk goed
aangeven waarvan het bestaan onbekend zou lwnnen blijven in geval van
niet-aangifte (1).
(VANDERSTEENE F. T. VANDERSTEENE C.)
ARREST

Nr. 118

vragen met betrekking tot de omvang
van zijn verplichting tot verklaring en/of
nopens hetgeen precies bedoeld werd
met de vraag die Christiane Vandersteene gesteld had en b) dat hij geen melding gemaakt heeft van een overschrijving ten bedrage van 53.000 frank, die de
de cui us te zijnen voordele verricht heeft
in mei 1984,
terwijl, ee1·ste onderdeel, eerste lid, de
artikelen 1175 en 1183 van het Gerechtelijk Wetboek geen enkele bepaling bevatten welke een verplichting tot spontaan
verklaren van des tijds ontvangen schenkingen onder andere oplegt en, tweede
lid, niet de - in wezen fakultatieve boedelbeschrijving, doch integendeel het
proces-verbaal van opening der werkzaamheden (artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek) de grondslag vormt der
verrichtingen van vereffening en deling,
zodat de uitgesproken veroordelingen
wegens valsheid in geschrifte en wegens
meineed geen wettelijke grondslag hebben,

(A.R. nr. 3287)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 196, 226 van het Strafwetboek, 1175, 1183 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest eiser wegens de beide voornoemde tenlasteleggingen veroordeeld heeft op grond van de overwegingen dat << de boedelbeschrijving als
bedoeld in artikelen 1175 en 1183 van het
Gerechtelijk Wetboek tot doel heeft alle
baten en lasten van een onverdeelde
massa vast te stellen en de grondslag
vormt van de verrichtingen van vereffening en verdeling », « eiser de verplichting had voor het afsluiten van de inventaris spontaan elk goed aan te geven
waarvan het bestaan bij niet-aangifte onbekend zou kunnen blijven » en « eiser
van deze verplichting niet onwetend
was » en doordat hetzelfde arrest de afwezigheid van goede trouw van eiser afleidt uit de omstandigheden : a) dat eiser
nagelaten heeft aan de notaris uitleg te
(1) Zie Cass., 29 okt. 1973 (A.C., 1974, 237) en
cone!. eerste adv.-gen. P. Mahaux in Bull. en
Pas., 1974, I, 221.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de partijen bij
de boedelbeschrijving bedoeld bij de
artikelen 1175 en 1183 van het Gerechtelijk Wetboek de verplichting
hebben elk goed aan te geven waarvan het bestaan bij niet-aangifte zou
kunnen onbekend blijven; dat deze
boedelbeschrijving tot doel heeft de
baten en lasten van de onverdeelde
massa vast te stellen, ook al kan zij
worden aangevuld zoals bepaald bij
artikel 1213 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
En overwegende, wat de beslissing op de strafvordering betreft,
dat de substantii:He of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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24 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal.
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BEWIJS -

STRAFZAKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN - PROCESSEN-VERBAAL WAARVAN
EEN AFSCHRIFT AAN DE OVERTREDER MOET
WORDEN MEDEGEDEELD - GEEN MEDEDELING - GEVOLG.

Nietig is de veroordelende beslissing die
gegrond is op een gegeven uit een proces-verbaal dat nietig is omdat het afschrift ervan niet tijdig is medegedeeld
(1). (Art. 26 wet van 14 feb. 1961.)
(VAN AVERMAET)
ARREST

(A.R. nr. 3392)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, als volgt gesteld :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en tevens miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel dat een ieder het recht heeft zich te verdedigen.
Eiser voert daartegen aan : 1. De in het
proces-verbaal van 16 juli 1987 gerelateerde vaststelingen hebben ingevolge de
laattijdige toezending van het afschrift

------------------1
(1) Over de gevolgen van niet-toezending
van een afschrift van het proces-verbaal aan
de overtreder, in de gevallen waarin de wet
die toezending voorschrijft, doch geen sanctie
bepaalt bij niet-toezending, zie Cass., 22 okt.
1985, A.R. nr 9748 (A.C., 1985-86, nr. 116) en
noot 1.
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ervan aan de overtreder geen bewijskracht meer tot het tegendeel is bewezen. De door de beklaagde afgelegde verklaringen blijven buitengerechtelijke
verklaringen en bekentenissen, die tot
bewijs van de ten laste gelegde feiten
kunnen ingeroepen worden. Het Hof van
Beroep te Gent meent dat het bewijs van
de ten laste gelegde feiten door alle middelen van recht mag geleverd worden en
ter zake door de verklaringen van de beklaagde en door de vaststellingen van
Wilfried Wauman, opsteller van het proces-verbaal en hoofdinspecteur Jean
Matthys, die onder eed zijn bevindingen
heeft bevestigd voor de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, dan wanneer het hof van beroep miskent dat
geen rekening mocht gehouden worden
met de zogenaamde verklaringen van de
beklaagde (stuk 7), nu deze expliciet geweigerd heeft deze verklaring te ondertekenen, omdat ze niet overeenstemde met
de door hem afgelegde verklaring. De
verklaring in se verliest dus elke kracht
als buitengerechtelijke bekentenis en
verklaring, het tegendeel zou aangenomen kunnen worden, mocht eiser de verklaring hebben ondertekend (quod non).
Eiser heeft juist geweigerd de verklaring
te onderkenen, omdat deze niet overeenstemde met de realiteit en met de door
hem afgelegde verklaring. De vaststellingen van de opsteller van het proces-verbaal, Wilfried Wauman, moeten met de
nodige omzichtigheid worden benaderd,
nu deze de mogelijkheid had tot een
vaststelling op heterdaad en van deze
mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt enerzijds en hij anderzijds de termijn voor de betekening van het procesverbaal liet verstrijken. De onder eed
afgelegde verklaring van hoofdinspecteur
Jean Matthijs is zeker niet van aard om
de kwalificatie voor bewezen te aanzien.
2. Ten onrechte wordt door het hof van
beroep aangenomen dat Willy W auman
volheid van controlebevoegdheid had die
zich uitstrekt tot alle opzoekingen en navorsingen inzake de reglementering van
de werkloosheid en dit zelfs buiten het
ressort van het gewestelijk bureau. Dit
blijkt hoegenaamd niet uit de basistekst
namelijk de wet van 14 februari 1961. NU:
geen expliciete wettekst voorziet dat de
h. Willy Wauman ook bevoegd was buiten het territorium van het gewestelijk
bureau R.V.A. te Dendermonde, moet
zijn vaststelling voor nietig worden aangezien, te meer de enige vaststelling die
kon plaatsgrijpen, verricht is geweest te
Temse, zijnde buiten de gebiedsomschrij-
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ving van Willy Wauman. 3. Ten onrechte
aanvaardt het Hof van Beroep te Gent
dat, gelet op de aard van de door de beklaagde geleverde prestaties, de frequentie ervan alsmede de tijdsduur van zijn
aanwezigheid bij zijn echtgenote in de
uitoefening van haar beroepsactiviteit,
die aanleunt bij deze van haar echtgenoot, moet worden afgeleid dat de activiteiten van eiser in het economisch ruilverkeer waren ingeschakeld, dan wanneer zeer duidelijk uit het strafdossier
blijkt dat eiser geen enkele prestatie leverde, de frequentie zich slechts beperkte tot de dagen van 25 juni en 26 juni,
wat minstens een aanpassing van de
kwalificatie noodzakelijk had gemaakt
en de aanwezigheid van eiser bij zijn
echtgenote, zelfs tijdens de uitoefening
van haar beroepsactiviteit, niet als verboden mag worden aangezien. Ten onrechte wordt gesteld dat de beroepsactiviteit van eiser aanleunt bij deze van
zijn echtgenote, dit is gewis en zeker zo
voor de periode sedert wanneer eiser een
hulpleurkaart heeft verkregen, doch zeker en vast niet voor de voorafgaandelijke periode, waar niet het minste element toelaat tot deze stelling te komen.
De beslissing antwoordt aldus niet op
het verweer van eiser, gevoerd bij regelmatige conclusie en schendt derhalve artikel 97 van de Grondwet; het recht van
verdediging werd miskend :

Overwegende dat, krachtens artikel 26 van de wet van 14 februari
1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, de in artikel 22 van die wet
aangewezen personeelsleden processen-verbaal opmaken die « bewijskracht » hebben zolang het tegendeel niet bewezen is en dat een
afschrift van het proces-verbaal, op
straffe van nietigheid, binnen veertien dagen na de vaststelling van de
overtreding, aan de overtreder moet
worden medegedeeld;
Overwegende dat de appelrechters
zeggen dat het afschrift van het proces-verbaal van 16 juli 1987 laattijdig aan de overtreder-eiser werd
toegezonden; dat zij oordelen dat de
door eiser afge1egde verklaringen
blljven bestaan als buitengerechtelijke verklaringen en bekentenissen
die tot het bewijs van de ten laste
gelegde feiten kunnen worden inge-
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roepen en dat ten deze het bewijs
van de aan eiser ten laste gelegde
feiten kan geleverd worden door eisers verklaring, waarbij zij verwijzen naar stuk 7 van het strafdossier;
dat zij onder de rubriek << ten gronde » andermaal verwijzen naar eisers verklaring;
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben vastgesteld dat
het afschrift van het proces-verbaal
van de verbalisant buiten de termijn
bepaald in artikel 26 van de wet van
14 februari 1961 werd medegedeeld
aan eiser, hun beslissing laten steunen onder meer op een element van
dit nietig proces-verbaal, namelijk
de verklaring van eiser; dat die beslissing derhalve door nietigheid is
aangetast;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
24 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter ·Verslaggever: de h. De Peuter - GelljkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Verwilghen, Dendermonde.
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KA'VIER -

25 oktober 1989

1° BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING BURGERLIJKE-PARTIJSTEi.-LING
VOOR DE 0'\DERZOEKSRECHTER KELIJKHEIDSVEREISTEN.

ONTVAN-

Nr. 120

269'

HOF VAN CASSATIE

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

BESLISSING WAARBIJ HET ONDERZOEKSGERECHT EEN BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER NIET ONTVANKELIJK VERKLAART- VEREISTEN.

1° en 2° Wanneer een partij, die beweert

benadeeld te zijn door het gebruik dat
een andere partij voor de rechter heeft
gemaakt van een van valsheid betichte
of voor een ander dan het overeengekomen doel aangewende factuur, daarover klacht heeft gedaan met burgerlijke-partijstelling voor een onderzoeksrechter, en het openbaar ministerie, na mededeling van die klacht, het
onderzoeksgerecht gevorderd heeft te
verklaren dat de partij, die beweert benadeeld te zijn, de strafvordering niet
op gang kon brengen, aangezien zij
niet kon bewijzen dat « de aangevoerde schade veroorzaakt is door een misdrijf », kan het onderzoeksgerecht uit
de enkele omstandigheid dat een in
kracht van gewijsde gegane burgerlijke beslissing de partij, die beweert
benadeeld te zijn, veroordeelt tot betaling van die factuur, niet wettig afleiden dat die partij niet het slachtoffer
kon zijn van de door haar aangegeven
misdrijven en kan het derhalve haar
burgerlijke-partijstelling niet onontvankelijk verklaren.
(VAN FLOREP T. GOFFIN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7514)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1988 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van 8 maart
1989:
Overwegende dat eiser afstand
doet van zijn voorziening;
II. Op de voorziening van 21 februari 1989 :

raadkamer te Verviers gewezen beschikking ongegrond verklaart, bijgevolg die
beschikking bevestigt, in zoverre zij de
op 30 december 1987 door eiser voor de
onderzoeksrechter Roche van Verviers
gedane burgerlijke-partijstelling niet ontvankelijk verklaart en eiser veroordeelt
in de kosten van de strafvordering alsook tot betaling van een schadeloosstelling van 25.000 frank aan verweerder, op
grond « dat (eiser) zich op 30 december
1987 tegen Goffin Urbain (thans verweerder) burgerlijke partij heeft gesteld wegens oplichting en misbruik van vertrouwen (stuk 1/6A); (...) dat de procureur
des Konings van Verviers op 25 januari
1988 in zijn vordering concludeerde tot
de niet-ontvankelijkheid door eraan te
herinneren dat de feiten waarop die burgerlijke-partijstelling gegrond is, erin bestaat dat (eiser) zich, naar hij beweert,
ten gevolge van bepaalde listige kunstgrepen van Goffin Urbain, gedwongen
ziet om aan laatstgenoemde een bedrag
van 3.225.992 frank te betalen (...), en
zulks ingevolge een op 19 juni 1987 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen arrest dat het op 26 maart 1985 gewezen
vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te (Verviers) bevestigt; dat voor
de ontvankelijkheid van een voor de
strafrechter
ingestelde
burgerlijke
rechtsvordering onder meer vereist is
dat de aangevoerde schade is veroorzaakt door een misdrijf; (...) dat te dezen
de rechtsgrond van de aangevoerde schade (...) niet de eventuele door (eiser) aangevoerde misdrijven zijn, doch de voornoemde rechterlijke beslissingen van 26
maart 1985 en 19 juni 1987 en de eventuele maatregelen tot tenuitvoerlegging ervan; dat het burgerlijk geschil betrekking had op de aanvullende werken die
werden uitgevoerd bij de bouw van het
nieuwe pand van (eiser), gelegen te Niveze, Jalhay, en waarvoor de factuur
026/83 ten bedrage van 3.225.992 frank,
B.T.W. inbegrepen, was opgemaakt; dat
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers op 26 maart 1985 (eiser) bij vonnis
heeft veroordeeld om dat bedrag, benevens de moratoire interesten en de kosten, aan Goffin Urbain te betalen; dat
het Hof van Beroep te Luik, bij arrest
van 19 juni 1987, die beslissing heeft bevestigd; dat dit arrest onder meer de volgende bewoordingen gebruikt : Overwegende dat (eiser) trouwens, op bladzijde
4 van zijn conclusie, toegeeft dat dit
schrijven thans kan worden uitgelegd
als een schuldbekentenis
hetgeen de
overwegingen van de bestreden beslis11

Over het middel: schending van de artikelen 63, 128, 130, 221, 223 en 229 van
het Wetboek van Strafvordering ,
doordat het arrest het verzoek van eiser tegen het op 29 maart 1988 door de

11

11

,
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sing ten overvloede bevestigen "; dat immers (eiser) op 15 maart 1983 aan Goffin
Urbain een schrijven had gericht waarin
stand dat het nog te betalen bedrag van
de factuur 026/83 van 31 januari 1983 zal
vereffend worden bij de beeindiging van
alle onvoltooide werken; dat aldus, in zoverre (eiser) toegaf dat dit schrijven
" thans als een schuldbekentenis kan
worden uitgelegd " (hierboven aangehaald arrest van het hof van beroep),
zijn burgerlijke-partijstelling niet ontvankelijk is, omdat ze gegrond is op een
factuur die aldus als zodanig eerst door
haar, vervolgens door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Verviers en ten slotte
door het Hof van Beroep te Luik is erkend; dat het nodig is eraan te herinneren dat de twee burgerlijke rechtscolleges waarbij het geschil aanhangig was
geen geloof hebben gehecht aan het
schrijven van 5 april 1983 van deze burgerlijke partij omdat zij een " paging "
was om terug te komen op het schrijven
van 15 maart 1983, dat van diezelfde burgerlijke partij uitging; dat ten slotte het
arrest van 19 juni 1987 van het Hof van
Beroep te Luik " een eindarrest is geworden omdat het betekend is. Een rechtspleging van uitvoerend beslag is aan de
gang " (zie schrijven van 22 september
1988 van de curator); dat in die omstandigheden de procureur des Konings het
recht had om voor de raadkamer de nietontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling op te werpen, nu de strafvordering enkel door die burgerlijke-partijstelling op gang is gebracht »,

terwijl, eerste onderdeel, blijkens de
artikelen 128, 130, 221, 223 en 229 van
het Wetboek van Strafvordering, de
raadkamer, wanneer de zaak bij haar
aanhangig is krachtens artikel 127 van
dat wetboek, alsook de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer ze kennis
neemt van een op grand van artikel 135
van dat wetboek tegen een beschikking
van de raadkamer gedaan verzet, enkel
uitspraak dienen te doen over de vraag
of er tegen de verdachten al dan niet voldoende aanwijzingen van schuld bestaan
die hun verwijzing naar de correctionele
rechtbank of de politierecht.bank rechtvaardigen; de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd was om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering en evenmin om de ontvankelijkheid van een burgerlijke-parhjstelling voor de onderzoeksrechter te
beoordelen, aangezien haar taak beperkt
is tot het beoordelen van de schuldaanwijzingen die door de met het onderzoek

Nr. 120

belaste magistraat zijn verzameld, en tot
het verwijzen naar het bevoegde vonnisgerecht; de kamer vaP inbeschuldigingstelling bijgevolg, nu ze de verwerping
van het verzet van eiser tegen de beschikking van de raadkamer grondt op
overwegingen die enkel betrekking hebben op de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvordering en als zodanig geen enkel verband houden met het onderzoek van de
eventuele, tegen de verweerders bestaande schuldaanwijzingen, de grenzen van
haar bevoegdheid, zoals deze blijkt uit
de artikelen 128, 130, 221, 223 en 229 van
het Wetboek van Strafvordering, te buiten is gegaan en derhalve die artikelen
heeft geschonden;

tweede onderdeel, artikel 63 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
hij die beweert door een misdaad of een
wanbedrijf benadeeld te zijn, daarover
bij de bevoegde onderzoeksrechter
klacht kan doen en zich burgerlijke partij kan stellen waardoor hij met betrekking tot de door hem aangegeven feiten
de strafvordering op gang brengt; zo het
slachtoffer van een wanbedrijf, door zich
burgerlijke partij te stellen, de strafvordering niet op gang kan brengen tenzij
het doet blijken van een schade, die het
beweert geleden te hebben, het nochtans
niet vereist is dat de burgerlijke partij al
op het ogenblik zelf van haar burgerlijke-partijstelling de gegrondheid van
haar eis tot schadeloosstelling kan aantonen; artikel 63 van het Wetboek van
Strafvordering voor de ontvankelijkheid
van een burgerlijke-partijstelling geen
andere voorwaarde stelt dan dat het
slachtoffer beweert benadeeld te zijn
door het misdrijf dat het aangeeft; de
vraag of het slachtoffer werkelijk schade
geleden heeft in oorzakelijk verband met
het aangegeven misdrijf deel uitmaakt
van het onderzoek van de zaak zelf en
meer bepaald van de burgerlijke rechtsvordering, dat tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van het vonnisgerecht; uit de artikelen 128, 130, 221, 223
en 229 van het Wetboek van Strafvordering immers blijkt dat de onderzoeksgerechten geenszins bevoegd zijn om uitspraak te doen over de gegrondheid van
een burgerlijke rechtsvordering, die bij
wege van een burgerlijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter is ingesteld;
het arrest beslist, enerzijds, met impliciete overneming van de gronden van de
vordering van het openbaar miniscerie,
dat « voor de ontvankelijkheid van een
voor de strafrechter ingestelde burger-
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lijke rechtsvordering onder meer vereist
is dat de aangevoerde schade is veroorzaakt door een misdrijf » en, anderzijds,
dat de burgerlijke-partijstelling van eiser
« niet ontvankelijk is omdat ze gegrond
is op een factuur die aldus als zodanig
eerst door haar, vervolgens door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers en ten slotte door het Hof van Beroep te Luik is erkend >>; het bestreden
arrest, door in die zin te beslissen, de
niet-ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling van eiser enkel heeft afgeleid uit overwegingen betreffende het
ontbreken van een oorzakelijk verband
tussen de aangevoerde schade en het
aangegeven misdrijf; het arrest bijgevolg, dat niet vaststelt dat eiser niet kon
beweren benadeeld te zijn door het aangegeven misdrijf, artikel 63 van het Wethoek van Strafvordering schendt, nu het
voor de ontvankelijkheid van een burgerlijke-partijstelling de voorwaarde stelt
dat de burgerlijke partij al op het ogenblik zelf van de burgerlijke-partijstelling
het bestaan kan aantonen van een schade in oorzakelijk verband met het aangegeven misdrijf :
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zijn van de door hem aangegeven
misdrijven;
Dat het tweede onderdeel gegrond
is;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel, verleent akte van
de afstand van de voorziening van 8
maart 1989; veroordeelt eiser in de
kosten van die voorziening; vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder
in het overblijvende gedeelte van de
kosten; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen, kamer
van inbeschuldigingstelling.
25 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Willems - GelijkJuidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser, die beweerde benadeeld te zijn door het
gebruik dat verweerder voor de
rechter gemaakt heeft van een van
valsheid betichte of voor een ander
dan het overeengekomen doel aangewende factuur, daarover klacht
heeft gedaan en zich burgerlijke Nr. 121
partij heeft gesteld voor de onderzoeksrechter;
2• KAMER - 25 oktober 1989
Dat het openbaar ministerie, na
mededeling van die klacht overeenkomstig artikel 70 van het Wetboek VOORZIENING IN CASSATIE - TERMIJ:>~ - STRAFZAKE>.; \'EROORDELIXG B!.J
van Strafvordering, het onderzoeksVERSTEK - YOORZIEX!NG YAN DE BEKLAAGgerecht heeft gevorderd te verklaren
DE TIJDEXS DE GEWOXE VERZETTER:\IIJ:\
dat mser de strafvordering niet op
ONTVANKELIJKHEID.
gang kon brengen, aangezien hij
niet kon bewijzen dat « de aange- Niet ontvankelijk is de voorziening die
voerde schade veroorzaakt is door
de beklaagde tijdens de gewone verzeteen misdrijf »;
termijn instelt tegen een vonnis waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld
Overwegende dat de appelrech(1). (Art. 413 Sv.)
ters, uit de enkele omstandigheid
dat een in kracht van gewijsde gegane burgerlijke beslissing eiser
(1) Cass., 17 sept. en 3 dec. 1985, AR.
veroordeelt tot betaling van die fac- nrs.
9498 en 9755 (A.C., 1985-86, nrs. 31 en 227);
tuur, niet wettig konden afleiden dat zie Cass., 18 feb. 1987, A.R. nr. 5469 (ibid.,
de klager niet het slachtoffer kon 1986-87, nr. 3538).
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(STEPPE T. STAD CHARLEROI)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7563)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 maart 1989 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Overwegende dat het bestreden
vonnis, dat ten aanzien van eiser bij
verstek is gewezen, is betekend op
25 maart 1989; dat eiser zich op 30
maart 1989, dus v66r het verstrijken
van de gewone verzettermijn, in casatie heeft voorzien;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Lahousse - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal.

Nr. 122
2•

KAMER -

25 oktober 1989

AUTEURSRECHT -

CATALOGUS - VEREISTEN OM DE WETTELIJKE BESCHERMING
TE KUl\.NEN GENIETEN.

Een arrest beslist wettig dat een catalogus van de burgerlijke partij niet de
vereiste kenmerken vertoont om door
de wetgeving inzake auteursrecht te
worden beschermd zodat de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, te weten « kwaadwillige of bedrieglijke inbreuk op het auteursrecht » niet bewezen zijn, wanneer het erop wijst dat
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« zo al de catalogus waaraan de burgerlijke partij vele jaren zorgvuldig
heeft gewerkt, haar een zekere vaardigheid heeft bijgebracht in het snelle
opsporen van onderdelen, hij nochtans
enkel gegevens bevat waarvan ieder
ervaren vakman op de hoogte kan komen, als hij maar soms lange en moeilijke opzoekingen doet » en aldus oordeelt dat de litigieuze catalogus niet
het persoonlijk stempel droeg van de
auteur ervan en niet als oorsponkelijk
kon worden aangemerkt (1).

(BIDELOT T. EGRET, STAS)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7664)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1, 10 tot 15, 22 van de wet
van 22 maart 1886 op het auteursrecht, 2
van de Overeenkomst van het Verbond
van Bern van 9 september 1886, herzien
te Brussel op 26 juni 1948, goedgekeurd
bij de Belgische wet van 26 juni 1951, en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest van het hof van beroep, ofschoon het toegeeft dat de litigieuze catalogus soms lange en moeilijke
onderzoekingen heeft gevergd, het bestreden vonnis bevestigt op grond dat hij
geen oorspronkelijk werk is; dat het arrest, om de litigieuze catalogus als niet
oorspronkelijk te bestempelen, erop
wijst dat die catalogus, ofschoon hij de
vrucht is van vele jaren lange en moeilijke opzoekingen, nochtans enkel gegevens bevat waarvan ieder ervaren vakman op de hoogte kan komen als hij
maar die lange en moeilijke opzoekingen
doet; het hof van beroep de litigieuze catalogus als niet oorspronkelijk beschouwt op grond dat de verkoop van onderdelen van elektrische huishoudtoestellen dagelijks geschiedt door firma's
die niet beschikken over de catalogus
van de burgerlijke partij, hetgeen zou
aantonen dat deze geen oorspronkelijk
werk is,
(1) Zie Cass., 27 april 1989, A.R. nr. 8360
(A.C., 1988-89, nr. 492).
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terwijl, eerste onderdeel, een werk onder de bescherming van de wet op het
auteursrecht valt als het oorspronkelijk
is in die zin dat de auteur zijn persoonlijke stempel erop heeft gedrukt (A. Berenboom, « Le Droit d'Auteur >>, bladzijde
32, nr. 19); oorspronkelijkheid niet mag
worden verward met nieuwheid, hetgeen
een essentieel verschil is met de andere
intellectuele rechten; een werk oorspronkelijk kan zijn, ook al is het niet nieuw
(cf. A. Berenboom, opere citato, nr. 20,
bladzijde 34, en H. Desbois, « Le Droit
d'Auteur >>, Dalloz, bladzijde 5 : « Le caractere subjectif de l'originalite par opposition a la nouveaute >>); de wettelijke bescherming aldus is toegekend aan in een
dagblad gepubliceerde overzichten van
de markt, die niet enkel bestaan in een
tabel van de koersen, doch het resultaat
zijn van bijzondere onderzoekingen en
van
rangschikldng
van
gegevens
(Amiens 1717/1941, Dalloz critique 1942,
bladzijde 53) ook gerangschikte en gegroepeerde kaarten met technische documentatie die verzameld werden bij bouwers van toestellen moeten worden beschermd, wanneer zij een oorspronkelijkheid vertonen (Parijs 10/2/72, Ann.
1972, 202); het hof, door te verklaren dat
de litigieuze catalogus enkel de vrucht
kon zijn van lange en moeilijke opzoekingen, die catalogus als voldoende oorspronkelijk heeft aangemerkt; het arrest
door vervolgens te overwegen dat de catalogus niet het voor de bescherming
door de wet op de auteursrechten vereiste oorspronkelijk karakter vertoont, een
tegenstrijdigheid in de redengeving bevat, hetgeen gelijkstaat met een ontbreken van redengeving, en artikel 97 van
de Grondwet schendt;
tweede onderdeel, het oorspronkelijk
karakter van een werk een voldoende
voorwaarde is om het onder de bescherming van de wet op het auteursrecht te
doen vallen, zelfs als alle gegevens ontleend zouden zijn aan vroegere scheppingen, onverschillig of ze al dan niet gemeen goed geworden zijn (zie noot H.
Desbois, Trib. civ. d'Amiens, 1717/1941,
Dalloz critique 1942, bladzijde 53); het
hof (van beroep), nu het in weerwil van
de vaststelling dat de litigieuze catalogus
de vrucht is van lange en moeilijke opzoekingen, aan die catalogus de bescherming van de wet op het auteursrecht
ontzegt op grond dat « ieder ervaren vakman op de hoogte kan komen van de gegevens die hij bevat >>, in feite het oorspronkelijk karakter van het werk heeft
erkend en het de bescherming van de
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wet op het auteursrecht heeft ontzegd op
beoordeling van het oorspronkelijk karakter van de gegevens die hij bevat; het
aldus de artikelen 1, 10 tot 15, 22 van de
wet van 22 maart 1886 op het auteursrecht en 2 van de Overeenkomst van het
Verbond van Bern van 9 september 1886
heeft geschonden;

derde onderdeel, de oorspronkelijkheid
van een werk alleen mag beoordeeld
worden aan de hand van gegevens die eigen zijn aan dat werk; zij niet mag worden verward met de nieuwheid, de objectieve eigenschappen en de bruikbaarheid ervan; het hof van beroep, door het
gebrek aan oorspronkelijkheid af te leiden uit het feit dat de verkoop van onderdelen van elektrische huishoudtoestellen dagelijks geschiedt door firma's
die niet beschikken over de catalogus
van de burgerlijke partij, het subjectief
karakter van het begrip oorspronkelijkheid heeft miskend en zich gebaseerd
heeft op gegevens die helemaal niet met
de litigieuze catalogus zelf verband houden; het op die wijze de artikelen 1, 10
tot 15, 22 van de wet op het auteursrecht
en 2 van de Overeenkomst van het Verbond van Bern heeft geschonden :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat, « zo al de catalogus,
waaraan de burgerlijke partij vele
jaren zorgvuldig heeft gewerkt, haar
een zekere vaardigheid heeft bijgebracht in het snelle opsporen van
onderdelen, hij nochtans enkel gegevens bevat waarvan ieder ervaren
vakman op de hoogte kan komen,
als hij maar soms lange en moeilijke opzoekingen doet >>; dat de
appelrechters door die laatste overweging impliciet doch onmiskenbaar
hebben beslist dat de litigieuze catalogus niet het persoonlijk stempel
droeg van de auteur en derhalve
niet als oorspronkelijk kon worden
aangemerkt; dat het arrest, door bovendien te beslissen dat « de catalogus van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Bima niet de voor de bescherming
door de wet op het auteursrecht vereiste eigenschappen bezit >>, niet
lijdt aan de in dat onderdeel aangeklaagde tegenstrijdigheid en wettig
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beslist dat de feiten, bedoeld in de
telastlegging van kwaadwillige of
bedrieglijke inbreuk op het auteursrecht, niet bewezen zijn;
Dat die twee onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben beslist dat de litigieuze catalogus in geen enkel opzicht oorspronkelijk was omdat hij
« enkel (... ) gegevens bevat waarvan
ieder ervaren vakman op de hoogte
kan komen », eraan hebben toegevoegd dat die catalogus hun ook niet
oorspronkelijk leek, om de bijkomende reden dat « bovendien (... ) de
verkoop van onderdelen van elektrische huishoudtoestellen dagelijks
geschiedt door firma's die niet beschikken over de catalogus van de
burgerlijke partij, hetgeen aantoont
dat hij geen oorspronkelijk werk
is »;
Dat het onderdeel opkomt tegen
een ten overvloede gegeven grand
van het arrest en mitsdien niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
25 oktober 1989 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Lahousse - GeJijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Draps.
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DERDE LID, B.W. - AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE AANSTELLER - VEREISTE - FOUT
VAN DE AANGESTELDE- FOUT- BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS - AANGESTELDEN - ART. 1384,
DERDE LID, B.W. - ONRECHTMATIGE DAAD
VAN DE AANGESTELDE - HANDELING VERRICHT « BINNEN HET RAAM VAN DE BEDIENING ' - BEGRIP.

3° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS - AANGESTELDEN - ART. 1384,
DERDE LID, B.W. - AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE AANSTELLER - VRIJSTELLING MISBRUIK VAN BEDIENING GEPLEEGD DOOR
DE AANGESTELDE - BEGRIP.

4° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS - AANGESTELDEN - ART. 1384,
DERDE LID, B.W. - AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE AANSTELLER- OIVIVANG.

5° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS - AANGESTELDEN - ART. 1384,
DERDE LID, B.W. - AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE AANSTELLER - VRIJSTELLING FOUT VAN HET SLACHTOFFER- FOUT- BEGRIP.

1° De bij art. 1384, derde lid, B.W. inge-

stelde aansprakelijkheid van de aansteller berust op de onderstelling dat
de aangestelde een lout heeft begaan
waardoor aan derden schade is veroorzaakt, zonder dat wordt vereist dat
door die tout de strafwet is overtreden.
2° Voor de toepassing van art. 1384, der-

de lid, B. W. moet de onrechtmatige
daad, zij het een opzettelijke, binnen
het raam van de bediening van de aangestelde zijn verricht; het is evenwel
voldoende dat die handeling tijdens de
bediening is verricht en zij het onrechtstreeks en occasioneel daarop betrekking heeft (1).
3° Indien de onrechtmatige daad van de

1e

KAMER -

26 oktober 1989

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEESTERS -

AANGESTELDEN -

ART. 1384,

aangestelde voortvloeit uit een misbruik van bediening, wordt de aansteller van aansprakelijkheid enkel vrijge(1)

Zie

Cass., 19

juni

(A.C., 1985-86, nr. 659).

1986, A.R.

nr.

7498
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steld als zijn aangestelde buiten de
bediening waarvoor hij was aangesteld, zonder toestemming en voor een
ander doel dan zijn eigen taak heeft
gehandeld. (Art. 1384, derde en vijfde
lid, B.W.)
4° en 5° Het beginsel van de aansprakelijkheid ex art. 1384, derde lid, B. W.
blijft bestaan niettegenstaande de persoonlijke overwegingen voor de daden
van bet slachtoffer, met uitzondering
echter van de gevolgen van een eventuele fout van dat slachtoffer (2); die
fout kan hieruit voortvloeien dat het
slachtoffer wist of moest weten dat de
aangestelde misbruik maakte van zijn
bediening, als dat slachtoffer, volgens
de omstandigheden, op geen enkel
ogenblik heeft geloofd of kunnen geloven dat de persoon tot wie het zich
had gewend, als aangestelde en binnen
het raam van zijn bediening handelde.
(GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V.
T. DEI'<GLER, GOSSET)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8502)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1986 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 491,
496 van het Strafwetboek en van het algemeen beginsel van het volstrekt gezag
van gewijsde in strafzaken (dat met name is neergelegd in de artikelen 4 en 13
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, 246, 360, 463 van het
Wetboek van Strafvordering en 447, derde lid, van het Strafwetboek),
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen « dat Derruine, toen hij bij (eiseres) in dienst was, bedrieglijk een bedrag van twee miljoen frank heeft verduisterd, zijnde het overschot van het
geld dat hem oorspronkelijk door wijlen
Julien Gosset en zijn echtgenote, Mariette Dengler, in 1968 of 1969 was overhandigd om het op rente te beleggen , zegt
« dat de aangestelde van (eiseres) reken-

-----------------1
(2) Zie Cass., 6 dec. 1937 (Bull. en Pas., 1937,
I, 370) met cone!. adv.-gen. Sartini van den
Kerckhove.
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schap diende te geven van een bedrag
van twee miljoen frank in hoofdsom; dat
de aangestelde door de strafrechter is
veroordeeld wegens zijn strafbare handelingen; (...) dat uit het strafrechtelijk onderzoek (...) blijkt (...) dat Julien Gosset
het geld of de rente ervan aan Derruine
enkel heeft overhandigd wegens diens
bediening bij (eiseres) (...); dat uit die
overweging valt af te leiden dat de aangestelde van (eiseres) misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van Julien
Gosset en zijn echtgenote, die zich redelijkerwijs vergist hebben en konden geloven dat het aldus aan de aangestelde
toevertrouwde geld bij (eiseres) zou worden gedeponeerd (...); dat eruit volgt dat
Julien Gosset en zijn echtgenote door de
aangestelde van (eiseres) zijn misleid,
toen zij dachten dat het geld dat zij aldus aan de aangestelde, als zaakvoerder,
toevertrouwden, bij (eiseres) zou worden
gedeponeerd »; en dat het arrest op die
redenen steunt om te beslissen dat de
strafbare feiten door Denuine in de uitoefening van zijn bediening zijn gepleegd, zodat eiseres daarvoor aansprakelijk was met toepassing van artikel
1384, derde lid, van het Burgerlijk Wethoek,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest
van 28 januari 1982, gewezen door de
4de kamer van het Hof van Beroep te
Luik, in correctionele zaken uitspraak
doende, met volstrekt gezag van gewijsde beslist dat Julien Derruine schuldig is
verklaard ter zake dat hij onder andere
ten nadele van Mariette Dengler, weduwe Julien Gosset, een bedrag van
twee miljoen frank, welk bedrag aan Ju·lien Derruine was overhandigd onder
verplichting om het terug te geven of het
voor een bepaald doel te gebruiken of
aan te wenden, bedrieglijk verduisterd of
verspild heeft en, dat hij met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk om te schaden
valsheid in geschrifte heeft gepleegd
doordat hij voor personen die hem geldsommen hadden overhandigd, waarop de
telastleggingen « misbruik van vertrouwen » betrekking hebben, verscheidene
stukken heeft opgemaakt en ondertekend die vermelden en doen geloven dat
zij een andere bestemming zouden krijgen dan die welke er in werkelijkheid
aan gegeven werd; het gezag van gewijsde van die veroordeling wegens overtreding van artikel 491 van het Strafwetboek inhoudt dat de overhandiging van
het geld aan hem die het heeft verduisterd, vrijwillig is geschied, zonder dat er
sprake kan zijn van bedrieglijke hande-
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lingen; het arrest, door te beslissen dat
de aangestelde van eiseres de eerste verweerster en haar echtgenoot heeft doen
geloven dat het geld, dat hem was overhandigd, bij eiseres zou worden gedeponeerd en dat hij aldus misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen of van de
lichtgelovigheid van verweerster en haar
echtgenoot, beslist dat de aangestelde
van eiseres het in artikel 496 van het
Strafwetboek omschreven misdrijf heeft
gepleegd; daaruit volgt dat het arrest aldus de artikelen 491 en 496 van het
Strafwetboek met elkaar verwart en die
beide wetsbepalingen schendt; het terzelfder tijd het volstrekt gezag van gewijsde miskent van het arrest van 28 januari 1982 gewezen door de vierde
kamer van het Hof van Beroep te Luik,
in correctionele zaken uitspraak doende
(schending van de artikelen 491, 496 van
het Strafwetboek en van het algemeen
beginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken, dat met name is neergelegd
in de artikelen 4 en 13 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
246, 360, 463 van het Wetboek van Strafvordering en 447, derde lid, van het
Strafwetboek);
tweede ondel'deel, het tegenstrijdig, althans dubbelzinnig is te zeggen, enerzijds, dat de aangestelde van eiseres bedrieglijk een bedrag van twee miljoen
frank, zijnde het overschot van het geld
dat hem door wijlen Julien Gosset en
zijn echtgenote was overhandigd om het
op rente te beleggen, heeft verduisterd
en er dienaangaande aan toe te voegen
dat de aangestelde van eiseres rekenschap diende te geven van een bedrag
van twee miljoen frank, wat impliceert
dat verweerster en haar echtgenoot met
Derruine in zijn eigen naam hadden gecontracteerd en, anderzijds, dat Julien
Gosset en zijn echtgenote konden geloven dat het geld dat zij aldus aan die
aangestelde, als zaakvoerder, hadden
toevertrouwd, bij eiseres zouden worden
gedeponeerd, wat impliceert dat de aangestelde als lasthebber van eiseres handelde en dat hij derhalve geen enkele
persoonlijke verbintenis aanging; dat die
tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid in
de redenen van het arrest neerkomt op
schending van artikel 97 van de Grandwet:

Over het middel in zijn geheel :
Over de grond van niet-ontvankelij kheid door de vernreersters opge-
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worpen en hierin bestaande dat het
middel in elk van zijn onderdelen
van belang is ontbloot :
Overwegende dat de verweersters
aanvoeren dat het arrest volgens
hetwelk eiseres, op grond van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor de daden van
haar aangestelde, Derruine, aansprakelijk is, naar recht verantwoord blijft, ongeacht de vraag of
Derruine zich jegens de echtgenoten
Gosset-Dengler aan misbruik van
vertrouwen of aan oplichting schuldig heeft gemaakt en of die echtgenoten met hem, hetzij in eigen
naam, hetzij als lasthebber van eiseres, gecontracteerd hebben;
Overwegende dat het arrest, na
erop te hebben gewezen dat Derruine, toen hij bij eiseres als zaakvoerder van een agentschap in dienst
was, ten nadele van wijlen Julien
Gosset en zijn echtgenote Mariette
Dengler bedrieglijk een bedrag van
twee miljoen frank had verduisterd,
zegt dat die verduistering een fout
oplevert, dat de schade waarvan de
verweerders vergoeding vorderen
door die fout werd veroorzaakt, dat
het voor de toepassing van artikel
1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, voldoende is dat de daad
tijdens de uitoefening van de bediening van de aangestelde is verricht
en « zij het onrechtstreeks en occasioneel, met die bediening verband
houdt, dat het geld door wijlen Julien Gosset aan Derruine ter hand
was gesteld wegens diens bediening
bij eiseres en dat eiseres, ook al had
die aangestelde misbruik van vertrouwen gepleegd of opzettelijk en
voor persoonlijke doeleinden gehandeld, niet van de op haar rustende
aansprakelijkheid kon worden vrijgesteld, daar Derruine in de ogen
van derden blijkbaar voor zijn werkgever handelde;
Overwegende dat de bij artikel
1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek ingevoerde aansprakelijkheid van de aansteller onderstelt dat
de aangestelde een fout heeft begaan waardoor aan derden schade is
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veroorzaakt, zonder dat wordt vereist dat door die fout de strafwet is
overtreden;
Dat zelfs indien, zoals in het eerste onderdeel van het middel wordt
betoogd, het hof van beroep het gezag van gewijsde had miskend van
het arrest van 28 januari 1982 op de
strafvordering houdende veroordeling van Derruine wegens misbruik
van vertrouwen, die grief geen invloed zou hebben op de wettigheid
van de bestreden beslissing; dat het
middel, in dit onderdeel, derhalve
niet ontvankelijk is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid in zoverre dient te worden
aangenomen;
Overwegende dat eiseres er echter
belang bij heeft zich te beroepen op
de tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid in de redenen van het arrest,
waarop zij in het tweede onderdeel
van het middel wijst;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid in zoverre niet kan worden
aangenomen;
Wat het iweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de in dit onderdee! van het middel overgenomen
vermeldingen niet tegenstrijdig of
dubbelzinnig zijn, zoals eiseres aanvoert;
Dat vooral, volgens de context van
die beslissing, de vermeldingen van
het arrest dat het geld oorspronkelijk door wijlen Julien Gosset en
zijn echtgenote Mariette Dengler
aan de aangestelde van eiseres was
overhandigd « om het op rente te
beleggen » en « (dat) (die) aangestelde rekenschap diende te geven van
een bedrag van twee miljoen frank
in hoofdsom, geenszins, anders dan
wat in dit onderdeel van het middel
wordt betoogd, impliceren dat de
echtgenoten Gosset-Dengler gecontracteerd hadden met Derruine, in
eigen naam;
Dat dit onderdeel feitelijke grandslag mist;
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Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, op de verweermiddelen van eiseres die in haar regelmatige conclusie voor het hof van beroep betoogde dat blijkens het dossier Julien
Gosset en zijn rechthebbenden wisten of
moesten weten dat Derruine zich schuldig maakte aan misbruik van bediening,
antwoordt, enerzijds, dat « ook al heeft
die aangestelde machtsmisbruik gepleegd of opzettelijk en met persoonlijke
doeleinden gehandeld, (eiseres) toch niet
is vrijgesteld van de op haar rustende
aansprakelijkheid, nu die aangestelde, zo
hij haar al niet mocht vertegenwoordigen om te dezen een rechtshandeling te
verrichten, zulks in de ogen van derden
toch heeft gedaan toen hij blijkbaar onder dekking van haar persoon handelde » en, anderzijds, dat geen gegeven
van het dossier het moge1ijk maakt rekening te houden met de bewering van eiseres dat « Julien Gosset geweten heeft
dat de aangestelde van (eiseres) misbruik maakte van zijn bediening of dat
hij buiten zijn bediening of voor eigen
rekening handelde »; het arrest tot staving van deze bewering zegt dat : het in
de vorm van een formule van crediteringsbericht opgemaakt kwijtingsbewijs
waarop de naam van eiseres met de machine was doorgehaald, « geen belang
heeft, gelet op de verklaringen van Mariette Dengler en van Derruine tijdens
het strafrechtelijk onderzoek »; « uit de
omstandigheid dat Julien Gosset een
voorkeurrente en fiscale voordelen genoot, niet valt af te leiden dat er tussen
Derruine en hemzelf verstandhouding
bestond en dat Gosset diende te weten
dat hij enkel met Derruine en niet met
(eiseres) onderhandelde, omdat uit de
handelspraktijken blijkt dat de concurrentie tussen de financH!le instellingen
ertoe leidt dat deze om clienten te winnen, steeds grotere winsten aanbieden
aan degenen die geld deponeren »; « de
fiscale onwettigheid van een verrichting
niet tot gevolg heeft dat iemand zijn eigendomsrecht verliest; alleen de betrokken administratie van belastingen tegen
zodanige handelwijze, di.e in strijd is met
de wetsbepalingen betreffende de zogenaamde successierechten, kan optreden »,
terwijl, eerste onderdeel, de bepalingen van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk zijn
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op de aansteller ingeval schade is berokkend door de aangestelde die, omdat hij
zonder toestemming handelde voor doeleinden buiten zijn bediening, buiten die
bediening waarvoor hij was aangesteld,
is getreden; dientengevolge, de aangestelde, als hij machtsmisbruik pleegt en
voor eigen doeleinden handelt zonder dat
hij bevoegd is om de aansteller in de uitvoering van een rechtshandeling te vertegenwoordigen, niet kan handelen binnen bet kader van zijn bediening en de
aansprakelijkheid voor een ander van de
aansteller in bet gedrang brengen; wanneer de aangestelde misbruik maakt van
zijn bediening terwijl hij die zich op die
aansprakelijkheid beroept, wist of moest
weten dat bet misbruik werd gepleegd,
de aansteller daardoor niet aansprakelijk wordt op grond van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, de
zoeven vermelde vaststellingen van bet
arrest geen van beide gevallen uitsluiten,
zodat artikel 1384, derde lid, van bet
Burgerlijk Wetboek wordt geschonden;
die vaststellingen althans niet antwoorden op de overgenomen conclusie van eiseres (schending van artikel 97 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, wanneer de aangestelde misbruik maakt van zijn bediening en degene die zich op de aansprakelijkheid beroept, wist of moest weten
dat het misbruik werd gepleegd, de aansteller niet aansprakelijk is op grond van
artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek; eiseres in haar regelmatige appelconclusie betoogde dat de verweersters op de hoogte waren of moesten zijn
van bet misbruik waaraan Derruine zich
in zijn bediening schuldig maakte, inzonderheid gelet op de stukken die zij hebben overgelegd, te weten: enerzijds, een
op een bewijs van ontvangst voor bet bedrag van 2.200.000 frank, dat is opgemaakt volgens een crediteringsbericht
waarop de naam van eiseres met de machine was doorgehaald en vervangen
door die van Derruine, en, anderzijds,
een betaalstaat van de rente over de jaren 1975 tot 1980 op een eenvoudig blad
papier; de bewering in het arrest, valgens welke de geschrapte en toegevoegde vermeldingen op bet ontvangstbewijs
• zonder invloed zouden zijn, gelet op de
verklaringen van Mariette Dengler en
van Derruine tijdens het strafrechtelijk
onderzoek », geen antwoord verstrekt op
dat middel en het niet mogelijk maakt te
zeggen dat de verweersters of hun
rechtsvoorganger niet wisten dat mis-
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bruik van bediening werd gepleegd
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1384, derde lid, van bet
Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, eiseres in haar regelmatige appelconclusie betoogde dat uit
de door haar aangevoerde gegevens
bleek dat de verweersters en hun rechtsvoorganger heel goed wisten dat zij zich
bevonden in een toestand buiten elk,
zelfs onrechtstreeks verband met bet
normaal bankverkeer, en zulks daar de
echtgenoten Gosset-Dengler en eiseres
geregeld met elkaar in betrekking stonden buiten de verrichtingen die zij rechtstreeks met Derruine in eigen naam
hadden uitgevoerd; noch de in bet middel aangehaalde reden, noch enige andere reden van bet arrest antwoorden op
bet argument van eiseres volgens hetwelk de echtgenoten Gosset-Dengler
voor elke regelmatige rekening • de gewone stukken, dagelijkse uittreksels, berichten van vernieuwing, renteafrekeningen met vermelding van de afhouding
van de roerende voorheffing, enz., ontvingen; zij zich nooit - bet spreekt vanzelf - hebben afgevraagd waarom zij
dergelijke stukken niet gekregen hebben
voor de belegging van 2.200.000 frank »;
dat gebrek aan antwoord schending oplevert van artikel 97 van de Grondwet;
vierde onderdeel, eiseres in haar regelmatige appelconclusie uiteenzette dat de
door haar aangevoerde gegevens aantonen dat de echtgenoten Gosset-Dengler
heel goed wisten dat zij zich bevonden in
een toestand buiten elk, zelfs onrechtstreeks verband met bet bankverkeer; eiseres zich onder meer erop beroept dat
de verweersters zich niet hebben afgevraagd waarop het depot van 2.200.000
frank niet vermeld werd op de lijst die
eiseres had opgemaakt bij het overlijden
van Julien Gosset en die naar de directeur van de registratie en domeinen
was gezonden; de overwegingen in het
arrest over de fiscale onwettigheid en
bet eigendomsrecht niet antwoorden op
het middel van eiseres die geenszins betoogde dat men aan de verweerster hun
eigendom had moeten ontnemen wegens
een fiscale onwettigheid, maar die enkel
beweerde dat bet feit dat de verweersters niets hebben gezegd, bewijst dat zij
wel wisten dat er enkel tussen hen en
Derruine een contractuele band bestond;
dat dit gebrek aan antwoord een schen-
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ding van artikel 97 van de Grondwet
oplevert:
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ler betwistte, bedoeld in voormeld
artikel 1384, derde lid; dat het zijn
beslissing dat eiseres overeenkomstig die bepaling instond voor de
door de fout van haar aangestelde
veroorzaakte schade, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek de onrechtmatige daad, zij het een opzettelijke, weliswaar binnen het raam
van de bediening van de aangestelde moet zijn verricht; dat evenwel
Wat het tweede onderdeel bevoldoende is dat die handeling is treft:
verricht tijdens de bediening en zij
Overwegende dat het beginsel van
het onrechtstreeks en occasioneel
daarop betrekking heeft; dat indien de aansprakelijkheid ex artikel 1384,
die daad voortvloeit uit een mis- derde lid, van het Burgerlijk Wetbruik van bediening, de aansteller boek blijft bestaan niettegenstaande
alleen dan van aansprakelijkheid de persoonlijke motieven die de bewordt vrijgesteld, als zijn aangestel- nadeelde voor zijn optreden kan
de buiten de bediening waarvoor hij hebben gehad, met uitzondering
was aangesteld, zonder toestemming echter van de gevolgen van een
en voor een ander doel dan zijn ei- eventuele fout van dat slachtoffer;
dat die fout hieruit kan voortvloeien
gen taak heeft gehandeld;
dat het slachtoffer wist of moest weOverwegende dat het arrest vast- ten .dat de aangestelde misbruik
stelt dat Derruine in dienst was bij maakte van zijn bediening, als dat
eiseres, toen hij ten nadele van de slachtoffer volgens de omstandigheechtgenoten Gosset-Dengler bedrieg- den op geen enkel ogenblik geloofde
lijk een bedrag van twee miljoen of kon geloven dat de persoon tot
frank heeft verduisterd, dat, zoals wie het zich had gewend, als aangeuit het gerechtelijk onderzoek blijkt, stelde en binnen het kader van zijn
wijlen Julien Gosset hem het geld bediening handelde;
slechts had overhandigd en hem de
rente ervan enkel had laten behouOverwegende dat, zoals uit het
den wegens zijn bediening bij de ei- antwoord op het eerste onderdeel
seres, dat wijlen Julien Gosset zoals van het middel blijkt, het arrest
zijn echtgenote, zich normalerwijze vaststelt dat wijlen Julien Gosset en
vergist hebben en hebben kunnen zijn echtgenote zich tot Derruine
geloven dat het aldus aan de aange- hebben gewend, toen hij bij eiseres
stelde van de bank toevertrouwde als zaakvoerder in dienst was, dat
geld bij eiseres zou worden gede- wijlen Julien Gosset hem het geld
poneerd; dat daaruit valt af te leiden en de rente ervan enkel had laten
dat, volgens het hof van beroep, de behouden wegens zijn bediening bij
feiten die aan Derruine worden ten de bank, dat de echtgenoten Gossetlaste gelegd, tijdens zijn bediening Dengler zich redelijkerwijs vergist
bij eiseres zijn gepleegd en dat, hebben en dat zij hebben kunnen
zelfs als zij door bedrog en uit eigen geloven dat het aan Derruine toewinstbejag waren gepleegd, zij, zij vertrouwde geld bij eiseres zou worhet onrechtstreeks, wel degelijk ver- den gedeponeerd;
band hielden met de werkzaamheDat daaruit blijkt dat die echtgeden van de betrokkene;
noten niet op de hoogte waren en
Overwegende dat het hof van be- niet behoefden op de hoogte te zijn
roep aldus antwoordt op de conclu- van het misbruik van bediening; het
sie van eiseres waarin zij op grond hof van beroep derhalve zijn beslisvan dat misbruik van bediening sing, dat niettegenstaande dat mishaar aansprakelijkheid als aanstel- bruik van bediening, eiseres als aan-
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steller aansprakelijk was, regelmatig met redenen heeft omkleed en
naar recht heeft verantwoord;
Overwegende dat, hoewel vaststaat dat eiseres in haar conclusie
de in dit onderdeel van het middel
overgenomen gegevens aanvoert en
dat het arrest in verband daarmee
zegt « dat gelet op de verklaringen
van Mariette Dengler (thans eerste
verweerster) en Derruine tijdens het
strafrechtelijk onderzoek het geen
belang heeft dat laatstgenoemde bij
de inschrijving ... op het credit van
Julien Gosset en zijn echtgenote
van het bedrag van 2.000.000 frank
op een crediteringsbericht (waarop)
de naam van (eiseres) was doorgehaald », uit de voormelde vaststellingen van de bestreden beslissing valt
af te leiden dat het hof van beroep
niet meer behoefde te antwoorden
op de in dit onderdeel van het middel bedoelde conclusie;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt
« dat het besluit van (eiseres) dat
Julien Gosset wist dat haar aangestelde misbruik maakte van zijn bediening of dat hij buiten zijn bediening en voor eigen rekening handelde, (een) bewering blijft, dat geen
element van het dossier het mogelijk maakt rekening te houden met
die bewering, dat uit de omstandigheid dat Julien Gosset een voorkeurrente en fiscale voordelen genoot,
niet valt af te leiden dat er tussen
Derruine en hemzelf conniventie bestond en dat Gosset diende te weten
dat hij enkel met Derruine en niet
met (eiseres) onderhandelde, omdat
uit de handelspraktijken blijkt dat
de concurrentie tussen de financii:He
instellingen ertoe leidt dat deze om
clienteel te winnen, steeds grotere
winsten aanbieden aan d.iegenen die
geld deponeren, dat Derruine als
aangestelde van (eiseres) handelde
nog blijkt uit de verklaringen die ...
Mariette Dengler (thans eerste verweerster) aan de verbaliserende
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rijkswachters heeft opgelegd meer
dan een jaar voordat de bewuste
rechtsvordering werd ingediend, ...
dat de echtgenoten Gosset-Dengler
des te minder redenen hadden om
de handelingen van Derruine te
wantrouwen, daar hun rekening, die
oorspronkelijk in 1968-69 was geopend, op basis van stukken, die
niet zijn overgelegd maar waarin
het niet is uitgesloten dat zij op
naam van (eiseres) war en opgemaakt waardoor voor die echtgenoten ze nog meer geloofwaardig waren ... met de rente is gecrediteerd
die in 1975 was vervallen en die
sindsdien is uitbetaald »;
Overwegende dat geen enkele vermelding van het arrest spreekt van
het in dit onderdeel van het middel
overgenomen verweer van eiseres;
dat het hof van beroep, echter, aan
de hand van het voorafgaande waaruit blijkt dat er voor de echtgenoten
Gosset-Dengler geen reden was om
eraan te twijfelen dat Derruine een
aangestelde was en evenmin om
diens handelingen te wantrouwen,
op dat verweer niet behoefde te antwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit de in
het antwoord op het in het derde
onderdeel weergegeven vermeldingen van het arrest blijkt, het hof
van beroep zijn beslissing dat de
echtgenoten Gosset-Dengler geen reden hadden om eraan te twijfelen
dat Derruine een aangestelde was
en evenmin om diens handelingen
te wantrouwen, regelmatig met redenen heeft omkleed;
Dat het derhalve niet behoefde te
antwoorden op de in het onderdeel
bedoelde conclusie van eiseres;
Dat het derhalve van geen belang
is, dat de overwegingen van het arrest over de fiscale onwettigheid en
over het eigendomsrecht op die conclusie geen antwoord verstrekken;
Dat het vierde onderdeel evenmin
kan worden aangenomen;
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Om. die redenen, verwerpt de
Over het middel: schending van de arvoorziening; veroordeelt eiseres in tikelen 1832, 1833 van het Burgerlijk
Wetboek, 15 en 17 van de bij het koninkde kosten.

lijk besluit van 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, zijnde titel IX van het Wethoek van Koophandel,
doordat het arrest beslist dat eiser met
zijn zoon Marcel Kint een onregelmatige
vennootschap onder firma had aangegaan en hem bijgevolg veroordeelt om
de door die vennootschap gemaakte
schuld aan verweerster te betalen,
terwijl een onregelmatige vennootschap onder firma tussen twee of meer
personen die het koopmansbedrijf samen
Nr. 124
onder een gemeenschappelijke naam uitoefenen, slechts bestaat, indien zij zijn
overeengekomen iets in gemeenschap te
1e KAMER - 26 oktober 1989
brengen met het oogmerk de winst die
daaruit kan ontstaan, onder elkaar te
verdelen; daaruit volgt dat het arrest, dat
VENNOOTSCHAP - HANDELSVENNOOT- enkel vaststelt dat eiser en zijn zoon een
koopmansbedrijf onder een gemeenSCHAP - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA schappelijke naam uitoefenen en dat eiBEGRIP.
ser aan dat bedrijf heeft deelgenomen,
Wanneer een rechter beslist dat twee zonder te gewagen van de wil van partijpersonen « bij gebrek aan een b~zon en om, enerzijds, iets in gemeenschap te
dere akte » een vennootschap onder brengen en, anderzijds, de winst die
firma vormen, is zijn beslissing naar daaruit kan ontstaan onder elkaar te
recht verantwoord als hij zegt dat die verdelen, zijn beslissing niet wettelijk
personen zich hebben verenigd om een verantwoordt, dat er tussen eiser en
koopmansbedrijf uit te oefenen en dit diens zoon een vennootschapscontract
jegens derden blJjven doen, onder de bestaat (schending van de artikelen 1832
voorwaarden gesteld bij art. 15 Ven- en 1833 van het Burgerlijk Wetboek), dat
nootschappenwet en bij elk vennoot- die vennootschap een onregelmatige vensc~apscontract,. wa.t er enerzijds op nootschap onder firma is (schending van
artikel 15 van de in het middel aangeweWlJSt dat men 1ets m gemeenschap wil
brengen en anderz1jds dat men de zen gecoordineerde wetten op de haneruit voortvloeiende winst onder el- delsvennootschappen) en, derhalve, dat
eiser verplicht is de schulden van die onkaar wil verdelen (1).
regelmatige vennootschap te betalen
(schending van artikel 17 van die gecoordineerde wetten) :
(KINT T. LUCAS)
26 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Overwegende dat het arrest zegt
dat naar vaste rechtspraak « zij die
zich verenigen om een koopmansbe(A.R. nr. 8503)
drijf uit te oefenen en dit jegens
HET HOF; - Gelet op het bestre- derden blijven doen, bij gebrek aan
den arrest, op 23 maart 1988 door een bijzondere akte ( ... ), een venhet Hof van Beroep te Bergen gewe- nootschap onder firma vormen »; dat
zen;
het vervolgens oordeelt dat « de toe------------~-----1 passing van die beginselen evenwel
onderstelt dat aan de grondvoor(1) Zie Cass., 17 mei en 28 juni 1968 (A.C.,
1968, 1143 en 1309) met cone!. O.M. v66r het waarden gesteld bij artikel 15 van
eerstvermelde arrest in Bull. en Pas., 1968, de gecoi:irdineerde wetten en aan die
1074, en voor het tweede in A.C., 1968, 1309; 6
door
ieder
vennootjan. 1983, A.R. nr. 6554 (A.C., 1982-83, nr. 262), gesteld
en 20 Jan. 1984, A.R. nr. 3961 (ibid., 1983-84 nr. schapscontract, in feite, is voldaan,
269).
'
en inzonderheid dat meerdere persoARREST ( vertaling)
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nen met derden onder een gemeenschappelijke naam handel blijven
drijven volgens de specifieke verhouding van het vennootschapscontract, te weten de " affectio societatis" of het "jus fraternitatis" »;
Overwegende dat het arrest ten
slotte wijst op de gegevens die valgens het hof van beroep gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens vormen dat
eiser en zijn zoon « samen het koopmansbedrijf uitoefenden »;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het aldus de voorwaarden
heeft onderzocht waaruit blijkt dat
eiser met zijn zoon een onregelmatige vennootschap onder firma had
opgericht en eiser op grond daarvan
heeft veroordeeld, impliciet maar zeker oordeelt dat aile voormelde
voorwaarden vervuld waren en
meer bepaald dat te dezen de « affectio societatis » aanwezig was, dat
wil zeggen de wil om, enerzijds, iets
in gemeenschap te brengen en, anderzijds, de winst die daaruit kan
ontstaan onder elkaar te verdelen;
Dat het arrest, derhalve, zonder
verdere uitleg behoeven te geven bij
gebreke van een nauwkeurige conclusie over dat geschilpunt, zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Nr. 125
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FAILLISSEMENT,
FAILISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN
VERBINTENISSEN - ART. 448, KH. - HANDELING OF BETALING VERRICHT MET BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN DE SCHULDEISERS
- BEVOORDEELDE DERDE - MEDEPLICHTIGHEID - BEGRIP - VEREISTEN.

Om het bewijs te leveren van de medeplichtigheid van de derde die voordeel
haalt uit een handeling of een betaling
met bedrieglijke benadeling van de
rechten van de andere schuldeisers
verricht, is het voldoende dat de curator, die zich op art. 448 Faillissementswet beroept, aantoont dat de handeling
of de betaling niet nonnaal was voor
de bevoordeelde derde en dat deze
heeft gehandeld wei wetende dat de
overige schuldeisers zouden worden
benadeeld (1).
(TOTAL BELGIQUE N.V. T. MR. LIBERT Q.Q. E.A.)
ARREST ( vertafing)

(A.R. nr. 8504)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1988 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 446, 448 van hoek III van het
Wethoek van Koophandel, vervangen
door de wet van 18 april 1851 hetreffende
faillissement, hankhreuk en uitstel van
hetaling, en 1167 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest in algemene heOm die redenen, verwerpt de woordingen vermeldt dat « de medeplichvoorziening; veroordeelt eiser in de tigheid die van de derde verkrijger verkosten.
eist wordt, niet verder gaat dan de
wetenschap dat de handeling schade zal
herokkenen aan de schuldeisers, dat die
26 oktoher 1989 - 1• kamer - Voorzit- wetenschap trouwens in zekere zin de
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
(1) Zie Cass., 15 maart 1985, A.R. nr. 4440
advocaat-generaal
Advocaat: mr. (A.C., 1984-85, nr. 429) en 11 jan. 1988, A.R.
Draps.
nr. 7756 (ibid., 1987-88, nr. 286).

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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wil om die schade toe te brengen impli- die de personenvennootschap met
ceert, wat neerkomt op het oogmerk om beperkte aansprakelijkheid Labotec
te schaden »,
Motor, « een zustervennootschap »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 448 had aangegaan in ruil voor de invan de Faillissementswet een toepassing trekking van de klacht tegen hun
is van het in artikel 1167 van het Burger- gemeenschappelijk zaakvoerder welijk Wetboek vervatte beginsel en de medeplichtigheid veronderstelt van de door gens ongedekte cheques;
het bedrog bevoordeelde schuldeiser; de
Overwegende dat artikel 448 van
medeplichtigheid van de schuldeiser het de Faillissementswet bepaalt dat aioogmerk om te schaden veronderstelt, le handelingen of betalingen met bedat wil zeggen de bewuste wil om mee te
werken aan de bedrieglijke handeling; drieglijke benadeling van de schuldhet arrest bijgevolg, door te beslissen dat eisers verricht, op welke datum ook,
de medeplichtigheid van de bevoordeelde nietig zijn; dat die bepaling een toeschuldeiser niet verder gaat dan de we- passing is van de in artikel 1167 van
tenschap dat de handeling nadeel zal be- het Burgerlijk Wetboek vervatte rerokkenen aan de boedel en dat die we- gel;
tenschap per definitie het oogmerk om
Overwegende dat de curator die
te schaden impliceert, het wettelijk begrip medeplichtigheid van de door pauli- zich op voormeld artikel 448 beaans bedrog bevoordeelde schuldeiser roept, om het bewijs te leveren van
miskent (schending van de artikelen 448 de medeplichtigheid van de derde
van de Faillissementswet en 1167 van die voordeel haalt uit een handeling
het Burgerlijk Wetboek);
of een betaling die is verricht met
tweede onderdeel, het geval waarin bedrieglijke benadeling van de rechhandelingen van de schuldenaar niet aan ten van de overige schuldeisers, aide boedel kunnen worden tegengewor- leen hoeft aan te tonen dat de hanpen ten gevolge van de eenvoudige wetenschap van de schuldeiser dat de deling of de betaling een voor de
schuldenaar opgehouden had te betalen, bevoordeelde derde ongewoon kaen derhalve, dat de door de schuldenaar rakter had en dat laatstgenoemde
onder bezwarende titel verrichte hande- gehandeld heeft in de wetenschap
lingen de boedel hebben benadeeld, dat de overige schuldeisers zouden
wordt omschreven in artikel 446 van de benadeeld zijn;
Faillissementswet en veronderstelt dat
Overwegende dat het arrest bede litigieuze handeling is verricht tussen
de door de rechtbank vastgestelde datum slist, enerzijds, dat « gelet op de buiwaarop de betalingen hebben opgehou- tensporige tegenprestatie die van
den en het vonnis van faillietverklaring; een zustervennootschap werd verhet arrest, door te beslissen dat een han- kregen in ruil voor de intrekking
deling met bedrieglijke benadeling van van de klacht, (eiseres) niet het
de rechten van de boedel is verricht zodra de schuldeiser weet dat de handeling recht heeft aan te voeren dat zij
nadeel zal berokkenen aan de schuldei- niet op de hoogte was van het aan
sers, de in artikel 446 van de faillisse- de schuldeisers berokkende nadeel »
mentswet bepaalde gevallen waarin han- en, anderzijds, dat eiseres « de strafdelingen niet aan de boedel kunnen rechtelijke sanctie gebruikt als midworden tegengeworpen, uitbreidt tot bui- del om zich een bevoorrechte toeten de verdachte periode (schending van stand te scheppen die haar, in geval
artikel 446 van de Faillissementswet) :
van het te verwachten faillissement
Wat het eerste onderdeel betreft : 'Van de schuldenares, de terugbetaOverwegende dat uit de vaststel- ling zal waarborgen die zij niet kan
lingen van het arrest blijkt dat de krijgen bi~ de normale toepassing
vennootschap Gepea aan eiseres op van de regels van het strafrecht of
1 juli 1983, dus 11 dagen v66r de dag van het faillissementsrecht »;
waarop zij opgehouden had te betaDat het arrest dus, door een onlen, een hypotheek op drie gebou- aantastbare beoordeling van de gewen heeft toegestaan tot dekking gevens van de zaak, een juiste toevan een schuld van 6.200.000 frank, passing maakt van bovenvermeld
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artikel 448 en de beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, zoals blijkt uit
het antwoord op het eerste onderdee! van het middel, het arrest zich
niet baseert op de eenvoudige wetenschap van eiseres dat haar schuldenaar opgehouden had te betalen;
Dat het onderdeel berust op een
onjuiste lezing van het arrest en
derhalve feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
26 oktober 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Poupart, waarnemend voorzitter - Verslaggever: mevr. Charlier Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Draps.

Nr. 126
1e

KAMER -

26 oktober 1989

BERUSTING -

BCRGERLIJKE ZAKEN BERUSTI!IIG 1!11 EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP.
STILZWIJGE~DE

De stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan aileen worden
afgeleid uit bepaalde en met elkaar
overeenstemmende akten of feiten
waaruit blijkt dat de partij het vast
voori?emen heeft haar instemming te
betwgen met de gewezen beslissing
(1); de betekening, zelfs zonder voorbe(1) Cass., 19 juni 1989, A.R. nr. 8496 (A.C.,
1988-89, nr 612).

houd, van een vonnis houdt niet in dat
in dat vonnis wordt berust. (Artt. 1044
en 1045 Ger.W.)

(MRS. BUCHET EN GYSELINX Q.Q.
T. STAD CHARLEROI)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8506)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1988 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1045, inzonderheid het derde lid,
en 1051, inzonderheid het tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, alsook van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk
de afstand van een recht op beperkende
wijze moet worden uitgelegd en slechts
kan worden afgeleid uit feiten die niet
vatbaar zijn voor een andere interpretatie,
doordat het arrest beslist dat de eisers,
door het beroepen vonnis, dat hun
slechts een vee! lager dan het oorspronkelijk door hen gevorderde bedrag toestand, zonder voorbehoud te betekenen
aan verweerster, in die beslissing hebben berust en bijgevolg het door de eisers binnen een maand na die betekening ingestelde hager beroep niet ontvankelijk verklaart,
terwijl, naar luid van artikel 1051,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, de partij die een beslissing doet
betekenen, over een maand beschikt om
hager beroep in te stellen; uit de, zelfs
zonder voorbehoud, gedane betekening
van een rechterlijke beslissing, wat de
inhoud er ook van zij, niet blijkt dat de
partij die tot die betekening overgaat,
het vaste voornemen heeft om haar instemming te betuigen met de beslissing
en afstand wil doen van een rechtsmiddel dat de wet haar uitdrukkelijk toekent gedurende een maand, aangezien
die proceshandeling vatbaar is voor andere uitleggingen; het arrest bijgevolg,
door het hager beroep, dat de eisers tegen het beroepen vonnis hebben ingesteld binnen een maand na de betekening ervan, niet ontvankelijk te veiklaren op de enkele grand dat zij door de
betekening in het vonnis hebben berust,
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de artikelen van het Gerechtelijk Wethoek en het algemeen rechtsbeginsel die
in het middel worden vermeld, schendt :
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ingesteld hager beroep, afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat de partij in
eerste aanleg opnieuw heeft gedagvaard.

Overwegende dat de stilzwijgende
berusting in een rechterlijke beslis(DE BAERDEMAEKER T. VAN DOOREN)
sing aileen kan worden afgeleid uit
bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit
ARREST
blijkt dat de partij het vaste voorne(A.R. nr. 6422)
men heeft haar instemming te betuigen met de beslissing;
HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat de, zelfs zonder
voorbehoud, gedane betekening van den vonnis, op 11 februari 1988 geeen vonnis geen berusting in dat wezen door de Rechtbank van Eervonnis en dus ook geen afstand van ste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep;
de rechtsmiddelen impliceert;
Dat het middel gegrond is;
Over het middel : schending van de arOm die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
26 oktober 1989 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.

Nr. 127
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BEGRIP.

Geen berusting met afstand van de vordering (1), in de zin van de artt. 1044
en 1045 Ger. W., is de afstand van een
(1) A. FETrWEIS : Manuel de procedure civile

1987, nrs. 698 en 701.

'

tikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 20, 23, 25, 1044 en
1045 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis bij wijze
van eindbeslissing het hoofdberoep van
eiser reeds in deze mate ongegrond verklaart dat het het tussenvonnis van 26
juni 1984 van de eerste rechter integraal
bevestigt en het vonnis van 3 juni 1986
van de eerste rechter bevestigt in de mate het de vordering van verweerder toelaatbaar heeft verklaard, op grand dat eiser « voorhoudt dat de eerste rechter
zowel in het tussenvonnis d.d. 26 juni
1984 als in het vonnis d.d. 3 juni 1986 de
vordering van (verweerder) ontoelaatbaar diende te verklaren op grand van
het principe non bis in idem; dat de eerste rechter, alhoewel hij in de aanhef
van het vonnis d.d. 21 maart 1983 naar
het gedeelte van de vordering met betrekking tot de huurschade verwijst,
hierover geen uitspraak heeft gedaan
noch in motieven, noch in beschikkend
gedeelte van het vonnis; dat dit voor
geen ernstige betwisting vatbaar is en
trouwens aldus geoordeeld werd in het
vonnis d.d. 13 (lees 19) december 1984,
zodat (eiser) thans tevergeefs hierop
tracht terug te komen; dat de eerste
rechter derhalve in zijn tussenvonnis
d.d. 26 juni 1984 de vordering niet ontoelaatbaar kon verklaren op grond van het
principe non bis in idem; dat de eerste
rechter evenmin de gebruikelijke samenvoeging wegens aanhangigheid (art. 29
G.W.) kon toepassen, vermits de eerste
vordering reeds in graad van beroep
hangende was; dat de eerste rechter dan
ook terecht de uitspraak heeft opgeschort in het belang van een goede
rechtsbedeling en om elke tegenstrijdig-
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heid van gerechtelijke beslissing uit te
sluiten; dat het tussenvonnis d.d. 26 juni
1984 derhalve in a! zijn onderdelen dient
bevestigd te worden : dat het vonnis d.d.
13 (lees: 19) december 1984 evenmin uitspraak heeft gedaan over de vordering
met betrekking tot de huurschade, ingevolge de onontvankelijkheid van het incidenteel beroep wegens berusting in het
vonnis a quo; dat uit de motivatie van
het vonnis d.d. 13 (lees : 19) december
1984 duidelijk blijkt dat deze berusting
enkel afgeleid wordt uit het feit dat (verweerder) na het vonnis d.d. 21 maart
1983 een tweede procedure voor de eerste rechter heeft ingeleid, en (eiser) dan
ook tevergeefs thans tracht voor te houden dat deze berusting om andere redenen zou zijn geschied; dat het gezag van
het rechterlijk gewijsde van het vonnis
d.d. 13 (lees : 19) december 1984 zich immers uitstrekt niet a!leen tot het beschikkend gedeelte maar ook tot de motieven die er de noodzakelijk grondslag
van zijn (A. Fettweis, Manuel de Procedure civile, uitg. 1985, nr. 384, en de erin
aangehaalde cassatiearresten); dat (eiser) voorhoudt dat tegen een vonnis of
arrest dat geen uitspraak heeft gedaan
over een punt van de vordering enkel
voorziening in cassatie mogelijk zou zijn;
dat de cassatie-arresten aangehaald op
blz. 3 van zijn besluiten aileen betrekking hebben op het voorschrift van art.
1138, 3°, G.W., dat voorziet dat er geen
herroeping van gewijsde openstaat maar
enkel, tegen de beslissingen in laatste
aanleg, voorziening in cassatie wegens
overtreding van de wet indien er werd
nagelaten uitspraak te doen over een
van de punten van de vordering; dat echter voorziening in cassatie op grond van
art. 1138, 3°, G.W. in casu van toepassing
kan zijn noch op het vonnis d.d. 21
maart 1983, noch op het vonnis d.d. 13
(lees : 19) december 1984: 1) het vonnis
d.d. 21 maart 1983 heeft nagelaten uitspraak te doen over de huurschade, doch
is niet in laatste aanleg gewezen; 2) het
vonnis d.d. 13 (lees : 19) december 1984
in laatste aanleg heeft geen uitspraak
gedaan over de huurschade, doch niet
omwille van enige nalatigheid maar ingevolge de onontvankelijkheid van het
incidenteel beroep wegens berusting in
het vonnis a quo afgeleid uit het feit dat
(verweerder) na het vonnis a quo een
tweede vordering voor de eerste rechter
heeft ingesteld; dat dienvolgens noch het
vonnis d.d. 21 maart 1983 noch het vonnis d.d. 13 (lees : 19) december 1984 uitspraak hebben gedaan over de vordering
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met betrekking tot de huurschade, zodat
het adagium " non bis in idem " niet van
toepassing is en de eerJte rechter in zijn
vonnis d.d. 3 juni 1986 terecht de vordering toelaatbaar heeft verklaard; dat elke
andere beslissing immers strijdig zou
zijn met hetgeen geoordeeld werd zowel
in het tussenvonnis d.d. 26 juni 1984 als
in het vonnis d.d. 13 (lees : 19) december
1984 »,
terwijl, ...

tweede onderdeel, het in een rechterlijke beslissing berusten in de zin van de
artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek impliceert dat de berustende partij afstand doet van de rechtsmiddelen die zij tegen aile of sommige
punten van die beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend (artikel
1044 van het Gerechtelijk Wetboek) en
impliceert dat de partij die berust, het
recht verzaakt dat zij aan de rechter had
voorgelegd en waarover deze een eindvonnis had gewezen, zodat het bestreden
vonnis, nu het toelaat dat op het vonnis
van de vrederechter te Asse van 21
maart 1983 wordt teruggekomen (door
immers te beslissen dat verweerder voor
dezelfde vrederechter een vordering betreffende de litigieuze huurschade kon
brengen die aan deze vrederechter reeds
was voorgelegd bij dagvaarding van 26
maart 1982 en waarover deze vrederechter op 21 maart 1983 een eindvonnis velde), ondanks het feit dat volgens het
nooit bestreden vonnis (reeds genoemd)
van 19 december 1984 door verweerder
precies in het vonnis van 21 maart 1983
van de vrederechter te Asse is berust,
miskenning inhoudt van het wettelijk begrip berusten in de zin van de artikelen
1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wethoek, nu immers aldus wordt mogelijk
gemaakt dat ondanks de berusting in
een vonnis tegen dit vonnis een (bovendien onregelmatig) rechtsmiddel wordt
aangewend en het gevorderde recht opnieuw wordt opgeiHst (de litigieuze huurschade) (schending van de artikelen 1044
en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het appelvonnis
van 19 december 1984 oordeelt « dat
deze houding van (verweerder) een
expllciete berusting inhoudt in het
vonnis (van 21 maart 1983) dat hijzelf op 28 april 1983 aan zijn tegen-
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partij liet betekenen », enkel op
grond « dat (verweerder) de vordering met betrekking tot de huurschade opnieuw voor de vrederechter te Asse heeft aanhangig gemaakt (... ) »; dat uit die reden, die
de noodzakelijke steun is van de beslissing, volgt dat de rechtbank, ondanks de gebruikte term, niet heeft
bedoeld een berusting met afstand
van de vordering, in de zin van de
artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, maar aileen een
afstand van het rechtsmiddel van
hoger beroep, met behoud van de
vordering;
Dat het bestreden vonnis, door
het appelvonnis van 19 december
1984 in die zin te lezen, de voormelde wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 oktober 1989 - 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Biitzler.
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KAMER -

27 oktober 1989

1° ENERGIE -

ELEKTRISCHE ENERGIE
WET VAN 10 MAART !925, ART 27 - TOEPASSELIJKHE!D - TELED!STRIBUTIENET.

2° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
TELEDISTRIBUTIENET - TOEPASSELIJKHEID
VAN ART. 27 WET VAN 10 MAART 1925.
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1o en 2° Beschadiging van een kabel van
een teledistributienet valt niet onder
de strafbepaling van artikel 27, tweede
lid, van de wet van 10 maart 1925 op
de elektriciteitsvoorziening.
(BELGISCHE
INTERCOM:'At:NALE
GASEX
ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ
l:\iTERCmi
N.V. T. CREMERS, DE WILDE)
ARREST

(A.R. nr. 6484)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1987 door de
Rechtbank van Koophandel te Leuven in hoger beroep gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 26 van de wet van 17 april 1889,
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering , gewijzigd
door de wet van 30 mei 1961, en 27, tweede lid, van de wet van 10 maart 1925 op
de elektriciteitsvoorziening, en van het
algemeen rechtsbeginsel dat « het strafrecht restrictief moet ge"interpreteerd
worden » en • in poem's strictissima est
interpretatio •,
doordat het vonnis de vordering van
eiseres tegen de verweerders tot betaling
van een schadevergoeding van 43.123
frank onontvankelijk verklaart op grond
dat : • de televisie de techniek is waarmee men langs elektrische weg bewegende beelden over een afstand kan
overbrengen; dat het beeld in de opneemapparatuur, omgezet in een elektrisch signaal, wordt doorgezonden; dat
de onvrijwillige beschadiging van een televisiekabel zoals terecht gevonnist door
de eerste rechter dus wel valt onder toepassing van de wet van 25 april 1925 artikel 27 en een misdrijf uitmaakt; de verjaring is ter zake ingetreden vermits 5
jaar verlopen was op het ogenblik van
de dagvaarding en het instellen van een
burgerlijke vordering •,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis
ten onrechte beslist dat de onvrijwillige
beschadiging van een televisiekabel een
misdrijf uitmaakt ingevolge artikel 27
van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening; artikel 27, tweede
lid, van die wet integendeel uitsluitend
van toepassing is op de onvrijwillige vernieling of beschadiging van machines of
inrichtingen voor de voortbrengst, de
omzetting, de bezorging en de benutting
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van elektrische energie, of op personen
die het vervoer van elektrische energie
op de wettelijk toegelaten lijnen en netten verhinderen of stremmen; de televisiekabel daarentegen, volgens artikel 1,
litt. c, van het koninklijk besluit van 24
december 1966 « betreffende de netten
voor radio-omroepuitzendingen in de woningen van derden », betrekking heeft op
het opvangen en doorgeven van de omgeroepen televisieuitzendingen in plaats
van elektrische energie, zodat de onvrijwillige beschadiging ervan geen misdrijf
uitmaakt (schending van artikel 27, tweede lid, van de wet van 10 maart 1925);
het vonnis dan ook ten onrechte beslist
dat de verjaring ter zake ingetreden is
omdat 5 jaar verlopen was op het ogenblik van het instellen van de burgerlijke
vordering; die verjaringstermijn niet van
toepassing is vermits de vordering van
eiseres op geen misdrijf steunt, maar integendeel op een onvrijwillige beschadiging van een televisiekabel (schending
van artikel 26 van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering );

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat « televisie de techniek is
waarmee men langs elektrische weg
bewegende beelden over een afstand
kan overbrengen; dat het beeld in
de opneemapparatuur, omgezet in
een elektrisch signaal, wordt doorgezonden »;
Dat het uit die vaststelling afleidt
dat de onvrijwillige beschadiging
van een kabel van het ondergronds
primair televisienet van eiseres
« dus wei valt onder toepassing van
de wet van 25 april (lees : 10 maart)
1925, artikel 27, en een misdrijf uitmaakt »;
Dat het beslist dat, vermits op het
ogenblik van de dagvaarding vijf
jaar verlopen waren, de door eiseres
ingestelde burgerlijke rechtsvordering verjaard is;
Overwegende eensdeels dat blijkt
uit de geschiedenis van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening dat die wet tot doel had
maatregelen voor te stellen tot uitbreiding en bevordering van het ge-
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bruik van elektrische energie en de
elektriciteitsvoorziening wettelijk te
regelen;
Dat in artikel 1, derde lid, wordt
gezegd dat de bepalingen van de
wet « niet van toepassing (zijn) op
de spoorwegen, de trams, de telegrafen en de telefonen waarvan de aanleg op de openbare wegen en de inbedrijfneming door afzonderlijke
wetten worden geregeld »;
Dat artikel 27, tweede lid, luidt als
volgt : « Zij die, bij gebrek aan voorzorg, zonder opzet machines of inrichtingen voor de voortbrengst, de
omzetting, de bezorging en de benuttiging van elektrische energie
vernielen of beschadigen of die het
vervoer daarvan op de wettelijk toegelaten lijnen en netten verhinderen
of stremmen, worden gestraft met
de bij artikel 563 van het Strafwetboek bepaalde straffen »;
Overwegende anderdeels dat het
aanleggen en exploiteren van teledistributienetten geregeld wordt
door het koninklijk besluit van 24
december 1966 betreffende de netten
voor distributie van radio-omroepuitzendingen in de woningen van derden; dat de desbetreffende bepalingen van dit besluit werden genomen
ter uitvoering van artikel 13 van de
wet van 26 januari 1960 betreffende
de taksen op de toestellen voor het
ontvangen van radio-omroepuitzendingen, gewijzigd bij de wet van 7
augustus 1961;
Dat de wet van 10 maart 1925 op
de elektriciteitsvoorziening geen
rechtsgrond voor het genoemde koninklijk besluit oplevert; dat de beschadiging van een kabel van het teledistributienet derhalve niet valt
onder artikel 27, tweede lid, van die
wet;
Overwegende dat het vonnis, door
anders te beslissen, de in het onderdee! aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het be- 1o en 2° Het O.M. kan cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg gestreden vonnis; beveelt dat van dit
wezen beslissing in burgerlijke zaken,
arrest melding zal worden gemaakt
wanneer de openbare orde in gevaar
op de kant van het vernietigde vonkomt door een toestand die moet wornis; houdt de kosten aan en laat de
den verholpen (1); dat is niet het geval
beslissing daaromtrent aan de feiwanneer een arrest van het arbeidstenrechter over; verwijst de zaak
hof, het weze nag door een eventueel
naar de Rechtbank van Koophandel
te ruime interpretatie van art. 125 van
het algemeen reglement op de gete Brussel, zitting houdende in horechtskosten in strafzaken en van art.
ger beroep.
27 oktober 1989 - 1" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen Geiljkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Houtekier.

8.1 E. V.R.M., alleen tot gevolg heeft

dat een beslissing van de gewestelljke
inspecteur die een werkloze wegens algemeen bekend wangedrag bestraft,
nietig wordt verklaard (2). (Art. 138,
tweede lid, Ger.W.)

(1) Zie Cass., 14 feb. 1980 (A.C, 1979-80, nr.
372) met cone!. proc.-gen. Dumon in Bull. en
Pas., 1980, I, 696, inz. blz. 702 tot 708 : 11 jan.
1982, A.R. nr. 3351 (ibid., 1981-82, nr. 286); 29
maart 1982, A.R. nr. 6475 (ibid., 1981-82, nr.
456); 8 nov. 1985, A.R. nr. 4862 (ibid., 1985-86,
nr. 158} en de noten 1 en 2.
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3•

KAMER -

30 oktober 1989

1° OPENBAAR MINISTERIE-

Bl.JRGERLIJKE ZAKEN - VOORZIENI:'IJG IN CASSATIE
- OPENBARE ORDE- ONTVANKEL!JKHE!DSVEREISTE - BEGRIP.

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - PERSOKDi DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEI\OEP KA::-1 WORDE:'IJ
INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS VOORZIENI:'IJG \'AN HET OPENBAAR ML\ISTERIE- ONTVA:\KELIJKHEID - VEREISTE.

3° VOORZIENING

IN

CASSATIE

B"CRGETILIJKE ZAKEN - \'ORME;'\i - GRONDEN
VAN
NIET·ONTVANKELIJKHE!D
AMBTSHALVE OPGEWORPEN GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHE!D TEGEN EEN VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MIN!STERIE BIJ
HET HOF VAN BEROEP - GEEN KENNISGEVING.

4° OPENBAAR MINISTERIE -

OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN BEROEP
- AMBTSHALVE OPGEWORPEN GRO!\;D VAN
NIET-ONTVANKELIJKHE!D TEGEN EEN VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ
HET HOF VA"' BEROEP - GEEN KE!\;1'\!SGEVING.

(2} De beide middelen van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen verwijten het bestreden arrest dat het aan twee
wettelijke bepalingen een draagwijdte heeft
gegeven die deze niet hebben. Het eerste middel voert schending aan van art. 125 van
het algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken, vastgesteld bij art. 1, K.B. 28
dec. 1950, het tweede, schending van art. 8
E.V.R.M., ondertekend te Rome op 4 nov. 1950
en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Het zou verkeerd zijn een cassatieberoep
niet ontvankelijk te verklaren dat aan het Hof
een beslissing voorlegt die een stand van zaken heeft doen ontstaan die moet worden verholpen, enkel op grond dat de magistraat van
het 0.1\1., in zijn verzoekschrift geen - zoals
te dezen - of een verkeerde uitleg zou hebben gegeven over de ontvankelijl<heidsvereiste
van art. 138, tweede lid, Ger.W. (Cone!. proc.gen. Dumon v66r Cass., 14 feb. 1980, Bull. en
Pas., 1980, I, biz. 707 en 708, in limine).
Dat belet echter niet dat men in de overwegingen van het verzoekschrift van de procureur-generaal geen voldoende redenen kan
vinden om de tussenkomst, bedoeld in dat artikel, te verantwoorden.
Die bepaling vindt immers geen toepassing
wanneer een arrest van het arbeidshof, zij het
door een eventueel te ruime interpretatie van
art. 125 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken en van art. 8.1,
E.V.R.M., aileen tot nietigheid leidt van een
beslissing van de gewestelijke inspecteur die
een werkloze wegens algemeen bekend wangedrag bestraft.

(Zie vervolg nota volgende blz.)
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3° en 4o Een ambtshalve opgeworpen
grand van niet-ontvankelijkheid tegen
een voorziening in burgerlijke zaken
van een procureur-generaal bij een hof
van beroep moet niet worden voorafgegaan door een kennisgeving; art.
1097 Ger. W. is op een dergelijke geval
niet van toepassing (3). (Art. 1097
Ger.W.) (Impliciet.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, DELIENER)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8644)
HET HOF; _ Gelet op bet bestreden arrest, op 25 januari 1989 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;

Over de middelen samen,
llet eerste: schending van artikel 125
van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement
op de gerechtskosten in strafzaken,
doordat het arrest, na erop te hebben
gewezen dat « de heer Deliener op 17 oktober 1985 te 17 uur 20 in staat van dronkenschap en zelfs van alcoholcoma op de
openbare weg is gevonden; de politie van
's-Gravenbrakel hem te 17 uur 50 naar
de kliniek van 's-Gravenbrakel heeft laten overbrengen •; dat « de waarnemend
hoofdinspecteur N ... op 22 november 1985
een inlichtingsverslag naar de R.V.A.
heeft gestuurd dat zegt: Op 17 oktober
1985 te 17 uur 20 zijn onze diensten op-

------------------1
{Vervolg nota van vorige biz.)

Onderhavig arrest beslist evenwel niet dat
elk gevolg van de schending van een van die
twee artikelen nooit tot een stand van zaken
zou kunnen leiden die de openbare orde in gevaar brengt en die zou moeten worden verholpen. Dat is een kiese kwestie die het Hof niet
diende te beslechten. Uit geen vermelding van
onderhavig arrest kan derhalve worden opgemaakt WPike beslissing het Hof zou nemen als
in een voorziening, bijvoorbeeld, kritiek zou
worden geoefend op het gevolg van een onjuiste enge uitlegging van art. 125 van voormeld
algemeen reglement, welke bepa!mg belangrijke bevoegdheden verleent aan de procureurgeneraal bij het hof van beroep.

J.F. L.

(3) De oplossing volgt uit de tekst zelf van
art. 1097 Ger.W. (Cass., 11 jan. 1982, A.R.
nr. 3351, A.C., 1981-82, nr. 286).

Nr. 129

getreden om een duidelijke dronkenschap op de openbare weg vast te stellen
ten laste van de werkloze Maurice Deliener - geboren te Naast op 24 november
1938 - chaussee d'Ecaussinnes 97, in onze gemeente. De vaststellingen zijn vastgelegd in ons proces-verbaal nr. 875 dat
aan de procureur des Konings, afdeling
bevoegd voor de politiezaken te Zinnik,
is gestuurd. Maurice Deliener is bij onze
diensten gekend als een trouwe cafebezoeker » en dat « de heer Saey, gewestelijk werkloosheidsinspecteur, op 11 december 1985 naar de heer procureur des
Konings, afdeling politierechtbank te
Zinnik, heeft geschreven om het afschrift van het proces-verbaal nr. 875 en
het te wijzen vonnis te bekomen •, en na
te hebben gezegd dat « de politieman aldus op 17 oktober 1985 is opgetreden in
het kader van zijn functie van orgaan
van de gerechtelijke politie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 167, 1°,
van de Gemeentewet », dat « een derde,
de R.V.A., door een lid van de gemeentepolitie op de hoogte is gebracht van het
bestaan van een strafdossier ten laste
van de werkloze, zonder daartoe te zijn
uitgenodigd, alhoewel hij daartoe krachtens de wettelijke bepalingen (...) niet bevoegd is », en dat • de R.V.A. machtiging
heeft gekregen om kennis te nemen en
een afschrift te bekomen van het procesverbaal nr. 875 (...) met miskenning van
de rechten van de heer Deliener », overweegt dat « nu de R.V.A. op onregelmatige wijze in kennis is gesteld, de vorderingen van de R.V.A. d.d. 11 december
1985 (...) nietig zijn, (daar) ze gegrond
zijn op informatie die op onwettige wijze
is verkregen, (zodat) de op grand van die
procedure genomen (... ) sancties vernietigd moeten worden, rekening houdend
met artikel 198 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 •, en aldus
impliciet doch zeker een schending van
artikel 125 van het tarief in strafzaken
aanvoert,
terwijl artikel 125 van het koninklijk
besluit van 28 december 1950, in zoverre
het enkel betrekking heeft op de aflevering van een uitgifte of afschrift van de
akten van onderzoek en rechtspleging in
criminele, correctionele en politiezaken
en in tuchtzaken, niets te maken heeft
met het geval waarin de verbalisant bij de vaststelling in een proces-verbaal
van een overtreding van de strafwet een gewoon verslag toestuurt aan de
overheid die in het kader van de wet van
14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel
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herstel, en van artikel 173 van het koninklijk besluit van 20 december 1963
wettelijk gemachtigd is om inlichtingen
te ontvangen om alle onderzoekingen en
navorsingen te doen inzake werkloosheid, overeenkomstig artikel 173 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963;
het tweede : schending van artikel 8
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955,
doordat het arrest, na de feiten te hebben vermeld en de in het eerste middel
overgenomen overwegingen te hebben
ontwikkeld, uit de houding van het lid
van de gemeentepolitie ten aanzien van
de R.V.A. afleidt dat het recht van de
tweede verweerder op eerbiediging van
zijn prive-leven is aangetast en dat er inmenging is geweest van enig openbaar
gezag met betrekking tot de uitoefening
van dit recht,
terwijl artikel 8 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens, enerzijds, niet geldt voor bescherming van gedragingen - zoals dronkenschap op de openbare weg - die noodzakelijk in het openbaar moeten gebeuren,
anderzijds, niet als inmenging van enig
openbaar gezag beschouwt, de inmenging die bij de wet is bepaald - inzonderheid bij de artikelen 22 tot 26 van de
wet van 14 februari 1961 - en een voor
het economische welzijn van het land
noodzakelijke maatregel uitmaakt; zodat
het arrest, door aldus uitspraak te doen,
het voorschrift van de geschonden bepaling verkeerd uitlegt :

Overwegende dat het openbaar
ministerie, ingevolge artikel 138,
tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, in burgerlijke zaken, buiten de gevallen die de wet bepaalt,
enkel ambtshalve optreedt wanneer
de openbare orde in gevaar wordt
gebracht door een toestand die verholpen moet worden;
Overwegende dat het arrest, door
de bekritiseerde overwegingen, een
beslissing van de eerste verweerder
vernietigt waarbij de tweede verweerder wegens algemeen bekend
wangedrag van het recht op werkloosheidsuitkering voor een periode
van dertien weken wordt uitgesloten, met toepassing van artikel 198,
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1°, van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid;
Dat noch die overwegingen noch
die beslissing een toestand doen
ontstaan die het ambtshalve optreden van het openbaar ministerie verantwoordt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; laat de kosten ten laste
van de Staat.
30 oktober 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advo-

caat-generaal.
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2• KAMER - 31 oktober 1989

1° STRAF -

VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN - ART. 195, TWEEDE EN DERDE LID,
SV. - KEUZE VAN DE VERVALLENVERKLARING - REDENGEVING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN- ART. 195,
TWEEDE EN DERDE LID, SV. - KEUZE VAN DE
VERVALLENVERKLARING- REDENGEVING.

1o en 2° Aan de bijzondere motiverings-

verplichting die art. 195, tweede en
derde lid, Sv. oplegt aan de rechtbank
wanneer zij in hager beroep verval
van het recht tot het besturen van een
voertuig, een luchtschip, of het geleiden van een rijdier uitspreekt, wordt
niet voldaan wanneer de rechter, wegens vluchtmisdrijf, benevens de mini-
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mum-geldboete ook vervallenverklaring van het recht tot sturen gedurende een termijn van acht dagen oplegt,
zonder de redenen te vermelden waarom hij de vervallenverklaring uitspreekt (1).
(REYN!ERS EN P.V.B.A. AMITRANS)
ARREST

(A.R. nr. 3110)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 december 1988 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. Op de voorziening van Albrecht
Reyniers:

A. tegen de beslissing op de tegen
hem wegens het feit B ingestelde
strafvordering :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. tegen de beslissing op de tegen
hem wegens het feit A ingestelde
strafvordering :
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rechter is deze rechtbank van oordeel
dat de telastlegging A als bewezen voorkomt en client bestraft te worden zoals
hierna vernoemd. Het verval en de geldboete client beperkt te worden tot het minimum bij gebrek aan antecedenten. De
overige beschikldngen van het vonnis a
quo dienen bevestigd te worden » (pagina 2),

terwijl ieder veroordelend vonnis overeenkomstig artikel 195, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering « 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 derge!ijke maatregel uitspreekt.
Het rechtvaardigt bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of
maatregel »; deze regel eveneens geldt
voor de correctionele rechtbank die uitspraak doet in graad van beroep en een
verval van het recht tot sturen uitspreekt (artikel 195, derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering ), zodat het
bestreden vonnis, door te oordelen dat
« het verval en de geldboete (hoofdens
het feit A) (...) tot het minimum (client
beperkt te worden) bij gebrek aan antecedenten » (pagina 2) de redenen van de
door de rechters gekozen straf van verval hoofdens het feit A niet vermeldt en
de strafmaat onvoldoende motiveert
(schending van artikel 195, tweede en
derde lid, van het Wetboek van Strafvordering ) :

Over het middel: schending van artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering ,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
hoofdens het feit B (niet te kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis) tot
een geldboete van 26 frank of een vervangende gevangenisstraf van 8 dagen
veroordeelt, en - opnieuw rechtdoende
- hem hoofdens het feit A (vluchtmisdrijf) tot een geldboete van 100 frank en
tot een vervallenverklaring van het recht
tot sturen gedurende een termijn van 8
dagen veroordeelt; eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk hoofdens de geldboeten wordt verklaard; het aangevochten
vonnis zijn beslissing als volgt moti-·
veert : « in tegenstelling met de eerste

Overwegende dat de appelrechters, die aan eiser bij veroordeling
wegens het hem ten laste gelegde
feit A de straf van verval van het
recht tot het besturen van een voertuig « kunnen » opleggen, door hun
redengeving « dat de telastlegging A
(... ) dient bestraft te worden zoals
hierna vermeld; het verval (... ) dient
beperkt te worden tot het minimum
bij gebrek aan antecedenten » noch
door enige andere redengeving de
keuze van de straf van vervallenverklaring regelmatig motiveren;

(1) Zie Cass., 2 maart 1988, A.R. nr. 6388
(A.C., 1987-88, nr. 405), en 23 mei 1989, A.R.
nr. 2818 {ibid., 1988-89, nr. 541).

Overwegende dat het uitgesproken verval een bestanddeel is van
de aan eiser wegens de telastlegging

Dat het middel gegrond is;
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A opgelegde straf; dat de onwettig31 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitheid van het verval de onwettigheid ter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkvan de gehele straf medebrengt;
luidende conclusie van de h. Tillekaerts,
II. Op de voorziening van de advocaat-generaal - Advocaat: mr. SiP.V.B.A. Amitrans :
mont.
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij, werd betekend aan
het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat evenwel, ten gevolge van de hierna uit te spreken
vernietiging van de beslissing op de Nr. 131
tegen eiser wegens het feit A ingestelde strafvordering en van zijn
veroordeling in de kosten van hoger
2• KAMER - 31 oktober 1989
beroep, de beslissing waarbij eiseres
civielrechtelijk aansprakelijk wordt
verklaard voor de aan eiser wegens
het feit A opgelegde geldboete en WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 - REGLEMENTSBEPALINGEN voor de kosten van hoger beroep
ART. 10.2, EERSTE LID, WEGVERKEERSREGLEwaarin eiser wordt veroordeeld,
MENT- PLOTSELING REMMEN WANNEER DIT
geen bestaansreden meer heeft;
NIET OM VEILIGHEIDSREDENEN VEREIST IS
-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser wegens het feit A ingestelde strafvordering en in zoverre hij in de kosten
van hoger beroep wordt veroordeeld;
verwerpt de voorziening van eiser
voor het overige; verwerpt de voor- ,
ziening van eiseres; stelt vast dat de
beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard
voor de aan eiser wegens het feit A
opgelegde geldboete en voor de kosten van hoger beroep waarin eiser
wordt veroordeeld, geen bestaansreden meer heeft; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres
in de helft en eiser in een vierde
van de kosten; laat het overige vierde ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele rechtbank te Kortrijk, zitting houdende in hoger beroep.

DRAAGWIJDTE.

Art. 10.2, eerste lid, Wegverkeersreglement verbiedt niet aan de weggebruiker te remmen maar wel « plotseling »
te remmen wanneer dat niet om veiligheidsredenen vereist is; die bepaling
verbiedt niet lichtjes af te remmen (1).

(STICHELBAUT T. BELGISCHE STAAT - MIN.
VAN OPENBARE WERKEN, WEGENFONDS E.A.;
BELGISCHE STAAT- MIN. VAN OPENBARE WERKEN, WEGENFONDS T. VERHAEGHE, C!AC N.V.;
MERCATOR N.V. T. VERHAEGHE, CIAC N.V.)

(A.R. nr. 3114)

31 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens- Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. P.
Amerijckx, Gent, en J. Matthys, Gent.

(1} POTE, Handboek Verkeerswetgeving, dee!
1, druk 1985, biz. 273 tot 276.
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II. Op de voorziening van Luc De
Wilde:

Nr. 132
2•

Nr. 132

KAMER -
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING
EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING EN DE BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING BEGRIP.

Tegenstrijdig is het arrest dat, na de beklaagde met toepassing van art. 398,
eerste lid, Sw., strafrechtelijk te hebben veroordeeld wegens het opzettelijk
toebrengen van verwondingen of slagen, bij de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering een geneesheerdeskundige aanstelt met de opdracht
« de duur van de volledige en de duur
en de graad van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te bepalen; (. ..) of,
indien in de toekomst een verdere evolutie van de blijvende arbeidsongeschiktheid te verwachten is, een datum
te bepalen voor een mogelijke herziening », hetgeen impliceert dat de bewezen verklaarde opzettelijk toegebrachte verwondingen of slagen arbeidsongeschiktheid, eventueel zelfs een blijvende, tot gevolg hebben gehad (1).
(Art. 97 Gw.)
(VERBEEREN T. ONTVANGER VAN HET O.C.M.W.
TE GENT, DE SMET; DE WILDE, DE SMET T. ONTVANGER VAN HET O.C.M.W. TE GENT, VERBEEREN)
ARREST

(A.R. nr. 3318)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewe.zen;
I. Op de voorziening van Jan Verbeeren:

-----------------1
(1) Zie Cass., 16 nov. 1983, A.R. nr. 3181, en
15 feb. 1984, A.R. nr. 3290 (A.C., 1983-84, nrs.
145 en 332).

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het hof van beroep eiser, met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, veroordeelt tot een enkele straf wegens
verschillende misdrijven, waaronder
de telastlegging C, namelijk om als
dader opzettelijk verwondingen of
slagen te hebben toegebracht aan
Jan Verbeeren;
Overwegende dat de appelrechters
niet zonder tegenstrijdigheid eiser,
met toepassing van artikel 398, eerste lid, van het Strafwetboek, schuldig konden verklaren aan opzettelijke slagen, en tevens, bij de uitspraak over de civielrechtelijke vordering van Jan Verbeeren tegen
hem, met bevestiging van het beroepen vonnis, een geneesheer-deskundige konden aanstellen met de opdracht « de duur van de volledige en
de duur en de graad van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te bepalen; (...) of, indien in de toekomst
een verdere evolutie van de blijvende arbeidsongeschiktheid te verwachten is, een datum te bepalen
voor een mogelijke herziening »; dat
die beslissing immers impliceert dat
de bewezen verklaarde opzettelijk
toegebrachte verwondingen of slagen arbeidsongeschiktheid voor gevolg hebben gehad en eventueel
zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders tegen eiser :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging, op de niet beperkte voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering,

Nr. 133
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de vernietiging tot gevolg heeft van
de definitieve en de niet definitieve
beslissingen op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen
die het gevolg zijn van eerstgenoemde beslissing, zelfs al wordt die vernietiging uitgesproken op een
ambtshalve aangevoerd middel;
III. Op de voorziening van Willy
DeSmet:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 97 van de
Grondwet:

Overwegende dat het arrest, zoals
hiervoren gezegd op de voorziening
van Luc De Wilde, de beslissing laat
steunen op een tegenstrijdige redengeving;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers sub II en III veroordeelt op de
tegen hen ingestelde strafvordering
en civielrechtelijke vorderingen; verwerpt de voorziening van eiser sub
III voor het overige; verwerpt de
voorziening van eiser sub I; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser sub I in de kosten van
zij n voorziening; veroordeelt eiser
sub III in een vierde van de kosten
van zijn voorziening; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
31 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen :
1. van de ontvanger O.C.M.W. te
Gent en van Jan Verbeeren tegen
eiser:
Nr. 133
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging, op de niet be2" KAMER - 31 oktober 1989
perkte voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering,
de vernietiging tot gevolg heeft van RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VEROORDEde definitieve en de niet definitieve
LING GEGROND, ONDER MEER, OP GEGEVENS
beslissingen op de tegen hem ingeUIT EEN ANDERE ZAAK- MISKENNING VAN
stelde civielrechtelijke vorderingen
RET RECHT VAN VERDEDIGING.
die het gevolg zijn van eerstgenoemde beslissing, zelfs al wordt die Het recht van verdediging wordt miskend door het arrest waarbij de bevernietiging uitgesproken op een
klaagde wegens de hem ten laste geambtshalve aangevoerd middel;

2. van eiser tegen Jan Verbeeren:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorziening
van eiser, burgerlijke partij, werd
betekend aan verweerder :
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

legde feiten wordt veroordeeld op
grond, onder meer, van vergelijkingspunten geput uit een ander strafdossier dat niet aan de beklaagde was medegedeeld (1).

1----------------(1) Zie Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr.
174), 26 jan. 1983, A.R. nr. 2711 (ibid., 1982-83,
nr. 304) en 5 mei 1987, A.R. nr. 695 (ibid.,
1986-87, nr. 516).
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(REYES TORO)
ARREST

(A.R. nr. 3842)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juli 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel: schending
van artikel 6.1 en 6.3b van het Europees
Verdrag voor de Bescherming van de
Rechten van de Mens (recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak; recht op
voldoende faciliteiten, nodig voor de
voorbereiding van zijn verdediging) en
miskenning van het recht van verdediging in strafzaken,
doordat het hof van beroep, voor de
schuldigverklaring van eiser onder meer
steunt op gegevens « van een ander
drugtransport » met name van een ander
gerechtelijk dossier, « waarin precies dezelfde valse paspoort-stempel werd gebruikt en waarin een van de betrokkenen, zoals beklaagde, beweerde een
gauwdief te zijn »;

Nr. 133

Overwegende dat het arrest onder
meer oordeelt : « Dat aan de koeriers, naar aile waarschijnlijkheid,
niet werd medegedeeld, dat iemand
anders hen zou ophalen; dat deze
hypothese in verband mag worden
gebracht met het onderscheppen
van een ander drugtransport waarin
precies dezelfde valse paspoortstempel werd gebruikt en waarin
een van de betrokkenen, zoals beklaagde, beweerde een gauwdief te
zijn; dat de niet overlegging van dit
dossier de rechten van verdediging
niet schendt; dat het hof, soeverein,
de bewijswaarde van elke inlichting
die in het dossier voorkomt, beoordeelt; dat het gegeven door de verdediging kon worden besproken »;
Overwegende dat uit deze redengeving van het arrest blijkt dat het
hof van beroep de juistheid van de
in bedoeld proces-verbaal vervatte
gegevens aanneemt;
Overwegende dat de rechter, zo

terwijl een juist begrip van de in het hij soeverein de bewijswaarde van
middel aangegeven rechtsbeginsel en elke inlichting die in het dossier
verdragsbepalingen inhoudt dat voor de
schuldigverklaring van de verdachte voorkomt, beoordeelt, niet zonder
geen gegevens geput mogen worden uit miskenning van de rechten van vereen dossier waarvan de verdediging de dediging vermag de veroordeling
inhoud niet heeft kunnen nagaan, en dit mede te gronden op vergelijkingsin tegenstelling tot het openbaar ministe- elementen geput uit een ander dosrie dat van het volledige dossier kennis sier, dat niet aan de beklaagde
heeft : en ook al antwoordt het hof daar- werd medegedeeld en wanneer de
op « dat het gegeven door de verdediging beklaagde aldus in de onmogelijkkon worden besproken "• dit vanzelfspre- heid was zich nopens die vergekend slechts een oppervlakkige bespreking kon zijn - nu juist het ontbreken lijkingselementen te verdedigen;
van het eigenlijke dossier ieder serieus
Dat het middel in zoverre gegrond
onderzoek naar de relevantie en de juistheid van de aanhaling eruit onmogelijk is;
maakt:

Overwegende dat eiser voor het
hof van beroep aanvoerde dat zijn
recht van verdediging werd miskend
doordat in een proces-verbaal, opgenomen als stuk 28 van het dossier,
vergelijkingspunten met een ander
dossier werden opgesomd en dat, bij
ontstentenis van de overlegging van
dat dossier, hij in de onmogelijkheid
was de in dat proces-verbaal voorkomende gegevens op hun juistheid te
toetsen;

Om die redenen, ongeacht de overige door eiser aangevoerde middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt
het bestreden arrest; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.

Nr. 134
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31 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Andersluidende conclusie (2) van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. E. Boutmans, Antwerpen.

297

2° Niet ontvankelijk is het verzoek van

een beklaagde tot verwijzing van de
zaak naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking, als dat
verzoek gegrond is op feiten die aan
het openbaar ministerie ten laste zijn
gelegd (2).
(DESMET}
ARREST

(A.R. nr. 3847)

Nr. 134

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot verwijzing van de
ene rechtbank naar de andere op
grond van gewettigde verdenking,
1° VERWIJZING VAN EEN RECHT- neergelegd ter griffie van het Hof
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- op 4 september 1989;
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VEROverwegende dat het verzoekZOEK GERICHT TEGEN EEN ONDERZOEKSschrift strekt tot verwijzing naar
RECHTER DIE NIET MEER MET DE BEHANDEeen andere correctionele rechtbank
LING VAN DE ZAAK IS BELAST.
van de zaak die voor de Correctione2° VERWIJZING VAN EEN RECHT- le Rechtbank te Kortrijk aanhangig
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- is gemaakt bij verwijzing door de
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VER- raadkamer te Kortrijk op 21 april
1989 en waa:rvan het dossier het noZOEK GEGROND OP FElTEN DIE AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE TEN LASTE ZIJN GE- titienummer 17.95.0012 draagt; dat
LEGD.
eiser vervolgd wordt wegens zware
diefstallen;
1o Het verzoek tot verwijzing van een
Overwegende
dat
het
verrechtbank naar een andere op grand
van gewettigde verdenking wegens lei- zoekschrift hierop is gestoeld dat de
ten die aan een onderzoeksrechter ten onderzoeksrechter die zijn zaak
laste zijn gelegd, heeft geen bestaans- heeft onderzocht alsmede « het parreden wanneer die onderzoeksrechter ket » met bepaalde in zijn voordeel
niet meer met de zaak is belast (1).
voor de onderzoeksrechter onder
----------------1 eed afgelegde verklaringen << geen
rekening willen houden en derhalve
Nota arrest nr. 133 :
in die mate bevooroordeeld zijn ten
(2) Het O.M. was van oordeel dat het tweede opzichte van (verzoeker) dat deze
middel niet kon worden aangenomen, nu het hem toch hebben gedagvaard »;
arrest de veroordeling naar recht verantwoordde op grond van andere redenen en zich ertoe
Overwegende dat het verzoek, wat
beperkte te wijzen op enig verband met een de onderzoeksrechter betreft, geen
ander drugtransport zonder gewag te maken
van enig gegeven dat in het bedoelde proces- bestaansreden heeft, nu die onderverbaal (stuk 28 van het dossier) niet was ver- zoeksrechter niet meer met de zaak
meld en zonder te zeggen dat de feiten op is gelast;
grond van het ander drugtransport bewezen
Overwegende dat het verzoek niet
waren of dat eiser bij dit ander drugtransport
was betrokken, zodat de gekritiseerde reden ontvankelijk is in zoverre het gevan het arrest ten overvloede was gegeven. grond is op feiten die tegen het
Het oordeelde dat de andere door eiser aangezijn aangevoerde middelen evenmin konden worden aan- openbaar ministerie
genomen en dat er derhalve aanleiding was tot voerd;
2•

KAMER -

31 oktober 1989

het verwerpen van het cassatieberoep.
Nota 1 arrest nr. 134 :
(1) Cass., 4 sept. 1973 (A.C, 1974, 5).

Nota 2 arrest nr. 134 :
(2) Cass., 30 mei 1978 (A.C, 1978, 1154) en 14
sept. 1983, A.R. nr. 3094 (ibid., 1983-84, nr. 27).
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Nr. 135
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Om die redenen, verwerpt het verZOek; veroordeelt verzoeker in de
kosten.
31 oktober 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - GelijkJuidende concJusie van de h. Tillekaerts,

go RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 6.1
E.V.R.M. - TUCHTZAKEN - VEREISTE VAN DE
DUBBELE AANLEG.

10° HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN ART. 1068, EERSTE LID, GER.W. - DEVOLUTlEVE KRACHT - ORDE VAN ARCHITECTEN.

advocaat-generaal.
11° RECHTEN VAN DE' MENS 7.1 E.V.R.M. -

ART.
TOEPASSELIJKHEID IN TUCHT-

ZAKEN.

12° RECHTEN VAN DE MENS 15.1 l.V.B.P.R.
TUCHTZAKEN.

TOEPASSELIJKHEID

ART.
IN

1°, 2° en 3° Tuchtrechtspraak ]evert in de

Nr. 135
1•

-

KAMER -

regel geen geschil op als bedoeld in
art. 92 Gw., al kan zij leiden tot het
vaststellen van burgerlijke rechten en
verplichtingen in de zin van art. 6.1
E. V.R.M (1).

2 november 1989

1° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE - GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN - ART. 92. GW. - ART. ~.1
E.V.R.M.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - TUCHTRECHTELIJKE PROCEDURE
HET VASTSTELLEN VAN BURGERLIJKE
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

4°, 5° en 6° Art. 6.1 E. V.R.M vereist niet

dat de geschillen in tuchtzaken door
rechtbanken in de zin van art. 92 Gw.,
te weten de justitiele gerechten, worden berecht, oak al gaat het om een
schorsing of ontneming van het recht
om een beroep uit te oefenen (2).
7° De regel van de dubbele aanleg is

geen algemeen rechtsbeginsel (3).

3° GRONDWET -

ART. 92 - GESCHILLEN
OVER BURGERLIJKE RECHTEN TUCHTRECHTSPRAAK.

6° RECHTBANKEN -

(1) Cass., 27 nov. 1957, (A.C., 1958, 190); 3
mei 1974 (A.C., 1974, 967, en cone!. proc.-gen.
Ganshof van der Meersch, 983); 25 juni 1974,
(A.C., 1974, 1196, en cone!. eerste adv.-gen. Dumon, 1203); 15 juni 1979, (A.C., 1978-79, 1232);
21 dec. 1979, (A.C., 1979-80, nr. 257); 14 jan.
1983, (A.C., 1982-83, nr. 285); 2 juni 1983, A.R.
nr. 6668, (A.C., 1982-83, nr. 547); 14 mei 1987,
(A.C., 1986-87, nr. 538), en de cone!. van eerste
adv.-gen. Velu, in Bull., 1986, nr. 538.
Zie: P. LAMBERT, « La Convention europeenne des droits de l'homme et le droit disciplinaire », J.T., 1988, 53-58, (55, nr. 6). P. LAMBERT, La Convention europeenne des di'oits de
l'homme dans fa Jurisprudence beige, coli.
Droit et Justice, (Ed. Nemesis 1987), blz. 62 e.v.

7° RECHTSBEGINSELEN
NE) - BEGRIP - DUBBELE

(2) Cass., 14 jan. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 285);
14 april 1983 (A.C., 1982-83, nr. 441); P. LAMgeciteerd in voetnoot 1, blz. 57, nr. 8; J.
VELU, « La notion de " tribunal " et les notions
avoisinantes dans Ia Convention de sauvegarde des droits de l'homme >>, in Libel' Amicorum Fredh'ic Duman (Kluwer 1983), t. II, 1287.

4° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 6.1
E.V.R.M. - GESCHILLEN IN TUCHTZAKEN BEVOEGDHEID VAN RECHTBANKEN IN DE ZIN
VAN ART. 92 GW.

5° GRONDWET RECHTBANKEN RECHTSPRAAK.

ART. 92 GEWONE
BEVOEGDHEID - TUCHT-

TUCHTZAKEN ART. 6.1 E.\'.R.M. - RECHT OP BEHANDELING
VAN DE TUCHTZAAK DOOR EEN RECHTERL!JKE INSTANTIE - JUSTITIEEL GERECHT.

(ALGEMEAANLEG.

8° RECHTEN VAN DE MENS
14.5 l.V.B.P.R. -

TUCHTZAKEN.

ART.

BERT,

(3) Cass., 9 sept. 1986, A.R. nr. 656 (A.C.,
1986-87, nr. 16) en de voetnoot 5; 10 dec. 1987,
A.R. nr. 5928 (A.C., 1987-88, nr. 221).
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Nr. 135

8° Art. 14.5 L V.B.P.R. vindt alleen toepassing op veroordelingen wegens een
strafbaar feit, niet op uitspraken in
tuchtzaken (4).

go Art. 6.1. E. V.R.M., voor zover het in
tuchtzaken toepassing vindt, stelt niet
het vereiste van een tweede instantie
(5).
10° De regel van art. 1068, eerste lid,
Ger. W. is van toepassing is op het hager beroep tegen een tuchtrechtelijke
beslissing van de raad van de Orde
van Architecten (6).
11° en 12° Artt. 7.1 E. V.R.M

en 15.1
L V.B.P.R. zijn niet toepasselijk op
tuchtzaken die geen betrekking hebben op de gegrondheid van een strafvervolging (7).
(A... t. ORDE VAN ARCHITECTEN
ARREST

(A.R. nr. 6286)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 24 februari 1988
gewezen door de raad van beroep
van de Orde van Architecten, met
het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 6, 92,
93 en 94 van de Grondwet en artikelen 6,
§ 1, en 14 van het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, getekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd

-------------------1
(4) Raadpl. Cass., 9 sept. 1986, A.R. nr. 656
(A.C., 1986-87, nr. 16); 14 mei 1987, A.R.
nr. 7638 (A.C., 1986-87, nr. 538).
(5) Raadpl. Cass., 3 nov. 1987, A.R. nr. 1841
(A.C, 1987-88, nr. 140); 1 dec. 1988, A.R.
nr. 5742 (A.C., 1988-89, nr. 191). P. LAMBERT, geciteerd in voetnoot 1, blz. 55.
(6) Cass., 14 dec. 1973 (A.C., 1974, 429).
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bij wet van 13 mei 1955, alsook van de
artikelen 2, I, 14.1 en 26 van het Internationaal Pact met betrekking tot de burgerlijke en politieke rechten, aangenomen te New York op 16 december 1966,
goedgekeurd bij wet van 21 april 1983,
nu de raad van beroep van de Orde van
Architecten, de sanctie genomen hebbende tot schorsing van eiser in cassatie
voor een periode van twaalf maanden in
het beroep van architect, enerzijds gestatueerd heeft nopens een betwisting betrekking hebbende op burgerlijke rechten, terwijl de kennisneming van dergelijke betwisting uitsluitend voorbehouden is aan en tot de enkele bevoegheid
behoort van de gewone hoven en rechtbanken (rechtbanken sensu stricto), en
anderzijds eiser in cassatie onderworpen
heeft aan haar bevoegdheid ter zake een
betwisting over burgerlijke rechten, ingevolge de enkele omstandigheid van het
door hem uitgeoefende beroep (van architect), I. De inhoud van de betwisting
tussen de eiser in cassatie en de Orde
van Architecten betreft het recht om het
beroep van architect te blijven uitoefenen. Dit recht heeft een prive-karakter
en is dus burgerlijk van aard in de zin
van artikel 6, § 1, van het Europese Verdrag en van art. 14.1 van het Internationaal Pact. Inderdaad brengen de genamen disciplinaire sancties mee dat eiser
in cassatie (ten tijdelijke titel) ontzet
wordt uit dit door hem rechtmatig verworven recht; het volstaat daarvoor te
verwijzen naar het feit dat, in hoofde
van architecten die zelfstandig werken
en aldus een liberaal beroep uitoefenen,
het recht om .hun praktijk te blijven uitoefenen, geconcretiseerd wordt door betrekkingen in de prive-orde tot hun cHenten; deze rechtsbetrekkingen nemen gewoonlijk de vorm aan van wederzijdse
overeenkomsten en doen in elk geval op
directe wijze rechtsrelaties ontstaan op
het personele vlak tussen individuen.
Dienvolgens bezit het voornoemde recht
een prive-karakter, is dus burgerlijk in
de zin van de hierboven aangehaalde artikelen, onafgezien van enig specifiek karakter en van het algemeen belang van
het beroep van architect en de daaraan
verbonden eigen plichten. Het feit het
burgerlijk karakter te aanvaarden van
de disciplinaire geschillen die ertoe kun·nen leiden aan de architect het recht te
ontzeggen - weze het tijdelijk - zijn
beroep uit te oefenen, zou tot de besluitvorming moeten leiden dat deze geschillen zouden moeten onttrokken worden
aan de disciplinaire organen, die zonder
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enige twijfel geen gewone rechtbanken
zijn, bij uitsluiting bevoegd om kennis te
nemen van betwistingen ter zake burgerlijke rechten (artikelen 92-94 van de
Grondwet). Artikel 92 van de Grondwet
verleent de uitsluitende en absolute bevoegdheid - zonder enige mogelijke uitzonderingen - om kennis te nemen van
betwistingen omtrent burgerlijke rechten
aan de gewone hoven en rechtbanken.
Dit is dus ook het geval voor betwistingen met betrekking tot rechten waarvan
het prive-karakter vaststaat, zoals hier.
A:(lderzijds bestaat er in de Belgische
rechtsorde geen enkel ander subjectief
recht van burgerlijke of politieke rechten
en zijn de gewone rechtbanken de rechter van het gemeen recht, zelfs voor betwistingen van publiek recht die subjectieve rechten tot voorwerp hebben. De
administratieve (of disciplinaire) rechtscolleges hebben slechts een toegekende'
bevoegdheid, beperkt tot de betwistingen
betrekking hebbende op rechten die
geen burgerlijke rechten zijn. Daaruit
volgt dat, indien de wet - in casu de Europese Conventie en het Internationaal
Pact - in hoofde van de rechtsonderhorige het bestaan van een subjectief burgerlijk recht erkent, de betwistingen met
betrekking tot dit recht niet behoren en
niet kunnen behoren tot de bevoegdheid
van de administratieve of disciplinaire
rechter. Wanneer de wetgever aan een
administratief rechtscollege de bevoegdheid toekent om kennis te nemen van
(betwistingen over) een subjectief recht,
dan imp!iceert dit dat hij dit recht niet
aanziet als een burgerlijk recht. De disciplinaire procedures ten laste van een architect dienen aanzien als procedures
met betrekking tot of houdend de instelling van burgerlijke rechten, zodat zulks
- gelet op de omstandigheid dat ter gelegenheid procedures een disciplinaire
maatregel kan genomen worden - en
ter zake genomen is - houdende schorsing om twaalf maanden het beroep van
architect uit te oefenen - betekent dat
een dergelijke disciplinaire procedure tot
voorwerp heeft te statueren over betwistingen nopens burgerlijke rechten in de
zin van artikel 92 van de Grondwet. Aldus dienen de burgerlijke rechten voorzien in artikel 92 van de Grondwet en
dezelfde rechten voorzien in de artikelen
6, § 1, van de Conventie en art. 14.1 van
het Internationaal Pact geassimileerd,
terwijl niets toelaat een onderscheid te
maken tussen het prive- en burgerlijk
recht het beroep van architect uit te oefenen en datzelfde recht volgens de in-

Nr. 135

ternationale overeenkomsten die kracht
van wet hebben in Belgie. De interpretatie waardoor een discriminatie ontstaat
tussen de burgerlijke rechten als zodanig
erkend door de verdragen, die voorrang
hebben op het interne recht en de burgerlijke rechten in datzelfde interne
recht, zonder dat enig verschil bestaat
noch naar de werkelijke inhoud, noch
naar rechtsaard, is discriminatoire, nu ze
eerst en vooral al niet meer de gelijke
behandeling, in de Belgische gerechtelijke structuren, tussen beide veilig stelt.
In werkelijkheid heeft deze interpretatie
tot voornaamste gevolg dat een betwisting fundamenteel van civiele aard opnieuw herleid wordt tot een betwisting
van disciplinaire of administratieve aard.
Door alzo de fundamentele clausules vervat in de regels van internationaal recht,
waarvan de schending wordt ingeroepen,
naast zich neer te leggen, maken de disciplinaire organen van de Orde van Architecten de toepassing van dezelfde
clausules ondergeschikt aan hun eigen
souvereine wil, wat onverenigbaar is met
het voorwerp en het doe! van deze internationale conventie (C.E.D.H. arrest
Oztiick van 21 februari 1984, serie A,
nrs. 73, § 49, alinea 2 mutatis muandis) :

Overwegende dat het middel niet
bepaaldelijk aangeeft waarin artikel
93 van de Grondwet of de artikelen
2.1 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten zouden zijn geschonden;
Dat het middel in zoverre niet
ontvankelijk is, zoals verweerster
opwerpt;
Overwegende dat het middel berust op een gelijkstelling van de
« geschillen over burgerlijke rechten >>, die volgens artikel 92 van de
Grondwet bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de « rechter >> behoren, met zaken betreffende « het
vaststellen van burgerlijke rechten
of verplichtingen >> als bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden; dat eiser uit die beweerde gelijkheid afleidt, dat zijn tuchtzaak,
strekkende tot tijdelijke ontzegging
van het recht het beroep van &rchitect uit te oefenen, aileen aan de
burgerlijke rechter kon worden on-
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derworpen en dat het opdragen
daarvan aan de raden van de Orde
van Architecten hem discrimineert
op grond van zijn beroep van architect;
Overwegende
dat
tuchtrechtspraak in de regel geen geschil als
bedoeld in artikel 92 van de Grondwet oplevert, al kan zij leiden tot
het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens; dat de tuchtrechter immers,
anders dan de burgerlijke rechter,
niet onderzoekt welke rechten en
verplichtingen de architect heeft ingevolge de door hem in het privaatrechtelijk verkeer en de uitoefening
van zijn beroep gesloten overeenkomsten of buiten overeenkomst
verrichte handelingen; dat de tuchtrechter daarentegen wel de gedragingen van de architect in verband
met de uitoefening van zijn beroep
toetst aan de regels van de eer en
waardigheid van zijn beroep en van
de deontologie, die strekken tot bescherming van het beroep en van
degenen die de medewerking van de
beoefenaars ervan behoeven, en op
die gedragingen eventueel de bij de
wet bepaalde sancties toepast, gaande tot de beoordeling van de geschiktheid van de betrokkene om
het beroep uit te oefenen en tot het
uitspreken van de sancties van
schorsing of schrapping, de enige
gevallen waarin de uitspraak voor
het recht van de betrokkene om zijn
vrij beroep uit te oefenen, rechtstreeks bepalend is in de zin van artikel 6.1 van het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten
van de Mens;
Overwegende dat het voormelde
onderscheid het opdragen van tuchtzaken aan een andere dan de burgerlijke rechter verantwoordt in het
licht van de artikelen 6, 92 en 94
van de Grondwet; dat, nu de raden
van de Orde aldus geen bevoegdheid
wordt verleend over geschillen als
bedoeld in artikel 92 van de Grondwet, die raden niet kunnen worden
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beschouwd als buitengewone rechtbanken waarvan de oprichting door
artikel 94 van de Grondwet wordt
verboden;
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens niet vereist
dat de geschillen in tuchtzaken,
zelfs wanneer het gaat om een
schorsing of ontneming van het
recht om een beroep uit te oefenen,
worden berecht door rechtbanken in
de zin van artikel 92 van de Grondwet, te weten de justitiiHe gerechten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als
volgt: schending van de artikelen 6, § 1,
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet
van 13 mei 1955, artikel 14.1 en 5 van het
Internationaal Pact van New York met
betrekking tot de burgerlijke en politieke rechten, aangenomen te New York op
16 december 1966, goedgekeurd bij wet
van 21 april 1983, artikelen 2 en 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek, de algemene
rechtsbeginselen van de eerbied voor de
rechten van de verdediging en artikel 97
van de Grondwet. De aangevochten beslissing werd genomen nadat de raad
van beroep de beslissing d.d. 24 juni 1987
van de provinciale raad had nietig verklaard en de zaak aan zich had getrokken. Aldus heeft de raad van beroep het
algemeen beginsel van het recht op een
billijk proces in tuchtzaken, dat bekrachtigd wordt door artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag en de weerspiegeling is
van artikel 14.5 van het Pact van New
York, geschonden. Iedereen die tuchtrechtelijk wordt vervolgd met het oog op
het gebeurlijk opleggen van een tuchtstraf heeft het recht zijn middelen van
verdediging ten voile aan te wenden en
uit te putten. Dit impliceert het recht op
een dubbele aanleg door zijn zaak in hager beroep te doen onderzoeken, dit wil
zeggen nadat hij in eerste aanleg op
rechtsgeldige wijze zijn middelen van
verdediging heeft kunnen doen gelden.
Welnu, ter zake werd de rechtspleging
die in eerste aanleg bij verstek werd gevoerd, nietig verklaard doordat eiser in
cassatie zijn verdediging aldaar niet
heeft kunnen voeren. Daardoor werd
zijn zaak voor het eerst ten gronde on-
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derzocht en kon hij zijn middelen van
verdediging voor het eerst aanwenden in
graad van beroep. Ten onrechte paste de
raad van beroep de artikelen 2 en 1068
van het Gerechtelijk Wetboek toe op de
procedure in tuchtzaken bij ontstentenis
van andere rechtsbepalingen ter zake en
trok hij de zaak aan zich, terwijl de bepa!ingen van het Europees Verdrag en
het Pact van New York in Belgie van
toepassing zijn en voorrang hebben op
de interne wetsbepalingen. Bij ontstentenis van specifieke wetsbepalingen ter zake de rechtspleging in tuchtzaken kan degene die vervolgd worden wegens een
tuchtrechtelijke inbreuk zich beroepen
op die procedurale bepalingen die hem
de grootste waarborgen bieden voor de
eerbiediging van de rechten van de verdediging, tot dewelke het recht op een
dubbele aanleg behoort. Artikel 6, § 1,
van het Europees Verdrag waarborgt het
recht op een billijk proces, dat, zoals ter
zake, enerzijds het geschil over burgerlijke rechten tot voorwerp heeft en, anderzijds, een inquisitoir karakter bezit.
De rechtspleging in tuchtzaken ter zake
architecten verloopt immers grotendeels
zoals in strafzaken en dient bijgevolg dezelfde waarborgen te bieden met betrekking tot de eerbiediging van de rechten
van de verdediging. Het Pact van New
York bepaalt dat alsdan ieder die schuldig is bevonden aan een inbreuk het
recht heeft op een tweede aanleg. Dit
veronderstelt dat de rechten van de verdediging in eerste aanleg ten grande
konden worden aangewend. Dezelfde
waarborg ligt vervat in artikel 6, § 1, van
het E.V.R.M. ter zake een billijke procesgang, wat impliceert dat elke gedingvoerende partij over gelijke middelen moet
kunnen beschikken (l'egalite des armes)
wat in dit geval inhoudt dat de architect
die wegens tuchtrechtelijke inbreuk
wordt vervolgd zijn middelen van verdediging in elke stand van het geding volledig moet kunnen aanwenden en uitputten. Ter zake is dit eiser in cassatie,
ingevolge de evocatie van zijn zaak voor
de raad van beroep onmogelijk gemaakt.
Voorts heeft ieder recht op de behandeling van zijn zaak door een onpartijdige
en onafhankelijke rechtbank (artikel 6,
§ 1, E.V.R.M. en artikel 14.1 Pact van
New York). Ten gevolge van de vernietiging van de beslissing van de provinciale
raad, waardoor deze voor onbestaande
moet worden gehouden, heeft de raad
van beroep zichzelf gevat, zowel in eerste als in laatste aanleg en verder als
enige instantie in de onderhavige rechts-
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pleging over de volheid van jurisdictie
beschikt, zowel als vervolgend partij als
rechter ten grande is o:;>getreden, wat onverenigbaar is met de onpartijdigheid
van de rechter. Volgens de rechtspraak
van het E.V.R.M. moet evenwel minstens
een instantie die over de volheid van
rechtsmacht beschikt, aan de vereiste
van artikel 6, § 1, E.V.R.M. voldoen.
(« Justice must not only be done, but
must also be seen tot be done »).De aangevochten beslissing heeft deze middelen
vervat in de conclusies van eiser in cassatie, meer bepaald onder de hoofding
11.2 van de bladzijden 1 en 2 van zijn
tweede besluiten, genomen op 27 januari
1988, niet beantwoord, vermits hij zich
beperkt tot enerzijds te zeggen : « De appellant A... kan zich niet beroepen
op een recht op een dubbele aanleg. Een
algemeen rechtsbeginsel van de dubbele
aanleg bestaat niet in tuchtzaken. Artikel 14, lid 5, van het Verdrag van New
York is aileen toepasselijk op veroordelingen wegens strafbare feiten. >> en anderzijds zijn besluit dat: « Toepassing
van het evocatierecht houdt geen schending in van de regel van de billijke behandeling noch van de rechten van verdediging. >> te steunen op de overweging:
" Het onderzoek van de zaak gebeurde
door het Bureau. De !eden ervan hebben
niet gezeteld in de Raad die de aangevochten beschikking heeft genomen. Het
principe van de scheiding van de instructie en van de jurisdictie werd aldus
toegepast », terwijl dit laatste niet eens
in de genoemde conclusies werd in vraag
gesteld doch het vereiste van de scheiding van instructie en jurisdictie enkel
werd aangewend ter staving van de vaststelling dat luidens de rechtspraak van
het Hof van Cassatie de waarborgen welke in strafrechtspleging bestaan ter zake
de rechten van verdediging ook in tuchtzaken moeten worden toegepast :

Overwegende dat de beslissing de
aanvoeringen van eiser verwerpt om
de redenen die zij aangeeft; dat zij
aldus de conclusie van eiser beantwoordt;
Overwegende dat een algemeen
rechtsbeginsel van « de dubbele aanleg » niet bestaat;
Dat arikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake de bmgerrechten en politieke rechten aileen
toepassing vindt op veroordelingen
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wegens een strafbaar feit, niet op
uitspraken in tuchtzaken;
Overwegende dat het recht van
verdediging als zodanig niet het vereiste van twee instanties stelt; dat
een tweede instantie ter behandeling van de zaak zelf wel onder
meer strekt om een miskenning van
het recht van verdediging die tijdens de eerste aanleg mocht zijn
voorgekomen, te herstellen, waaruit
volgt dat het zoals te dezen door de
wet ingestelde recht op een tweede
aanleg niet insluit dat als in de eerste aanleg, het recht van verdediging mocht zijn miskend, deze aanleg moet worden overgedaan;
Overwegende dat artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens, voor zover
het in tuchtzaken toepassing vindt,
het vereiste van een tweede instantie niet stelt;
Overwegende ten slotte dat,
krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevolge artikel 2 van dat wetboek toepassing
vindt in tuchtzaken v66r de Orde
van Architecten, het onbeperkt hager beroep tegen een eindbeslissing
van de provinciale raad het geschil
zelf aanhangig maakt voor de raad
van beroep, hetgeen evocatie ambtshalve overbodig maakt en hetgeen
uitsluit dat de raad van beroep
« zich zelf vat »;
Dat het middel, in zoverre het tegen die evocatie opkomt en daaraan
gevolgen verbindt, opkomt tegen
een overbodige reden en derhalve
zonder belang is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen :
Over bet derde middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 2 en
39 van de wet van 26 juni 1963 tot oprichting van een Orde van Architecten,
artikelen 1 en 29 van het koninklijk besluit van 18 april 1985 houdende het Reglement van plichtenleer van de architecten, artikel 7.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, getekend te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 en
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artikel 15.1 van het Internationaal Pact
van New York met betrekking tot de
burgerlijke en politieke rechten, aangenomen te New York op 19 december
1966, goedgekeurd bij wet van 21 april
1983, en artikel 97 van de Grondwet. Eiser in cassatie werd vervolgd op grand
van artikel 2 van de wet van 26 juni 1963
en artikel 1 van het Reglement van Beroepsplichten (K.B. 18.4.1985) wegens het
niet naleven van artikel 61 van het huishoudelijk reglement en artikel 29 van
het Reglement van Beroepsplichten. Ter
zake heeft artikel 29 van het Reglement
van Beroepsplichten enkel betrekking op
de overmaking van stukken die, volgens
de provinciale raad, betrokkene had
moeten opmaken en meedelen ter toepassing van het huishoudelijk reglement
(artikel 61). Het gaat hier immers, steeds
volgens het zittingsblad van 23 juni 1987,
« niet om een gewone tuchtzaak maar
om een regularisatie van een situatie die
ontstaan is ingevolge een opgelegde
tuchtsanctie ». Welnu, er bestaat voor betrokkene geen enkele afdwingverplichting om bedoelde stukken op te maken,
laat staan ze mee te delen aan de provinciale raad. Deze zogenaamde verplichting vloeit immers enkel en aileen voort
uit het genoemde artikel 61 van het huishoudelijk reglement zelf, dat nota bene
enkel spreekt van « aan de raad een lijst
te doen toekomen van de lopende opdrachten >> en er zich voor de rest toe beperkt de betrokken architect (andere dan
bezoldigde of ambtenaar) te wijzen op
zijn beroepsplichten ten onverstaan van
zijn opdrachtgevers zonder daaraan enige modaliteiten of meldingsplicht te verbinden. Maar zelfs de genoemde « verplichting » heeft evenmin als het huishoudelijk reglement zelf enige dwingende kracht vermits bedoeld reglement niet
werd ingevoerd door een in toepassing
van artikel 39 van de wet van 26 juni
1963 genomen koninklijk besluit. De miskenning van een der bepalingen van dit
huishoudelijk reglement kan dus geen
wettelijke basis zijn voor het opleggen
van een disciplinaire sanctie. Aan eiser
in cassatie werden geen andere feiten of
tekortkomingen, ook niet in verband met
artikel 29 van het Reglement van Beroepsplichten, ten laste gelegd zodat hij
ook niet is tekortgekomen aan zijn deontologische plichten zoals omschreven in
artikel 1, alinea 3, van het Reglement
van Beroepsplichten, noch aan de eer, de
discretie en de waardigheid van het beroep. Door te stellen dat de architect luidens artikel 29 van het Reglement alle
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stukken dient over te leggen die de provinciale raad opvraagt, dus ook stukken
die hij niet verplicht is te bezitten, laat
staan op te maken, miskent de raad van
beroep artikel 39 van de wet van 26 juni
1963. Aldus breidt de raad van beroep
immers de deontologische regelen uit tot
verplichtingen die geen dwingende
kracht bezitten. De overlegging van de
ter zake opgevraagde en een geheel uitmakende stukken vooronderstelt immers
dat de architect niet aileen deze stukken
zou dienen op te maken maar, middels
deze, bepaalde handelingen stellen in het
kader van zijn professionele verhouding
tot zijn klienten, nl. de bouwheren, van
wie hij lopende opdrachten heeft, per
aangetekende brief te verwittigen dat hij
tijdelijk het beroep van architect niet
kan uitoefenen, met de daaraan voor hen
verbonden gevolgtrekkingen. Een dergelijke verplichting blijkt evenwel uit geen
enkele bepaling van het Reglement van
Beroepsplichten, en meer bepaald niet
uit zijn artikel 29. De provinciale raad,
I.ierin bijgetreden door de aangevochten
beslissing van de raad van beroep, heeft,
door de overlegging van bedoelde stukken verplicht te stellen, aan machtsoverschrijding gedaan. Eiser in cassatie werd
vervolgd en veroordeeld wegens een verzuim dat door geen enkele wettelijke bepaling strafbaar is gesteld. Dit is strijdig
met aile aangehaalde wettelijke, reglementaire en verdragsbepalingen. Overigens moet de aldus aan eiser in cassatie
opgelegde verplichting, nu het huishoudelijk reglement, en meer bepaald artikel 61 ervan, geen dwingende kracht bezit en als dusdanig niet de grondslag van
een tuchtvervolging kan uitmaken, als
een individuele maatregel worden aangezien, welke aileen bij wijze van een
tuchtrechtelijke beslissing kan worden
opgelegd, quod non in casu. Zodat ook
vanuit dit oogpunt de vervolging respectievelijk veroordeling van eiser in
cassatie elke wettelijke grondslag mist :
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niet op tuchtzaken die, zoals in dit
geval, geen betrekking hebben op de
gegrondheid van een strafvervolging;
Overwegende dat in de beslissing
onder meer wordt overwogen « dat
de bestraffing inderdaad niet kan
steunen op een bepaling uit het
huishoudelijk reglement. In het onderworpen geval steunt zij op de
wet en op het koninklijk besluit dat
bindende kracht heeft »;
Dat het middel, in zoverre het de
beslissing verwijt uitspraak te hebben gedaan op grond van artikel 61
van het huishoudelijk reglement,
feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 29 van
de bijlage bij het koninklijk besluit
van 18 april 1985 tot goedkeuring
van het Reglement van
Beroepsplichten, waarop de beslissing
steunt, luidt als volgt: « Op eenvoudige vraag van zijn provinciale raad
deelt de architect, in zaken die hem
betreffen, aile inlichtingen en documenten mee welke nodig zijn voor
het vervullen van de opdracht van
de raad van de Orde »; dat onder die
stukken mede begrepen zijn stukken welke de raad nodig acht om na
te gaan of de architect, zoals eiser,
een hem opgelegde schorsing in
acht heeft genomen; dat de raad van
beroep derhalve zijn bevoegdheid
niet heeft overschreden door overlegging van die stukken te verlangen;
Dat de raad van beroep, nu hij
vaststelt dat eiser aan zijn verplichting om die stukken over te leggen,
te kort is gebleken, de uitspraak in
dit opzicht naar recht verantwoordt;

Overwegende dat het middel geen
bepaalde schending van artikel 97
van de Grondwet aangeeft; dat het
middel in zoverre niet ontvankelijk
is, zoals verweerster opwerpt;
Overwegende dat de artikelen 7.1
Om die redenen, verwerpt de
van het Verdrag tot Bescherming
voorziening;
veroordeelt eiser in de
van de Rechten van de Mens en artikel 15.1 van het Internationaal kosten.
Verdrag inzake burgerrechten en
2 november 1989- 1• kamer - Voorzitpolitieke rechten alleen toepasselijk ter en verslaggever: de h. Soetaert, afdezijn ter zake van strafbare feiten, en lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu-
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sie: van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Delahaye en
Bi.itzler.
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1° KOOPHANDEL, KOOPMANMAN -

BEGRIP -

KOOPRIJKSl:::'\IVERSITEIT.

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN -

HANDELSPRAKTIJKE:'-J- VERKOOP MET VERLIES.

3° KOOPHANDEL, KOOPMAN-

KOOPMAN - BEGRIP - ART. 1 KH. - ART. 54 HANDELSPRAKTIJKENWET.

1o Wegens haar wettelijk statuut kan

een rijksuniversiteit geen koopman
zijn, in de zin van art. 1 Kh. (1).
2° Het verbod om een produkt te koop

aan te bieden of te verkopen met verlies geldt enkel t.a. v. een persoon die
als koopman, in de zin van art. 1 Kh.
kan worden aangemerkt (2). (Art. 22
Handelspraktijkenwet.)
3° De hoedanigheid van « handelaar

», in
de zin van art. 54 Handel>praktijkenwet, stemt o~·ereen met de hoedanigheid van « koopman », zoals die in art.
1 Kh. wordt omschreven.

(LniEY N.V. T. RIJKSl'\"!'vERSITEIT GE);T)
ARREST

(A.R. nr. 6335)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
op verwij zing gewezen;

-------------------1
(1) Zie H. LAGA, noot in Reme de droit commercia! beige, 1988, blz. 574-578.

(2) Zie P. DE VROEDE-G.L. BALLON, Handelspraktijken, nr. 16, 1106 en 1107.
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Gelet op het arrest van het Hof
van 1 februari 1985 (3);
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1832 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2 van titel I van
boek I van het Wetboek van Koophandel,
gewijzigd bij de wetten van 15 december
1872 en 3 juli 1956, 1, sub 1 en 2, 22, 54
en 55, litterre c en i, van de wet van 14
juli 1971 betreffende de handelspraktijken, gewijzigd bij de wet van 26 juli
1985, 1, 2, 4 van de wet van 5 juli 1920
tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de universiteiten van Gent en
Luik, gewijzigd bij de wet van 24 maart
1971, 1, 16, 17, 63 van de wet van 28 april
1953 betreffende de inrichting van het
hoger onderwis in de rijksuniversiteiten,
gewijzigd bij de wetten van 3 maart 1958
en 24 maart 1971, en 1 van de wet van 3
augustus 1960 houdende toekenning van
sociale voordelen aan de universiteiten
en gelijkgestelde inrichtingen, en van
het algemeen rechtsbeginsel van de specialiteit van de overheidsinstellingen,
doordat het arrest voor recht zegt dat
de voorzitter van de rechtbank van koophandel, recht doende krachtens artikel
55 van de wet betreffende de handelspraktijken, ratione personre onbevoegd
was om kennis te nemen van de door eiseres tegen verweerder ingesteld vordering tot stopzetting van alle activiteiten
als handelaar-leverancier van warme
maaltijden aan derden, vreemd aan de
universiteit, op grond : dat verweerster
opwerpt dat, daar zij geen handelaar is
in de zin van de artikelen 22 en 54 van
de wet betreffende de handelspraktijken,
de ingestelde vordering onontvankelijk
is; dat ten aanzien van de stakingsrechter, die een uitsluitende bevoegdheid
heeft, bevoegdheid en toelaatbaarheid
nauw verwant zijn; dat de door verweerster opgeworpen onontvankelijkheid van
de vordering (wat ook door eiseres benaderd wordt als een probleem van onontvankelijkheid) in werkelijkheid echter
een exceptie van onbevoegdheid betreft;
dat ten aanzien van de toepassing van
de artikelen 22 en 54 van de wet betreffende de handelspraktijken de hoedanigheid van degene die de gewraakte handelingen stelt (handelaar, vermits het
begrip ambachtsman dat in artikel 54
ook vermeld wordt in dit geding irrelevant is) een bevoegdheidscriterium uitmaakt; dat de eerste rechter dan ook ten
(3) A.C., 1984-85, nr. 322.
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onrechte beslist dat « de £eitelijke kwestie of eiseres al dan niet handelaar is »
de grand van het geschil raakte; dat immers volstrekte. bevoegdheid de rechtsmacht is bepaald naar in voorkomend
geval de hoedanigheid van partijen (artikel 9 Gerechtelijk Wetboek); dat het
woord « handelaar >> in artikel 54 van de
wet betreffende de handelspraktijken dezelfde betekenis . heeft als in artikel 22
van deze wet; dat het woord « handelaar » in artikel 22 (en derhalve ook in
artikel 54) van de wet betreffende de
handelspraktijken overeenstemt met het
woord koopman in artikel 1 van het Wethoek van Koophandel, en dat beide
woorden hetzelfde begrip dekken; dat
verweerster geen koopman is in de zin
van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel; dat immers de handelingen van
overheidsinstellingen slechts als. daden
van koophandel worden beschouwd wanneer de wet die hen opricht en hun statuut regelt, zulks bepaalt; dat dit ten
actnzien van verweerster niet gebeurde;
dat bijgevolg, ook indien verweerster daden mtoefent die de wet aanmerkt als
daden van koophandel, deze toch niet
mo~ten beschouwd worden als een door
verweerster geexploiteerde handelsonderneming; dat trouwens reeds in de
dagvaarding, tegelijk met de aantijging
dat verweerster als handelaar optrad, de
erkenning neergeschreven was dat zij
geen handelaar was; dat derhalve de stakingsrechter onbevoegd is en de voorzitter van de rechtbank van koophandel,
rechtdoende op de wijze van het kort geding, onbevoegd was om kennis te nemen van de tegen een niet-handelaar
(en, wat buiten kijf is, niet-ambachtsman) gerichte vordering op grand van de
artikelen 22, 54 en 55, litterre c en i, van
de wet betreffende de handelspraktijken,
terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten
onrechte beslist dat verweerster geen
koopman is in de zin van artikel 1 van
het Wetboek van Koophandel; immer, nu
vaststaat dat het studentenrestaurant
van verweerster openstaat voor het
personeel van de stad Gent, het provinciaal bestuur en de studenten van enkele
scholen, en de centrale keuken ook
maaltijden !evert aan stadsscholen en
-diensten, verweerster wei daden van
koophandel verricht en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, haar gewoon beroep maakt (schending van de artikelen
1, 2, tweede en zesde lid,. van titel I van
boek I van het Wetboek van Koophandel,
22 en 54 van de Handelspraktijkenwet;
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het feit dat verweerster een overheidsinstelling is en de wet waarbij zij opgericht werd, haar daden niet als daden
van koophandel heeft aangemerkt, aan
de commercialiteit dezer litigieuze daden
geen afbreuk doet, daar deze daden niet
tot het wettelijk voorwerp van verweerster behoren en derhalve buiten de toepassing vallen van de wet die verweerster heeft opgericht; immers de opdracht
van verweerster beperkt is tot het onderwijs, de wetenschappelijke vorming en
de sociale voorzieningen voor de universitaire gemeenschap, wat geenszins inhoudt het verstrekken van warme maaltijden aan derden noch het openstellen
van haar studentenrestaurant voor derde
personen (schending van de artikelen 1,
2, tweede en zesde lid, van titel I van
hoek I van het Wetboek van Koophandel,
22, 54 van de Handelspraktijkenwet, 1, 2,
4 van de wet van 5 juli 1920, 1, 16, 17 van
de wet van 28 april 1953 en 1 van de wet
van 3 augustus 1960, en van het algemeen rechtsbeginsel van de specialiteit
der overheidsinstellingen);
tweede onderdeel, eiseres in haar appelconclusie (blz. 11, sub littera B tot
biz. 15) uitdrukkelijk staande hield dat
verweerster met haar litigieuze activiteit
winst beoogde en alzo ressorteerde onder artikel 1 van het Wetboek van Koophandel; dat immers de centrale keuken
van verweerster een overcapaciteit vertoonde en zij naar middelen zocht om de
vaste kosten zoveel mogelijk te drukken
en te spreiden ten einde de verliezen te
beperken; dat verweerster alzo besloot
haar restaurant open te steUen voor derden en warme maaltijden te leveren aan
deze derden zoals scholen, administratie
der stad Gent, het provinciaal bestuur;
dat het oogmerk van winst eveneens bestaat in het speculeren op het drukken
der vaste kosten en het vermijden of beperken van verlies, zodat verweerster deze activiteit met winstoogmerk uitoefende; het arrest op dit verweer niet antwoordt (schending van artikel 97 van de
Grondwet); daarbij het oogmerk om
winst te maken evenzeer het vermijden
of beperken van verlies bevat, zodat verweerster uit dit oogpunt als handelaar
moet worden beschouwd (schending van
de artikelen 1, 2 van titel I van boek I
van het Wetboek van Koophandel, 1832
van het Burgerlijk Wetboek, 22 en 54
van de Handelspraktijkenwet);
derde onderdeel, het arrest ten onrechte stelt dat, in de veronderstelling
d,at verweerster geen handelaar is in de
zin van artikel 1 van het Wetboek van
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Koophandel, verweerster dan ook niet
valt onder toepassing van artikel 22 van
de Handelspraktijkenwet, daar de betekenis van het begrip handelaar in beide
wetsbepalingen dezelfde is; integendeel
het begrip handelaar, weerhouden bij artikel 22 van de Handelspraktijkenwet, de
bredere betekenis heeft van economische
operateur, die tussenkomst in het economisch ruilverkeer, en derhalve ook toepasselijk is op eiseres, die haar restaurant voor derden openstelt en warme
maaltijden aan derden verkoopt (schending van de artikelen 22 en 55, littera c,
van de Handelspraktijkenwet);
vierde onderdeel, aangenomen dat het
begrip handelaar in artikel 22 van de
Handelspraktijkenwet overeenstemt met
het begrip koopman in artikel 1 van het
Wetboek van Koophandel, het arrest ten
onrechte beslist dat het woord handelaar
in artikel 54 van de Handelspraktijkenwet dezelfde betekenis heeft als in artikel 22 van dezelfde wet; integendeel de
activiteit van verweerster, die erin bestaat haar restaurant voor derden open
te stellen en dezen daar te bedienen, en
in het leveren van warme maaltijden
aan die derden, zijnde het personeel van
de stad Gent, van het provinciaal bestuur, en van allerlei scholen, eventueel
onder de toepassing valt van artikel 54
van de Handelspraktijkenwet wanneer
die praktijk strekt tot het verdraaien van
de normale voorwaarden der mededinging, ook al is verweerster geen koopman in de zin van artikel 22 van de Handelspraktijkenwet noch in de zin van
artikel 1 van het Wetboek van Koophandel; immers het begrip handelaar in artikel 54 van de Handelspraktijkenwet de
uitgebreide betekenis heeft van de economische operateur, zeker nu het begrip
diensten losgemaakt is van de hoedanigheid van handelaar, die derhalve niet
vereist is opdat degene die daden stelt
die tegen de eerlijke concurrentie indruisen, onder de bevoegheid van de stakingsrechter valt (schending van de artikelen 1, sub 1 en 2, 54 en 55, littera i,
van de Handelspraktijkenwet) :
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wanneer zulke daden niet tot het
voorwerp van haar wettelijke opdracht zouden behoren;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt waarom verweerster niet als
koopman kan worden aangemerkt;
dat het daardoor de redenen verwerpt waarop eiseres haar bewering
baseerde dat verweerster als koopman moet worden beschouwd, en
het aldus de conclusie van eiseres
beantwoordt; dat het voorts, zoals
uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt, de beslissing dat verweerster geen koopman is, naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, onverminderd
de andere vereisten voor de toepassing van het in artikel 22 van de
Handelspraktijkenwet neergelegde
verbod, dit verbod slechts geldt ten
aanzien van een persoon die als
koopman in de zin van artikel 1 van
het Wetboek van Koophandel kan
worden aangemer kt;
Dat het onderdeel faalt naar
recht;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat in artikel 54 van
de Handelspraktijkenwet, en dienovereenkomstig wat de toepassing
van artikel 55, i, van dezelfde wet
betreft, de hoedanigheid van « handelaar » van diegene aan wie een
daad strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied wordt verweten, dezelfde is als de hoedanigheid
van << koopman » die in artikel 1 van
Wat het eerste onderdeel betreft : het Wetboek van Koophandel wordt
omschreven;
Overwegende dat het wettelijk
Dat het onderdeel faalt naar
statuut van verweerster verhindert
dat zij als koopman in de zin van recht;
artikel 1 van het Wetboek van Koophandel wordt aangemerkt, wanneer
zij daden zou verrichten die door
Om die redenen, verwerpt de
dat wetboek als daden van koophan- voorziening; veroordeelt eiseres in
del worden aangemerkt, en zelfs de kosten.
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3 november 1989
1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier
en Simont.

{MOLENSCHOT BELGIE N.V.
T. B.N.M. BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6358)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1977
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1165 van het Burgerlijk WetNr. 137
hoek, en 28 van de Vennootschappenwet,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
30 november 1935, waarvan de Neder1• KAMER - 3 november 1989
landse tekst werd vastgesteld bij de wet
van 26 mei 1983, 20, in het bijzonder 3°,
54, 55 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, 8 van het
1° OVEREENKOMST - ART. 1165 B.W. Unieverdrag van Parijs van 20 maart
DRAAGWIJDTE.
1883 tot bescherming van de industrHHe
eigendom zoals laatst herzien te
2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN- Stockholm op 14 juli 1967, goedgekeurd
DELSPRAKTIJKEN - ART. 56 HANDELSPRAK- bij de wet van 26 september 1974, 11, in
TIJKENWET- DADEN VAN NAMAKING- BE- het bijzonder D, 12, in het bijzonder A,
GRIP.
13, in het bijzonder A, en 14, in het bijzonder B, van de wet van 30 juni 1969
1° Hoewel een derde, buiten het geval houdende goedkeuring van het Beneluxvan beding te zijnen gunste, de tenuit- Verdrag inzake de warenmerken en van
voerlegging in zijn voordeel niet mag de bijlage, ondertekend te Brussel op 19
vorderen van de verbintenissen die uit maart 1962,
een overeenkomst voortvloeien, belet
doordat het arrest, na te hebben vastart. 1165 B. W. echter niet dat die derde
zich niet slechts op het bestaan van dit gesteld dat de hoofdvordering ertoe
contract maar oak op de gevolgen er- strekte verweerster te doen bevelen het
van tussen de contracterende partijen gebruik te staken van de verwijzing naar
mag beroepen, hetzij om de gegrond- « Jan Molenschot & Zoon B.V. te Breheid te staven van de vordering die hij da », of van de naam « Molenschot , op
tegen een van die partijen instelt, het- briefpapieren, facturen, folders, publicizij als verweermiddel tegen de vorde- teit, kortom op aile documenten of docuring die een van die partijen tegen mentatie bestemd voor de omgang in het
handels- en economisch leven, de beroehem instelt (1).
pen beslissing, die deze eis ongegrond
2° Art. 56 Handelspraktijkenwet, volgens heeft verklaard, bevestigt, op grond :
hetwelk art. 55 geen toepassing vindt « dat bij overeenkomst van 14 mei 1985,
op daden van namaking, is niet van Molenbreda aan (verweerster) het exclutoepassing op daden die, zonder daden sieve alleenrecht tot verkoop van aile
van namaking te zijn, een onrechtma- produkten die tot het huidige programtig gebruik van een merk opleveren ma van Molenbreda behoren (verkoopprodukten) heeft gegeven; dat (verweer(2).
ster) zich derhalve krachtens de licentieovereenkomst kan beroepen op de rechten op de merken " Molenschot " en
(1) Cass., 22 april 1977 (A.C, 1977, 868).
" Molen" krachtens Beneluxinschrijvingen nummers 032.881 en 032.882; dat Mo(2) Zie P. DE VROEDE-G.L. BALLON, Handelspraktijken, nrs. 1410 tot 1414; I. VEROUG- lenschot-Breda trouwens op 24 mei 1985
STRAETE, « Bevoegdheid van de voorzitter van licentie verleende aan (verweerster) om
de rechtbank van koophandel rechtdoende op haar merken te gebruiken; dat (eiseres)
grond van artikel 55 W.H.P. », in Rechtsk.
onder de benaming Molenschot op de
Weekbl., 1978-79, kol. 817 tot 842, nrs. 35 tot 41.
Belgische markt slechts kon optreden

------------------1
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mits toelating van Molenschot-Breda,
merkhouder voor de Benelux van de betrokken merken, toelating die werd verleend voor de verdeling van de produkten van Molenschot-Breda; dat deze toelating te allen tijde door Molenschot-Breda kon ingetrokken worden; dat dit ook
is geschied naar aanleiding van de breuk
tussen partijen in oktober 1984; dat (eiseres) thans noch intellectuele eigendomsrechten noch contractuele rechten tegenover (verweerster) kan doen gelden »,

Burgerlijk Wetboek; en c) de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank
van koophandel en dus van het hof van
beroep rechtsprekend zoals in kort geding over een vordering tot staken overschrijdt, nu dergelijke vorderingen beperkt blijven tot onrechtmatige handelingen en het deze rechter verboden is
uitspraak te doen over rechten voortspruitend uit betwiste contractuele verhoudingen (schending van de artikelen
20, 54 en 55 van de wet van 14 juli 1971);

terw1jl, eerste onderdeel, eiseres in
haar akte van beroep opwierp (blz. 6,
nr. 2.1.2.3) : « b) Er is nooit een formele
concessieovereenkomst geweest tussen
de B.V. en (eiseres): zoals uiteengezet in
de besluiten in de zaak A.R. 1341/85 was
(eiseres) juridisch volkomen onafhankeJijk van de B.V., produceerde en produceert ze zelf weegapparatuur, en leidde
zij een totaal onafhankelijk bestaan ten
opzichte van de B.V. c) De naam "Molenschot" werd aan (eiseres) helemaal
niet gegeven in het kader van contractuele relaties tussen partijen, maar alleen
omdat de eigenaars van (eiseres) en deze
van de B.V. indertijd dezelfde waren, namelijk de familie Molenschot. d) (Eiseres) heeft in oktober 1984 niet het initiatief genomen om een einde te maken
aan de handelsrelaties met de B.V., maar
in haar brief van 18 oktober 1984 stelt
(eiseres) alleen dat zij een onafhankelijk
bedrijf is en dat, indien de B.V. niet
meer wou leveren (cfr. Tessenderlo Chemie en B.A.S.F.), zij zich ergens anders
zou gaan bevoorraden. Het is de B.V.,
niet (eiseres) die een einde gemaakt
heeft aan de bestaande handelsrelaties »;
door te beslissen dat eiseres noch intellectuele eigendomsrechten noch contractuele rechten tegenover verweerster kan
doen gelden op het motief dat eiseres
haar rechten betrekt van de B.V. Molenschot-Breda - niet ter zake - mits
een toelating die ondertussen ingetrokken werd, het arrest : a) niet antwoordt
op het middel dat stelt dat eiseres het
recht de naam Molenschot te voeren, gekregen had van de familie Molenschot,
die indertijd eigenaar was van eiseres en
van de Nederlandse B.V. (schending van
artikel 97 van de Grondwet); b) de regel
schendt volgens welke overeenkomsten
alleen gevolgen teweegbrengen tussen de
contracterende partijen en buiten het geval voorzien bij artikel 1121 van het Burgerlijk wetboek, aan verweerster het
voordeel gunt van contractuele verhoudingen ten opzichte waarvan zij een derde is (schending van artikel 1165 van het

tweede onderdeel, krachtens de artikelen 13, A, in limine, en 14, B, in limine,
van de Benelux-Merkenwet enkel de
houder van een merk zich kan beroepen
op het exclusief recht gehecht aan een
merk, met uitsluiting van een licentiehouder, zoals verweerster krachtens de
vaststellingen van het arrest er een is;
een licentiehouder overeenkomstig artikel 11, D, van de Benelux-Merkenwet enkel rechten mag Iaten gelden « mits hij
te zamen met de merkho'.lder optreedt »
en dan enkel om vergoeding te vorderen
van de schade die hij ten gevolge van
het onrechtmatig gebruik van het merk
door een derde lijdt, en overeenkomstig
artikel 12, A, vermits hij een merk niet
regelmatig heeft gedeponeerd in rechte
geen bescherming kan inroepen voor een
teken, op straffe van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve door de rechter
wordt uitgesproken; nu het arrest vaststelt dat de merkhoudster een Nederlandse vennootschap « Molenschot-Breda » is, die niet in het geding is
betrokken, het ook de vordering van eiseres, gegrond op haar maatschappelijke
benaming en handelsnaam beschermd
door de artikelen 28 van de Vennootschappenwet en 8 van het Unieverdrag
van Parijs en waarvan het verwarringstichtend gebruik verboden is door de artikelen 20 en 54 van de wet van 14 juli
1971, niet wettig mocht afwijzen om de
reden dat verweerster in haar hoedanigheid van licentiehoudster zich krachtens
deze Jicentieovereenkomst kan beroepen
op de merken « Molenschot » en « Molen >> gedeponeerd door de B.V. Molenschot-Breda, en eiseres slechts op de Belgische markt mocht optreden onder de
benaming « Molenschot >> mits de ondertussen ingetrokken toelating van een
derde - Molenschot-Breda - merkhoudster voor de Benelux van de betrokken merken voor de verdeling van de
produkten van Molenschot-Breda; zodat
het arrest, door aldus de door eiseres ingeroepen bescherming van haar maatschappelijke benaming en handelsnaam
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te weigeren op grond van de door een licentiehoudster als verweer aangevoerde
anterioriteit van een merk waarvan een
derde niet in het geding betrokken houder is, aan een licentiehouder van een
merk rechten toekent die hem door de
wet zijn ontzegd (schending van de artikelen 11, D, 12, A, 13, A, en 14, B, van de
Eenvormige Benelux-Merkenwet) en aan
eiseres de wettelijke bescherming van
haar maatschappelijke benaming en
handelsnaam wederrechtelijk ontzegt
(schending van aile andere wetsbepalingen in het middel aangewezen, met uitzondering van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
conclusie van eiseres beantwoordt
door erop te wijzen dat, ofschoon de
eigenaars van eiseres en die van
Molenschot-Breda indertijd dezelfde
waren, namelijk de familie Molenschot, dit niet wegneemt dat van het
begin af de contractuele relaties tus. sen partijen bestonden in een concessie-overeenkomst waarbij eiseres
optrad als « verdeler » van de produkten van het moederbedrijf te
Breda, al moest eiseres nadien ook
zelf weegapparatuur produceren, en
door vervolgens te beslissen dat eiseres op de Belgische markt slechts
met toelating van Molenschot-Breda,
merkhouder voor de Benelux van de
betrokken merken, kon optreden onder de benaming Molenschot, dat
die toelating werd gegeven, dat ze te
allen tijde kon worden ingetrokken
en dat dit is geschiedt in oktober
1984;
Overwegende dat artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek een derde
niet belet zich te beroepen op het
bestaan van een contract en op de
gevolgen ervan tussen de contracterende partijen, als verweermiddel
tegen een vordering die een van die
partijen tegen hem richt; dat het arrest, door de contractuele verhoudingen tussen eiseres en MolenschotBreda te onderzoeken en te beslissen dat eiseres zich tegen verweerster niet kan beroepen op een
contractueel recht dat zij zou ontlenen aan haar relatie met Molen-
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schot-Breda, artikel 1165 van het
Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de vordering van eiseres
in geen enkel opzicht de staking beoogde van enige tekortkoming van
verweerster aan contractuele verplichtingen die zij jegens eiseres
zou hebben; dat het de voorzitter
van de rechtbank van koophandel
die moet onderzoeken of de eisende
partij die beweert dat van haar benaming een verwarringstichtend gebruik wordt gemaakt door de verweerder, zelf gerechtigd is haar
benaming te gebruiken, niet verboden is na te gaan of ze haar beweerde recht daartoe put uit een contract
met een derde;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de
vordering van eiseres niet beoordeelt op de wijze die in het onderdee! wordt voorgesteld;
Overwegende dat het arrest onderzoekt of eiseres wei degelijk het
recht bezit waarop zij haar vordering grondde;
Overwegende dat het tot de bevinding komt dat eiseres het recht om
onder de benaming Molenschot op
de Belgische Markt te komen, aanvankelijk ontleende aan MolenschotBreda, maar dat dit haar ontnomen
werd in oktober 1984; dat het arrest
eiseres het contractuele recht om
zich op haar benaming te beroepen,
ontzegt op grond van de tussen eiseres en Molenschot-Breda bestaande
verhouding; dat het onderdeel, in zoverre het met betrekking tot die beslissing een schending van aile in
het middel aangewezen bepalingen,
behalve artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek aanvo.ert, feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat het arrest nog
onderzoekt of eiseres zich op enige
merkenrechtelijke bescherming kan
beroepen; dat het oordeelt dat eiseres geen intellectueel eigendomsrecht kan doen gelden omdat zij
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geen toelating heeft de merken Molenschot en Molen te gebruiken; dat
het onderdeel, in zoverre het een
schending van de bepalingen van de
Eenvormige Beneluxwet op de Merken aanvoert, eveneens feitelijke
grondslag mist;
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hiermee verwezen wordt naar de overweging van het beroepen vonnis waarbij de
eerste rechter besliste « dat hetgeen op
tegenvordering aan (eiseres) verweten
wordt geen merknamaking uitmaakt in
de zin van artikel 13, A, 1°, van de Benelux-Merkenwet, doch een onrechtmatige
gebruik van de merknaam in het economische verkeer als onderdeel van haar
handelsbenaming in de zin van artikel
13, A, 2°, van de Benelux-Merkenwet >>,
het onrechtmatige gebruik van een
merknaam overeenkomstig artikel 13, A,
2°, van de Eenvormige Benelux-Merkenwet ook valt onder het begrip « namaking die onder toepassing valt van de
wetten betreffende de fabrieks- of handelsmerken >>, zoals bepaald in artikel 56
van de wet van 14 juli 1971, dat voorschrijft dat artikel 55, waarbij bevoegdheid wordt gegeven aan de voorzitter
van de rechtbank van koophandel om
een staking te bevelen, geen toepassing
heeft op dergelijke daden van namaking;
zodat het arrest, door zich bevoegd te
verklaren ofschoon het vaststelt dat de
vordering ertoe strekt een einde te rnaken aan een « misbruik van het merk
door ge bruik ervan als onderdeel van
haar maatschappelijke benaming » en
dus een daad is die valt onder artikel 13,
A, 2°, van de Benelux-Merkenwet, zijn
bevoegdheid overschrijdt en de in het
middel aangewezen bepalingen schendt
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet:

Over bet tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, 13,
A, 1" en 2°, van de wet van 30 juni 1969
houdende goedkeuring van het BeneluxVerdrag inzake de warenmerken en van
de Bijlage ondertekend te Brussel op 19
maart 1962, 54, 55 en 56 van de wet van
14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken,
doordat het arrest de oorspronkelijke
tegenvordering van verweerster, die ertoe strekte eiseres te horen veroordelen
het gebruik van de naam « Molenschot »
als maatschappelijke benaming en handelsnaam te staken op grand van artikel
20, 1° en 3°, van de wet van 14 juli 1971,
gegrond verklaart,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar verzoekschrift tot beroep (blz. 8,
nr. 2.2.1.2) opwierp dat deze tegenvordering, zoals gesteld werd, duidelijk een
vordering wegens merknamaking, zoals
bedoeld in artikel 56 van de wet betreffende de handelspraktijken, betrof, hetzij een vordering zoals bedoeld door artikel 13, A, 1°, van de Eenvormige Benelux-Merkenwet, en hieruit afleidde dat
de voorzitter van de rechtbank van koopWat het eerste onderdeel betreft:
handel in het kader van een vordering
tot staking en bijgevolg het hof van beOverwegende dat eiseres, met beroep niet bevoegd waren om te kennen trekking tot artikel 56 van de Hanover dergelijke vordering overeenkom- delspraktijkenwet, in haar akte van
stig artikel 56 van de wet van 14 juli hoger beroep opwierp dat verweer1971 over de handelspraktijken; het arrest noch door eigen motieven, noch bij ster haar tegenvordering niet bawijze van verwijzing naar de motieven seerde op een misbruik van een
van de eerste rechter vermits deze ver- merk, maar op namaking van een
wijzing beperkt is tot de motieven ver- merk; dat het arrest dat betoog beband houdende met de gegrondheid van antwoordt door te beslissen << dat
de tegenvordering, deze exceptie beant- (verweerster) aan (eiseres) verwijst
woordt en bijgevolg niet naar voldoening een misbruik van het merk Molenvan rechte is gemotiveerd (schending schot te doen door het gebruik ervan artikel 97 van de Grondwet);
van als onderdeel van haar maattweede onderdeel, voor zover zou kun- schappelijke benaming »;
nen worden afgeleid uit de overweging
Dat het onderdeel feitelijke grandvan het arrest dat « (verweerster) aan
(eiseres) verwijst een misbruik van merk slag mist;
Molenschot te doen door het gebruik erW at het tweede onderdeel betreft :
van als onderdeel van haar maatschapOverwegende dat artikel 56 van
pelijke benaming , en uit de verwijzing
naar de motieven van de eerste rechter de Handelspraktijkenwet niet toevoor wat zijn beslissing dat « de tegeneis passelijk is op handelingen die, zonin grate mate gegrond is >> betreft, dat der daden van namaking te zijn,
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een onrechtmatig gebruik van een De appelrechter Iran over de zaak zelf
beslissen zodra de partijen over de
merk uitmaken;
zaak zelf conclusie hebben genomen
Dat het onderdeel faalt naar
hetzij voor de eerste rechter, hetzij
recht;
voor de rechter in hager beroep (1).
(Art. 1071 Ger.W.)

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet
antwoordt op het in het onderdeel
aangehaalde betoog van eiseres;
Dat het onderdeel gegrond is;

(H ... T.D ... W ...)
ARREST

(A.R. nr. 6369)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk
verklaart, uitspraak doet over de
vordering van eisers en ten aanzien
van de tegenvordering van verweerster het op artikel 56 van de Handelspraktijkenwet gegronde betoog
verwerpt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in
twee derde 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
Antwerpen.
3 november 1989 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Caenepeel,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Declercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye
en De Gryse.
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1e

KAMER -

3 november 1989

HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN
GEVOLGEN BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - DOOR EEN PARTIJ GENOMEN
CONCLUSIE OVER DE ZAAK ZELF - BEGRIP.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel, schending van
de artikelen 1017 en 1071 van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest de hoofdvordering
van verweerster ontvankelijk en gegrond
verklaart en dienvolgens de echtscheiding tussen partijen toestaat lastens eiser, de vereffening en verdeling beveelt
(na voltrekking der echtscheiding) van
het gemeenschappelijk vermogen van
en/of de onverdeeldheden bestaan hebbende tussen partijen en daartoe notarissen aanstelt, aan verweerster een
provisionele uitkering na echtscheiding
toekent en eiser veroordeelt tot de kosten van de hoofdvordering in beide aanleggen,
terwijl, eerste onderdeel, door eiser
noch in eerste aanleg noch in hoger beroep was geconcludeerd over de zaak
zelf met betrekking tot de vordering tot
echtscheiding van verweerster, zodat het
hof van beroep niet wettelijk vermocht
ter zake het arrest te vellen zonder de
zaak bij de behandeling eerst te hebben
uitgesteld om eiser toe te laten desbetreffend conclusies over de zaak zelf te
nemen (schending van artikel 1071 van
het Gerechtelijk Wetboek) of minstens
daartoe de debatten te hebben heropend
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging);
tweede onderdeel, door eiser noch in
eerste aanleg noch in hoger beroep was
geconcludeerd over de zaak zelf met be(1) Cass., 24 juni 1982 (A.C, 1981-82, nr. 639).
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trekking tot de vordering tot vereffening
en verdeling van verweerster, zodat het
hof van beroep niet wettelijk vermocht
ter zake het arrest te vellen zonder de
zaak bij de behandeling eerst te hebben
uitgesteld om eiser desbetreffend toe te
laten conclusies over de zaak zelf te nemen (schending van artikel 1071 van het
Gerechtelijk Wetboek) of minstens daartoe debatten te hebben heropend (schending van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging);
derde onderdeel, door eiser noch in
eerste aanleg noch in hager beroep was
geconcludeerd over de zaak zelf wat betreft de vordering van verweerster tot
het bekomen van een uitkering na echtscheiding, zodat het hof van beroep niet
wettelijk vermocht ter zake het arrest te
vellen zonder de zaak bij de behandeling
eerst te hebben uitgesteld om eiser toe
te laten desbetreffend conclusies over de
zaak zelf te nemen (schending van artikel 1071 van het Gerechtelijk Wetboek)
of minstens daartoe de debatten te hebben heropend (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging);
vierde onderdeel, waar het arrest eiser
niet wettelijk in het ongelijk vermocht te
stellen wat betreft de hoofdvorderingen
van verweerster, zonder eerst bij toepassing van artikel 1071 van het Gerechtelijk Wetboek de zaak naar een later zitting te hebben verwezen om eiser de
mogelijkheid te geven over de zaak zelf
conclusies te nemen, of minstens de debatten daartoe te hebben heropend, het
arrest ook niet wettelijk eiser kon veroordelen in betaling van de kosten met
betrekking tot de hoofdvorderingen van
verweerster (schending van de artikelen
1017 en 1171 van het Gerechtelijk Wethoek en van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging) :

3!3

pen vonnis, alvorens ten gronde te
beslissen over de hoofdvordering
van verweerster, eiser toeliet tot het
bewijs van vijf feiten, het zesde feit
niet dienend zijnde ter zake; dat eiser in zijn appelconclusie vorderde
ook het zesde feit te mogen bewijzen;
Dat verweerster zowel voor de
eerste rechter als voor het hof van
beroep in haar conclusie vorderde
dat de echtscheiding de plano zou
worden toegestaan ten laste van eiser op grond van het door hem gepleegde overspel, dat haar een uitkering tot onderhoud zou worden
toegekend en dat de vereffening en
verdeling van de huwelijksgemeenschap zou worden bevolen;
Dat het arrest het beroepen vonnis wijzigt wat de hoofdvordering
van verweerster betreft, en, uitspraak doende ten gronde, de echtscheiding toestaat ten laste van eiser op grond van artikel 229 van het
Burgerlijk Wetboek, de verdeling en
de vereffening van de huwelijksgemeenschap beveelt en eiser veroordeelt tot het betalen aan verweerster van een uitkering na echtscheiding en in de kosten van de hoofdvordering van beide instanties;
Overwegende dat het krachtens
artikel 1071 van het Gerechtelijk
Wetboek voldoende is dat de partijen hetzij voor de eerste rechter, hetzij voor de appelrechter conclusie
hebben genomen over de zaak zelf,
opdat de feitenrechter zonder die
wetsbepaling te schenden, uitspraak
kan doen over de zaak. zelf;
Dat, luidens artikel 1017, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve,
de in het ongelijk gestelde partij in
de kosten moet verwijzen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Wat het middel in zijn geheel betreft:
Overwegende dat eiser in zijn
conclusie voor de eerste rechter aanvoerde dat << overspel aileen een
grond tot echtscheiding is wanneer
dit overspel beledigend is en niet
wanneer het is bevorderd, aanvaard
of aangemoedigd », en vorderde dat
hij zou worden toegelaten het bewijs te leveren van zes feiten waaruit moest blijken dat het door hem
Om die redenen, verwerpt de
gepleegde overspel niet beledigend voorziening; veroordeelt eiser in de
was voor verweerster; dat het beroe- kosten.
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3 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Canepeel, waarnemend
voorzitter - Verslaggever: mevr. BaeteSwinnen - Gelijkluidende conclusie van
de h. Declercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Gerard.

(INTERESSING INTERNATIONAL N.V. T. FIDELITY
TREUHAND & VERWALTUNGS A.G. »VENN. NAAR
ZWITSERS RECHT)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
De voorziening stelt allereerst de
vraag aan de orde of de bestreden beschikking van de beslagrechter in laatste
aanleg is gewezen en het cassatieberoep
derhalve ontvankelijk is.

Nr. 139
3" KAMER - 6 november 1989

1° BESLAG -

UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - BESCHIKKING VATBAAR
VOOR HOGER BEROEP - ZWARIGHEID OMTRENT DE TENUITVOERLEGGING - BEGRIP.

2° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED- BESCHIKKING VATBAAR VOOR
HOGER BEROEP - ZWARIGHEID OMTRENT
TENUITVOERLEGGING - BEGRIP.

3° VOORZIENING

Nr. 139

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ALGEMEEN
- IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN BESLISSING - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - BESCHIKKING VAN DE BESLAGRECHTER OVER DE EISBAARHEID VAN
DE SCHULDVORDERING.

1o en 2° Een beschikking van de beslagrechter die, in een procedure van gedwongen tenuitvoerlegging door uitvoerend beslag op onroerend goed,
uitspraak doet over een geschil betreffende de eisbaarheid van de schuldvordering, is geen beslissing over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging en
derhalve vatbaar voor hager beroep
(1). (Art. 1624, tweede lid, 2°, Ger.W.)

3° Een beschikking van de beslagrechter
die, in een procedure van gedwongen
tenuitvoerlegging door uitvoerend beslag op onroerend goed, uitspraak doet
over een geschil betreffende de eisbaarheid van de schuldvordering is
niet in laatste aanleg gewezen en derhalve niet vatbaar voor cassatieberoep
(2). (Artt. 608 en 1624, tweede lid, 2°,
Ger.W.)
(1) en (2) Zie cone!. O.M.

Het antwoord op deze vraag hangt af
van de betekenis die de woorden << zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging »
hebben in artikel 1624, tweede lid, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, luidens
hetwelk tegen de vonnissen of beschikkingen die daarover uitspraak doen,
geen hoger beroep kan worden ingesteld.
Volgens het arrest van 6 mei 1982 (3)
betekent zwarigheid bij de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 1498 van het
wetboek « een zwarigheid betreffende
een gedwongen tenuitvoerlegging "· Die
precisering brengt niet vee! bij wat de
hier aan de orde zijnde rechtsvraag betreft. Evenmin overigens als het verslag
van de Koninklijk Commissaris volgens
hetwelk « beroep niet geoorloofd (is),
wanneer het gaat om een beschikking
waarin uitspraak wordt gedaan over een
moeilijkheid bij de uitvoering ,, (4). De
door de partijen aangehaalde rechtsleer
brengt ook weinig doorslaggevende argumenten voor een gemotiveerde oplossing
aan (5).
Het arrest van 29 juni 1987 (6) verklaart voor hoger beroep vatbaar de beschikking op een verzoekschrift tot benoeming van de notaris door een schuldeiser die uitvoerend beslag op onroerend
goed heeft laten leggen.

1-----------------(3) A.C., 1981-82, nr, 527.

(4) Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, 583.
(5) Zie o.m. : ENGELS, Het uitvoerend beslag
op onroerend goed, nr. 532, 2°; DE LEVAL,
Traite des saisies, nr. 238; CHABOT-LEONARD,
Saisies conservatoires et saisies-executions,
biz. 401; Repertoire notarial, tome XIII, livre
II, La saisie immobiliere, nr. 577; Jurisprudence du Code judiciaire, DE LEVAL, Saisies conservatoires et voies d'execution, 1624/1, 2;
R.P.D.B., Compl., VI, v0 Appel en matiere civile,
sociale et commerciale, nr. 123.
(6) A.R. nr. 7714, A.C., 1986-87, nr. 655.
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Het arrest van 28 april 1988 (7) beschouwt als zwarigheid betreffende de
tenuitvoerlegging een betwisting omtrent
de geldigheid van een hoger bod na toewijzing van een onroerend goed en oordeelt dat de beslissing in laatste aanleg
is gewezen nu de betwisting is ontstaan
na de beschikking tot benoeming van de
notaris. Dit arrest lijkt de draagwijdte
van artikel 1624, tweede lid, 2°, wel degelijk te beperken tot de in artikel 1623 genoemde beslissingen, met name die over
zwarigheden die na de beschikking tot
benoeming van de notaris tussen partijen zijn gerezen. Volgens partijen werd
de notaris benoemd bij beschikking van
9 november 1987, maar deze beslissing
bevindt zich niet in het dossier.
Verweerster voert aan dat de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen niet
alleen wordt beperkt door het ogenblik
waarop de betwisting rijst, maar ook
door de aard van betwisting. Onder verwijzing naar het arrest van 27 september
1986 (8), dat onderscheid maakt tussen
de rechtmatigheid en de regelmatigheid
van de tenuitvoerlegging, heeft artikel
1624, tweede lid, 2°, volgens haar, alleen
betrekking op « de betwistingen die rijzen nopens de regelmatigheid van de beslagprocedure ... met uitsluiting der betwistingen omtrent het bestaan van een
uitvoerbare titel ».
Eiseres vindt dit onderscheid niet
bruikbaar, omdat het niet duidelijk is
welke geschillen dan wel onder de besproken bepaling vallen.
Zo onduidelijk zal dit onderscheid toch
wel niet zijn, want het Hof hanteert het
zelf in het arrest van 3 mei 1985 (9). Het
overweegt dat de artikelen 1560 tot 1563
(van het Gerechtelijk Wetboek) tot voorwerp hebben de goederen aan te duiden
die voor gedwongen tenuitvoerlegging
vatbaar zijn; dat die bepalingen echter
niet de eigenlijke procedurevormen van
de gedwongen tenuitvoerlegging op onroerende goederen regelen ». En procureur-generaal Krings bevestigt dit in zijn
conclusie bij dit arrest : de voormelde artikelen « zijn geen eigenlijke regels van
het uitvoerend beslag op onroerende goederen. Dit beslag wordt daarin niet geregeld. Het zijn voorafgaande regels die de
goederen die met beslag mogen worden

bezwaard, nader omschrijven. Het zijn
derhalve regels die geen deel hebben
aan de aard zelve van de procedure van
het uitvoerend beslag. >> (10)
Neemt. men het arrest van 3 mei 1985
als leidraad, dan vallen onder artikel
1624, tweede lid, 2°, de betwistingen betreffende « de eigenlijke procedurevormen van de gedwongen tenuitvoerlegging op onroerende goederen ». Het
arrest van 28 april 1988 geeft er een
voorbeeld van : de betwisting omtrent de
geldigheid van een hoger bod na toewijzing van het onroerend goed.
In deze zaak vordert eiseres nietigverklaring, althans opheffing, van het uitvoerend onroerend beslag op grond dat
verweerster geen terugbetaling van de
door haar verstrekte hypothecaire lening
kan eisen dan na een opzegging van drie
maanden per aangetekende brief te hebben gegeven, wat zij niet heeft gedaan.
Het aan de beslagrechter overgelegde
geschil betreft dus de eisbaarheid van de
schuldvordering, waarvan eiseres de tenuitvoerlegging nastreeft. Dat betreft niet
de procedure van tenuitvoerlegging,
maar de uitvoerbare titel of, om de bewoordingen van het arrest van 29 september 1986 te gebruiken, niet de regelmatigheid maar de rechtmatigheid van
de tenuitvoerlegging.
De bestreden beschikking doet derhalve geen uitspraak over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging in de zin van
artikel 1624, tweede lid, 2°, en is dan ook
niet in laatste aanleg gewezen.
Dientengevolge is de voorziening niet
ontvankelijk, zoals verweerster terecht
opmerkt.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. nr. 6407)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 3 maart 1988
gewezen door de beslagrechter in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 15 september 1989, waarbij
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 de zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
(7) A.R. nr. 8285, A.C., 1987-88, nr. 527.
(8) A.R. nr. 5012, A.C., 1986-87, nr. 53.
(9) A.R. nr. 2 E.V. (A.C., 1984-85, nr. 529).

(10) A.C., 1984-85, biz. 1195
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Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening, hierop
gegrond dat de bestreden beschikking in eerste aanleg is gewezen :

Nr. 140

a•

KAMER -

6 november 1989

HOGER BEROEP -

Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt: 1) dat eiseres tegen
een uitvoerend onroerend beslag dat
op 6 oktober 1987 op verzoek van verweerster te haren laste werd gelegd,
verzet heeft gedaan strekkend tot
nietigverklaring, althans opheffing
van het beslag; 2) dat eiseres haar
vordering hierop grondde dat verweerster geen terugbetaling van de
door haar verstrekte hypothecaire lening kon eisen dan na een opzegging
per aangetekende brief, welke opzegging nooit gedaan werd;
Overwegende dat eiseres aldus
een geschil opwierp waarin zij de
eisbaarheid van de schuldvordering
van verweerster betwistte; dat, in tegenstelling met wat eiseres beweert,
de beslissing over zulk een geschil
geen vonnis of beschikking is als bedoeld in artikel 1624, tweede lid, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij uitspraak wordt gedaan over
zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging en waartegen, in afwijking
van artikel 616 van hetzelfde wethoek, geen hoger beroep kan worden ingesteld;

BGRGERLIJKE ZAKEN
- PRINCIPAAL BEROEP - HOGER BEROEP
TEGEN ONBEPAALDE DATGM - I"'SCHRIJVI"'G VAN DE ZAAK OP DE ROL - TERMIJN.

De appellant die bij gerechtsdeurwaardersexploot hager beroep tegen onbepaalde datum instelt, moet de zaak op
straffe van nietigheid op de rol laten
inschrijven v66r het verstrijken van de
termijn van verschijning van acht dagen, die, ook op straffe van nietigheid,
in de akte van hager beroep moet worden vermeld (1). (Art. 707, 717, 1042,
1057, 7°, en 1060 Ger.W.)

(SEYKENS T. CONDOR N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6550)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;

Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 15 september 1989, waarbij
de zaak naar de derde kamer wordt
Dat het middel van niet-ontvanke- verwezen;
lijkheid gegrond is;

Over het middel: schending van de artikelen 707, 860, 861, 862, § 1, 1o, 1017,
1042, 1057, 7°, en 1060 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1
februari 1977, en van het algemeen
rechtsbeginsel van het rechtsmisbruik,

Om die redenen, verwerpt de
doordat het arrest eiser vervallen vervoorziening; veroordeelt eiseres in klaart van zijn hoger beroep, dat ingede kosten.
steld werd bij akte van gerechtsdeurwaarder van 1a juni 1985, op de volgende
6 november 1989 - a• kamer - Voorzittf'r: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Vf'rslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidf'nde conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal Advocatf'n: mrs. Nelissen Grade en Geinge_r.

1----------------(1) Cass., 8 okt. 1987, A.R. nr. 7835 (A.C.,
1987-88, nr. 84). Zie SOETAERT: « De tPrmijn
voor de verschijning voor het hof van beroep », R. W., 1972-73, 1649, inzonderheid nr. 8,
1653.
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gronden : « dat geen grand voorhanden is
om onderhavige akte van hager beroep
die voor de verschijning (van verweerster) een langere termijn vermeldt dan
de gewone termijn van acht dagen voorzien door artikel 707 Ger.W. nietig te verklaren; dat de verlenging door (eiser)
van de termijn om te verschijnen evenwei geen nadelige gevolgen mag hebben
voor (verweerster); dat (eiser) immers
misbruik kan maken van de mogelijkheid zelf de termijn van de verschijning
te bepalen door een langere termijn op
te geven binnen dewelke hij nog altij d
de zaak op de rol kan laten inschrijven;
dat dit de bedoeling niet kan geweest
zijn van het Gerechtelijk Wetboek dat
precies op het oog had de procesgang te
bespoedigen en daarom ook de termijn
om hager beroep in te stellen van twee
maanden tot een maand berleidt; dat om
aan het misbruik van (eiser) te ontsnappen (verweerster) al zelf de zaak op de
rol zou dienen te brengen, bet rolrecht
betalen en verkorting van de termijnen
vragen voor zover het recht hem daartoe
wordt toegekend; dat er dus moet van
uitgegaan worden dat in ieder geval eiser verplicht is de zaak op de rol te laten
inschrijven binnen acht dagen behoudens wettelijke verlenging; dat het verzuim om het hager beroep niet op de rol
te laten inscbrijven binnen de termijn
voorzien door artikel 1060 Ger.W. gesanctioneerd is met bet verval van het
hager beroep; ds,t krachtens artikel 862,
§ 1, 1°, Ger.W. de regel van artikel 861
Ger.W. niet geldt voor een verzuim of onregelmatigheid betreffende de termijnen
op straffe van verval voorgeschreven; dat
(eiser) ter zake geen overmacht inroept,
laat staan aantoont »,
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op de rol moet ingescbreven worden,
geeerbiedigd heeft; ingeval de termijn
van verschijning voor verweerster in de
akte van boger beroep verlengd werd, de
vereiste van inschrijving van de zaak op
de rol eveneens ten opzicbte van die verlengde termijn moet berekend worden;
het tegendeel immers niet bij de wet bepaald is en vervalbepalingen beperkend
moeten worden uitgelegd, zodat het arrest ten onrechte eiser vervallen verklaart van zijn hager beroep (schending
van de artikelen 707, 860, 861, 862, § 1, 1°,
1042, 1057, 7°, en 1060 van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vergelijking van de Nederlandse en de
Franse tekst van artikel 1060 van
het Gerechtelijk Wetboek en uit de
vergelijking van die bepaling met de
artikelen 1042, 1057, 7°, 717 en 707
van hetzelfde wetboek volgt dat de
appellant die bij deurwaardersexploot hoger beroep tegen een onbepaalde datum instelt, de zaak op
straffe van nietigheid op de rol moet
laten inschrijven v66r het verstrijken van de termijn van verschijning
van acht dagen, die, ook op straffe
van nietigheid, in de akte van hoger
beroep moet worden vermeld;
Dat
recht;

het

onderdeel

faalt

naar

terwijl, eerste onderdeel, eiser in de
akte van hager beroep, die hij aan verweerster op 13 juni 1985 bij het ambt
van gerechtsdeurwaarder Jan Eyskens
met standplaats te Turnhout heeft laten
betekenen, voor het hof van beroep vermeld heeft dat verweerster diende te
verschijnen binnen de termijn van veerOm die redenen, verwerpt de
tien dagen na bet verstrijken van bet ge- voorziening; veroordeelt eiser in de
rechtelijk verlof dat loopt van 1 juli 1985
tot 31 augustus 1985; nu eiser de zaak op kosten.
27 augustus 1985 op de rol heeft laten
inschrijven, deze inschrijving gebeurd is
6 november 1989 - 3e kamer - Voorv66r het verstrijken van de in deze akte
van hager beroep vermelde termijn, zo- zitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdat eiser het wettelijk vereiste van arti- delingsvoorzitter - Gelijkluidende conkel 1060 van het Gerechtelijk Wetboek, clusie van de h. Lenaerts, advocaat-genedat de zaak v66r het verstrijken van de raal - Advocaten: mrs. Houtekier en
in die akte van beroep vermelde termijn Biitzler.
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Nr. 141
3• KAMER - 6 november 1989

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - OPZEGGING - TERMIJN KING TE NEMEN LOON.

EINDE
IN AANMER-

2° ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE
- OPZEGGI:'-/GSVERGOEDING - AANVULLENDE VERGOEDI:'-/G - IN AANMERKING TE NEMEN LOON.

Nr. 141

ogenblik van de kennisgeving van de opzegging in aanmerking komt (5) en dat
het recht op de opzeggingsvergoeding op
hetzelfde ogenblik ontstaat (6).
Herhaaldelijk heeft het Hof onderstreept dat het recht op vergoeding ook
vanaf de kennisgeving van de opzegging
ontstaat, wanneer een te korte opzeggingstermijn is gegeven (7). In dat geval
ontstaat dat recht dus niet na het verstrijken van de termijn, op het ogenblik
dat de arbeidsovereenkomst werkelijk
een einde neemt.

Het arrest van 19 september 1973 beslist bovendien dat voor de vaststelling
1o De opzeggingstermijn dient te worden van de toen geldende loongrens die het
bepaald, met inachtneming van het toepassingsgebied van de Arbeidsoverloon dat in aanmerking komt op het eenkomstenwet Bedienden beperkte, de
tijdstip van de opzegging (1). (Art. 15 rechter « moest nagaan hoe groot de beArbeidsovereenkomstenwet
Bedien- zoldiging van eiser was, niet op het
den.) (2)
ogenblik dat de overeenkomst geeindigd
is, doch op het ogenblik dat de rechtsvor2° Wanneer de werknemer is ontslagen dering van eiser is ontstaan »; en dat is
met een opzeggingstermijn die korter dus de dag van de kennisgeving van de
is dan die waarop hij aanspraak kan opzegging, niet die van de beeindiging.
maken, moet de opzeggingsvergoeding
Het arrest van 6 september 1982 preciworden berekend met inachtneming
van het loon waarop de werknemer seert dat het bedrag van het loon dat in
recht heeft op het tijdstip van de ken- aanmerking wordt genomen om de opnisgeving van de opzegging (3). (Art. zeggingsvergoeding te berekenen, niet
20 Arbeidsovereenkomstenwet Bedien- kan worden be!nvloed door gebeurtenissen die plaatshebben na het ontstaan
den.) (4).
van het recht, dus nadat de opzegging is
gegeven.
(ECRO DESIG:'-1 AND ENGINEERING SERVICES
N.V. T. WEEMAES)

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in
substantie gezegd:
De voorziening stelt de vraag aan de
orde welk loon in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de
aanvullende opzeggingsvergoeding waarop de werknemer recht heeft wanneer
hij met een te korte opzeggingstermijn
is ontslagen.

In geen van de betrokken arresten is
uitdrukkelijk sprake van de vaststelllng
van het in aanmerking te nemen loon
voor de berekening van de opzeggingsvergoeding. Maar er is geen reden om te
dien aanzien een andere datum te nemen dan die van het ontstaan van het
recht.
Boes ziet wel een reden om een andere datum te nemen voor de berekening
van de aanvullende opzeggingsvergoeding, omdat deze moet worden berekend
op het lopende loon, dat is, volgens hem,

Uitgangspunt van de rechtspraak van
het Hof is steeds geweest dat voor het
bepalen van de opzeggingstermijn het

(5) Cass., 16 dec. 1966 (A.C., 1967, 494), 30
mei 1968 (A.C., 1968, 1191), 17 sept. 1975 (A.C.,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 9 7 6 , 82) en 3 feb. 1986 (J.T.T., 1987, 58).
(1) en (3) Zie cone!. O.M.

(2) Thans art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet.
(4) Thans art. 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.

(6) Cass., 4 juni 1975 (A.C., 1975, 1055); 17
sept. 1975 (A.C., 1976, 82) en 6 sept. 1982, A.R.
nr. 6625 (A.C., 1982-83, nr. 8).
(7) Cass., 19 sept. 1973 (A.C., 1974, 60) en 3
mei 1982 (A.C., 1981-82, 1071). !\loot bij Cass.,
24 maart 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 957).

Nr. 141
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het jaarloon van het ogenblik van de
effectieve beeindiging van de arbeidsovereenkomst » (8).
Artikel 39, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt weliswaar dat de opzeggingsvergoeding gelijk is aan het lopende loon dat overeenstemt met het
resterende gedeelte van de opzeggingstermijn. Maar deze bepaling zegt niets
omtrent de datum die voor de vaststelling van het lopende loon in aanmerking
moet worden genomen. Het omschrijft
evenmin het lopende loon als het jaarloon van het ogenblik van de effectieve
beeindiging van de arbeidsovereenkomst.
De door Boes verdedigde stelling vindt
geen steun in de besproken wetsbepaling.
Volledigheidshalve dient nog melding
te worden gemaakt van het arrest van 24
maart 1980 (9), volgens hetwelk de opzeggingsvergoeding wordt toegekend
« met inachtneming van het loon waarop
de werknemer aanspraak heeft op het
ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst een einde neemt. » Strekking van
dit arrest was evenwel niet de datum te
bepalen waarop het loon in aanmerking
moet worden genomen, maar wel te stellen dat de opzeggingsvergoeding « niet
gelijk is aan het loon dat de werknemer
tijdens de niet genoten opzeggingstermijn zou verdiend hebben » (10).
Uit de zinsnede « het ogenblik waarop
de arbeidsovereenkomst een einde
neemt » mag niet worden afgeleid dat
het arrest stelling neemt in de thans aan
de orde zijnde rechtsvraag. « Een einde
nemen » moet hier in een zeer ruime betekenis worden genomen en wijst op alle
mogelijke vormen van beeindiging, zowel
door een beslissing, al dan niet met opzegging, als door een gedraging van een
der partijen bij de arbeidsovereenkomst.
In de lijn van de vaste rechtspraak
van het Hof, waaraan het arrest van 24
maart 1980 geen afbreuk doet, dient ook
de aanvullende opzeggingsvergoeding te
worden toegekend op basis van het loon
dat in aanmerking komt op het ogenblik
van de kennisgeving van de opzegging
«

en niet van de werkelijke beeindiging
van de arbeidsovereenkomst.
Het middel is gegrond.
Conclusie : gedeeltelijke vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 6699)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1988 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;

Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320,
1321 van het Burgerlijk Wetboek, 14, eerste lid, 15, §§ 2 en 3, 20 van de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd bij de wet van 21
november 1969,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerder van een bedrag van 1.591.610 frank, te verminderen
met de wettelijk verplichte inhoudingen,
op grond : dat uit de gegevens van de
neergelegde bundels en het deskundigenverslag op afdoende wijze is gebleken
dat het basisj aarloon van verweerder
1.591.610 beliep; dat, voor het bepalen
van de opzeggingstermijn waarop verweerder gerechtigd is en de eraan verbonden opzeggingsvergoeding, rekening
dient gehouden te worden met zijn
functie van « civil engineer '' in de engineering-afdeling, zijn leeftijd op het
ogenblik van de opzegging (15 april 1977)
van 33 jaar, zijn ancienniteit alsdan in
het bedrijf van eiseres van twee jaar en
half, zijn basisjaarloon van 1.591.610
frank en zijn mogelijkheden om een gelijkwaardige betrekking te vinden, beoordeeld op het ogenblik van de opzegging;
dat, mits de juiste waarde te geven aan
voormelde gegevens, dient aanvaard te
worden dat verweerder gerechtigd was
op een opzeggingstermijn van veertien
maanden; dat, vermits een opzeggingstermijn van twee maanden in acht werd
genomen (van 1 mei 1977 tot einde juni
1977), verweerder gerechtigd is op een
opzeggingsvergoeding van twaalf maan(8) Het « jaarlijks loon » en de « loongren· den loon en voordelen, zegge 1.591.610
zen » in de wet van 3 juli 1978, R. W., 1986-87, frank bruto,
1785 (zie kol. 1788).
terwijl, ...
(9) A.C., 1979-80, nr. 463.
tweede onderdeel, de opzeggingster(10) Zie hierover ook mijn cone!. bij Cass., 3 mijn moet worden bepaald, rekening
april 19.78, in R. W., 1977-78, 2441 (inzonderheid houdend met het basisjaarloon op het
2445 en 2446) en J.T.T., 1978, 173 (inz. 174 en tijdstip van de kennisgeving van de op175).
zegging; van de opzegging kennis gege-

--,------------------!
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ven werd op 15 april 1977; het arrest
voor het bepalen van de opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding voor verweerder dan ook ten onrechte rekening
houdt met zijn basisjaarloon van
1.591.610 frank over de periode van juli
1976 tot en met juni 1977; in die som immers het brutoloon begrepen was van
465.370 frank voor mei 1977 en van
180.670 frank voor juni 1977; deze brutolonen betrekking hadden op de periode
na de kennisgeving van de opzegging en
dus ten onrechte in aanmerking genamen worden voor de vaststelling van de
opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding vermits het recht daarop ontstaat
op het ogenblik van die kennisgeving
(schending van de artikelen 14, eerste
lid, 15, §§ 2 en 3, 20 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1955) :
W at het tweede onderdeel betreft :

Nr. 142

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit bedrag
van de opzeggingsvergoeding bepaalt met inachtneming van het in
de maande mei en juni verdiende
loon en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Gent.
6 november 1989 - 3" kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Caenepeel - GeJijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:

mr. Houtekier.

Overwegende dat de opzeggingstermijn dient te worden bepaald
met inachtneming van het loon dat
in aanmerking komt op het tijdstip
van de kennisgeving van de opzegging;
Overwegende dat, wanneer de
werlmemer is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan
die waarop hij aanspraak kan rna- Nr. 142
ken, zijn recht op opzeggingsvergoeding ontstaat op het tijdstip van de
3• KAMER - 6 november 1989
kennisgeving van de opzegging; dat
deze vergoeding moet worden berekend met inachtneming van het
loon waarop de werknemer op dat ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE OPZEGGING - TERMIJN BEDIENDE tijdstip recht heeft;
ZELFDE WERKGEVER- ONDERBREKING VAN
Overwegende dat het arbeidshof
het tijdstip van de opzegging bepaalt op 15 april 1977 en het bedrag
van het in aanmerking genomen lopende loon vaststelt aan de hand
van « de gegevens van de neergelegde bundels en het deskundig verslag »: dat het deskundigenverslag
bij het bepalen van dit loon ook het
tiJ'dens de maanden mei en juni
1977 verdiende loon in aanmerking
heeft genomen;
Dat het arbeidshof zijn beslissing
aldus niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

HET DIENSTVERBAND.

Wanneer een bediende achtereenvolgens
in dienst is van twee personen die
voor de berekening van de opzeggingstermijn worden beschouwd als dezelfde werkgever, wordt het dienstverband
niet onderbroken door de omstandigheid dat zijn arbeidsovereenkomst met
de eerste door opzegging wordt
beeindigd en dat, tijdens de Iopende
opzeggingstermijn, met de tweede een
nieuwe arbeidsovereenkomst wordt
aangegaan (1). (Art, 82, § 2, tweede lid,

Arbeidsovereenkomstenwet.)

l---------------(1) Zie Cass., 2 juni 1971 (A.C., 1971, 979); 15
april 1985, A.R. nr. 7280 (A.C., 1984-85, nr. 479).

Nr. 142
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(GOEYENS T. VRANKEN)
ARREST

(A.R. nr. 6703)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1988 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 82,
inzonderheid § 2, tweede lid, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat " Mevrouw weduwe Van ElstFrankin aan (verweerster) (liet) weten
dat de arbeidsovereenkomst werd opgezegd met een termijn van 1 jaar die inging op 1 januari 1979 om te verstrijken
op 31 december 1979 >>, desalniettemin de
vordering van verweerster strekkende
tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding van achttien maanden loon,
zijnde 931.454 frank, gegrond verklaart
door te beslissen dat verweerster " terecht aanspraak maakt op een ancienniteit van 24 jaar »,
terwijl, enerzijds, opdat een werknemer aanspraak zou kunnen maken op de
in artikel 82, § 2, van de wet van 3 juli
1978 voorgeschreven verhoging van de
opzeggingstermijn, de werknemer zonder
onderbreking in dienst moet geweest
zijn van dezelfde wergever; te dezen de
dienstbetrekking tussen verweerster
enerzijds en de weduwe Van Elst en eiser anderzijds, gelet op de door het arrest vastgestelde opzegging van verweerster door weduwe Van Elst, onderbroken
is geweest; anderzijds, eiser in zijn appelconclusie betoogde dat " in casu (...)
er evenwel twee duidelijk onderscheiden
arbeidsovereenkomsten (zijn) geweest,
een wambij deurwaarder Van Elst optrad als werkgever, en .Mn waarbij (eiser) optrad als werkgever », alsook dat
er ~< overigens (...) een onderbreking (is)
geweest tussen de beide arbeidsovereenkomsten , en verder dat « (verweerster)
(... ) sedert 1/3/1960 in dienst (was) van
wijlen deurwaarder Van Elst, die op
8/12/1978 overleed. Bij dit overlijden (...)
de stu die van deurwaarder Van Elst
(ophield) te bestaan. Onmiddellijk na het
overlijden van haar echtgenoot (... ) weduwe Van Elst, nl. op 27/12/1978 (verweerster) (heeft) opgezegd; er (...) aan verweerster) een opzeggingstermijn van een
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jaar (werd) toegekend : Wegens het overlijden van mijn echtgenoot, deurwaarder
Carlo Van Elst, ben ik verplicht uw bediendencontract op te zeggen met ingang
van 1 januari 1979. Gezien uw aantal
dienstjaren bedraagt de wettelijke opzeggingstermijn 1 jaar. Deze vooropzeg verstrijkt dus op 31/12/1979. Ik betreur ten
zeerste dat aan onze jarenlange samenwerking in dergelijke pijnlijke omstandigheden een einde moet komen ... Deze
op
opzeg
(... ) door (verweerster)
27/12/1978 (werd) getekend "voor ontvangst en kennisneming ". Op 21/3/1979
(...) verweerster) (werd) aangeworven
door (eiser) als bediende. Er (...) een arbeidsovereenkomst (werd) gesloten. (Verweerster) (...) daarbij (werd) betaald valgens een andere (hogere) kwalificatie.
De toen bestaande arbeidsovereenkomst
tussen (verweerster) en Mevrouw Van
Elst (...) blijkbaar bij onderling akkoord
tussen deze partijen (werd) beeindigd,
waarbij Mevrouw Van Elst afzag van
haar recht op een opzeggingsvergoeding
(tegenopzeggingsperiode). Hoe dan ook,
de vraag of deze vroegere arbeidsovereenkomst tussen mevrouw Van Elst en
(verweerster) op een geldige (wederzijds
akkoord) of op een ongeldige (contractbreuk door verweerster) wijze gebeurde, (...) (eiser) niet (raakt). De geldigheid van de al dan niet geldig beein:
digde arbeidsovereenkomst (verweerstereiser) (...) volkomen los (staat) van de al
dan niet geldig beeindigde vroegere arbeidsovereenkomst
(verweerster-Van
Elst). Aile eventuele rechtsvorderingen
uit deze laatste arbeidsovereenkomst (... )
trouwens verjaard (zouden) zijn. (Verweerster) beweert dat de opzeg van Mevrouw Van Elst slechts "pro forma"
(zou) gebeurd (... ) zijn voor het geval er
geen andere gerechtsdeurwaarder benoemd zou zijn. De eerste Rechter ( ... )
terecht (stelt) dat deze bewering door
niets bewezen wordt en bovendien irrelevant is. In de huidige stand van het Belgische Arbeidsrecht (...) verweerder niet
verplicht (kan) worden het personeel van
wijlen Mtr. Van Elst over te nemen.
Zelfs indien ooit bedongen (zou) geweest
zij ·(quod non) dat de opzeg door Mevrouw Van Elst onder voorwaarde (zou)
geweest (...) zijn, dan (...) dit enkel inter
partes (geldt), (eiser) (... ) alleszins
vreemd ( = derde) (is) aan dergelijke
overeenkomst •; het arrest derhalve,
enerzijds, door te beslissen dat (verweerster) « terecht aanspraak maakt op een
ancienniteit van 24 jaar •, en « aanspraak kan maken op een termijn van 19
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maanden om spoedig een gelijkwaardige
en passende betrekking te vinden », spijt
het bestaan van een onderbreking in de
dienst van dezelfde werkgever te wijten
aan de door het arbeidshof vastgestelde
opzegging door de weduwe Van Elst van
verweerster met als gevolg de beeindiging en dus onderbreking van de arbeidsovereenkomst met deze laatste, artikel 82, § 2, inzonderheid tweede lid, van
de wet van 3 juli 1978 schendt, en, anderzijds, door niet te antwoorden op de hoven geciteerde middelen uit eisers appelconclusie waarin op gemotiveerde wijze
de onderbreking J.n de dienstbetrekking
was aangetoond, niet regelmatig gemotiveerd is en schending inhoudt van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster in dienst was
van ·gerechtsdeurwaarder Van Elst
en na diens overlijden in dienst
werd genomen door eiser, die in zijn
p!aats tot gerechtsdeurwaarder was
benoemd;
Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen de beslissing dat de
beide gerechtsdeurwaarders dienen
te worden beschouwd als dezelfde
werkgever in de zin van artikel 82,
§ 2, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet; dat het aileen aanvoert dat de tewerkstelling in dienst
van beide gerechtsdeurwaarders onderbroken werd, nu de eerste arbeidsovereenkomst door opzegging
werd beeindigd;
Overwegende dat, wanneer een
bediende achtereenvolgens in dienst
is van twee personen die voor de berekening van de opzeggingstermijn
worden beschouwd als dezelfde
werkgever in de zin van de voormelde bepaling, het dienstverband niet
wordt onderbroken door de omstandigheid dat zijn arbeidsovereenkomst met de eerste door opzegging
wordt beeindigd en dat tijderis de lopende opzeggingstermijn met de
tweede een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan;
Overwegende dat het arbeidshof
zijn beslissing naar recht verantwoordt door de vaststellirig dat verweerster door eiser in dienst werd
genomen tijdens c!e qpzeggingster-

Nr. 143

mijn waarmee haar eerste arbeidsovereenkomst werd beeindigd;
Dat het arbeidshof, gelet op deze
beslissing, de in het middel aangehaalde conclusie niet diende te beantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 november 1989 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 143
,

a· KAMER

-

6 november 1989

ARBEIDSOVEREENKOMST -

EINDE OPZEGGING - TERMIJN - HOGERE BEDIENDE - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER IN AANMERKING TE NEMEN OMSTANDIGHEDEN.

Bij het vaststellen van de opzeggingstermijn ten aanzien van een bediende bedoeld in art. 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet dient de rechter geen
rekening te houden met omstandigheden die geen verband houden met de
voor de bediende bestaande kans om
spoedig een gelijkwaardige en passende dienstbetrekking te vinden, zoals de
voorbereiding tot oprichting van een
onderneming (1).

r----------------(1) Zie Cass., 17 sept. 1975 (A.C., 1976, 82) en
8 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 16).
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(SINT-TRUIDENSE VERVOERONDERNEMING « DE
BLAUWE VOGEL , CARLIER B.V.B.A. T. CARLIER)
ARREST

(A.R. nr. 6704)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1988
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 37, 39, § 1, en 82, §§ 2, 3
en 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
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-vergoedingen, de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de rechter, bij
het vaststellen van de opzeggingstermijn ten aanzien van een bediende bedoeld in artikel 82, § 3, van de
Arbeidsovereenkomstenwet,
rekening dient te houden met de feiten
die bestonden op het tijdstip van het
ontslag, in zoverre deze feiten de
voor de bediende bestaande kans
om spoedig een gelijkwaardige en
passende dienstbetrekking te vinden, be'invloeden;
Dat blijkens het arrest de in het
middel vermelde omstandigheden de
oprichting van een ondern<)ming betreffen en geen verband houden met
de kans om een betrekking in
dienstverband te vinden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

doordat het arrest beslist dat « de opzeggingstermijn moet bepaald worden
met inachtneming van de op het tijdstip
van het ontslag zonder dringende reden
voor de bediende bestaande kans om
spoedig een gelijkwaardige en passende
betrekking te vinden rekening gehouden
met de ancienniteit van de betrokkene,
zijn leeftijd en de belangrijkheid van
zijn fucnties, volgens de gegevens eigen
aan iedere zaak » en dat « hierbij (... )
Om die redenen, verwerpt de
geen rekening (kan) worden gehouden voorziening; veroordeelt eiseres in
met de omstandigheid dat (verweerder) de kosten.
reeds op het ogenblik van het ontslag de
geoorloofde oprichting van een concurre6 november 1989 - 3• kamer - Voorrende onderneming beoogde, dewelke zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
trouwens belangrijke investeringen ver- - Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
eiste met het daaraan verbonden risico », - Gelijkluidende conclusie van de h. Leterwijl uit de bovenvermelde artikelen naerts, advocaat-generaal - Advocaten:
voortvloeit dat om de duur van de opzeg- mrs. De Gryse en Houtekier.
gingsvergoeding te bepalen de rechter
zich dient te plaatsen op het ogenblik
van het ontslag; zo omstandigheden van
na het ontslag geen invloed mogen hebben op de duur van de opzeggingstermijn, de rechter nochtans verplicht is rekening te houden met de feiten die
bestonden op het ogenblik van het antslag; te dezen het arbeidshof beslist dat Nr. 144
<< geen rekening (kan) worden gehouden
met de omstandigheid dat (verweerder)
3• KAMER - 6 november 1989
reeds op het ogenblik van het ontslag de
geoorloofde oprichting van een concurrerende onderneming beoogde >>, hoewel
het arrest vaststelt dat hiertoe de mate- 1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERriiHe voorbereidingsdaden waren getrofZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN fen << om de start van zijn nieuwe activiTERUGVORDERING VAN TEN ONRECHTE BEteit onmiddellijk in de beste voorwaarTAALDE UITKERINGEN - ZIEKTEKOSTENVERden te doen verlopen >>, zodat het arrest,
GOEDING - STELSEL VAN DE BETALENDE
door te beslissen desalniettemin geen reDERDE - TOEPASSELIJKHEID VAN DE GEkening te houden met deze feiten bij het
MEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSbepalen van de opzeggingstermijn en
REGELING.
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Nr. 144

------------------4

de voorbereidende werken van de wet
van 9 augustus 1963 (cfr. Senaat, 1968-69,
stuk 367, verslag over antwerp van de
wet tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963, biz. 42) vloeit duidelijk voort
nopens artikel 97, dat zo de rekeningen
ge!nd worden door de instelling ook de
verplichting van de terugbetaling bij de
instelling berust. Vermits in casu niet betwist wordt door (eiser) in de zaak A.R.
311/86 dat de verstrekkers van zorgen
verbonden waren aan het O.C.M.W. te
Gent, instelling die de rekeningen van
de gerechtigde inde, is het vanzelfsprekend dat de redenering aangehouden
door de eerste rechter nopens het buiten
de zaak stellen van de zorgenverstrekkers, dient bijgetreden »,
terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek degene door wiens
schuld schade ontstaan is, verplicht deze
schade te vergoeden; de toepassing van
deze gemeenrechtelijke norm in de regel
niet uitgesloten wordt door het bestaan
van een specifieke aansprakelijkheidsrege!ing; de wetgever, bij de uitvaardiging
van de bepaling van artikel 97 van de
wet van 9 augustus 1963, zoals later gewijzigd, geenszins de bedoeling gehad
heeft de toepassing van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek uit te sluiten,
wanneer aan de toepasse!ijkheidsvoorwaarden van deze bepaling is voldaan;
eiser zowel tegen de verweerster als tegen het O.C.M.W. Gent zijn vordering
liet steunen op een fout, te weten het
niet naleven van de reglementaire voorschriften, zoals vastgelegd in de verordening op de geneeskundige verstrekkingen, en het arrest het bestaan van deze
fout, die het als misdrijf kwalificeert (artikel 57 van de wet van 14 februari 1961),
erkent; het arrest aldus niet vermocht de
vordering van eiser tegen de verweersters af te wijzen op de enkele grond dat
ingevolge artikPl 97 van de wet van 9 augustus 1963 dP verplichting tot terugbetaling bij de instelling berust indien deze
de prestaties voor eigen rekening heeft
ge!nd (schending van de artikelen 1382
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
wet van 9 augustus 1963 en 57 van de
wet van 14 februari 1961):

(1) Zie omtrent de regel dat een bijzondere
aansprakelijkheidsregeling de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsnorm niet noodzakeliJk uitsluit: Cass., 15 dec. 1983, A.R. nr. 6871
(A.C., 1983-84, nr. 207); VANDENBERGHE e.a.,
« Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, 1979-1984 ''• Tijdschrift. voor Privaatrecht, 1987, biz. 1263, nr. 1.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiser het
O.C.M.W. te Gent heeft gedagvaard
tot terugbetaling van bepaalde door
eiser vergoede verpleegkundige ver-

BUITEN
2° AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST - ALLERLEI - TOEPASSELIJKHEID VAN DE GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING TERUGVORDERING VAN TEN ONRECHTE BETAALDE UITKERINGEN.

1° en 2° Wanneer in het stelsel van de

betalende derde ten onrechte betaalde
ziektekostenvergoedingen, op grand
van art. 97, tweede lid, Z.I. V.-wet, moeten worden terugbetaald door de natuurlijke of rechtspersoon die de vergoedingen voor eigen rekening heeft
gei"nd, kan de verzekeringsinstelling
terugbetaling ook vorderen van degene
die de verzorging heeft verleend, op
grand van de gemeenrechtelijke aanspakelijkheidsregel van art. 1382 B. W.
(1).
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE
MUTUALITEITEN T. DE KIE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. 6711)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1988 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de wet van 9
augustus 1963 tot inste!ling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd
door de wetten van 27 juni 1969 en 7 juli
1976, en 57 van de wet van 14 februari
1961 voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel,
doordat het arrest de vordering van eiser tot terugbeta!ing van ten onrechte
uitgekeerde prestaties, in zoverre ze op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gericht was tegen de verweersters, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter als onontvankelijk afwijst op de volgende grond : « Uit
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strekkingen die door het O.C.M.W.
voor eigen rekening waren gei:nd, op
grond dat die verstrekkingen waren
vergoed zonder dat ze door de verweersters, aangestelde verpleegkundigen van het O.C.M.W., waren vermeld in het daartoe bestemde persoonlijk register, voorgeschreven
door artikel 7 ter van het koninklijk
besluit van 24 december 1963, ingevoegd bij verordening van 23 april
1979; dat eiser ook de verweersters
heeft gedagvaard tot solidaire veroordeling met het O.C.M.W., elk
voor hun aandeel in de verleende
verstrekkingen;
Dat de Arbeidsrechtbank te Gent
bij vonnis van 15 april 1986 het
O.C.M.W. te Gent heeft veroordeeld
tot terugbetaling aan eiser van
875.663 frank en de verweersters
buiten de zaak heeft gesteld; dat het
arrest die beslissingen bekrachtigt;
Overwegende dat de voorziening
enkel gericht is tegen de beslissing
die eisers voi'dering tegen de verweersters afwijst;
Overwegende dat artikel 97, tweede lid, van de Ziekte en Invaliditeitswet van 1963 bepaalt dat onverschuldigd betaalde geneeskundige
verstrekkingen, die langs het stelsel
van de betalende derde zijn uitbetaald, moeten worden terugbetaald,
onder meer door de natuurlijke of
rechtspersoon die ze voor eigen rekening heeft gei:nd;
Dat die bepaling, die enkel een
bijzondere regeling inhoudt betreffende bepaalde door de verzekeringsinstellingen verrichte onverschuldigde betalingen, aan de toepasselijkheid van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, wanneer de
vereisten daartoe vervuld zijn, niet
in de weg staat, ook niet ten aanzien van de verstrekkers van de geneeskundige verzorging en van de
verzorgingsinstellingen die de betaling ervan voor eigen rekening hebben gei:nd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering van eiser tegen de verweersters op een misdrijf

en op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is gegrond; dat het die
vordering, met verwijzing naar de
redenen van de eerste rechter, afwijst, op grond dat artikel 97 van de
Ziekte en Invaliditeitswet in dit specifieke geval de terugbetaling van
de ten onrechte betaalde prestaties
aan de verzorgingsinstelling, te dezen het O.C.M.W., oplegt en dat die
regeling de toepassing van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek ten
aanzien van de verweersters, verstrekkers van de verzorging, uitsluit;
Dat het arrest aldus de artikelen
97 van de Ziekte en Invaliditeitswet
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over eisers vordering tegen de verweersters; 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.
6 november 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Dassesse en Biitzler.
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3• KAMER -

6 november 1989

ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSPLEGING VERWITTIGING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING INZAKE ZIEKTE EN !NVALIDITEIT
--WIJZIGING IN DE GRAAD VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID- VERZUIM VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - GEVOLG.

326

HOF VAN CASSATIE

De arbeidsongevallenverzekeraar die naJaat de verzekeringsinstelling inzake
ziekte en invaliditeit tijdig te verwittigen van een wijziging in de graad van
arbeidsongeschiktheid van de getroffene, is de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts verschuldigd voor
zover de getroffene, buiten de verplichting tot aangifte, de voorwaarden vervult om die uitkeringen te verkrijgen
(1). (Art. 63, § 2, derde en vierde lid,
Arbeidsongevallenwet.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. ZURICH N.V., HERMANS)

ARREST

(A.R. nr. 6762)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1988
door het Arbeidshof te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 63, § 1, eerste lid, en § 2, eerste,
derde en vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (§ 1, eerste
lid, als vervangen bij koninklijk besluit
nr. 18 van 6 december 1978; § 2, vierde
lid, als van kracht v66r de wetswijziging
bij koninklijk besluit nr. 530 van 31
maart 1987) en voor zover nodig, 70, § 2,
derde en vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij
koninklijk besluit nr. 19 van 4 december
1978,
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laatste datum op de hoogte zou zijn gebracht door de arbeidsongevallenverzekeraar van de wijziging in de graad van
arbeidsongeschiktheid; het arbeidshof
vervolgens oordeelt : dat het zich kan
aansluiten bij de beslissing van de eerste
rechter volgens welke de wet geen formalistische voorwaarden stelt, eiser bij
brief van 24 juni 1981 aan verweerster
mededeelde dat hij vanaf 20 april 1981
als gesubrogeerde provisionele prestaties
zou verlenen aan het slachtoffer onder
voorbehoud van de rechten geput uit artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet, en
het ziekenfonds derhalve zelf melding
maakte van de datum van de wijziging
in de graad van arbeidsongeschiktheid;
dat eiser erkende via de vakbond van
het slachtoffer op de hoogte te zijn gesteld; dat de verzekeringsmaatschappij
beter had gedaan meteen te antwoorden
op de brief van 24 juni 1981, doch dit gebrek aan prompt antwoord " geen fundering aan de vordering van (eiser) » geeft,
en eiser aileen maar de " routine-matige
bevestiging (heeft) gevraagd van een beslissing die hij kende » en hij " niet aantoont dat hij door toedoen van de verzekeringsmaatschappij schade zou hebben
ondergaan ''• eraan toevoegend dat " artikel 63, paragraaf 2 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij de door het ziekenfonds
verrichte uitkeringen maar moet ten laste nemen indien de werknemer de voorwaarden vervult om ze te bekomen " en
dat " de ongeschiktheid uit het arbeidsongeval in casu beduidend lager (is) dan
de 66 procent die vereist zijn naar artikel 56 van de wet van 9 augustus 1963 »;
het arbeidshof ten slotte, bij bevestiging
van het vonnis van de arbeidsrechtbank,
verweerster veroordeelt tot betaling, aan
eiser, van 1.306 frank als terugbetaling
van prestaties voor 20 april 1981, en van
de prestaties uitgekeerd tijdens de periode van 21 april 1981 tot 30 september
1984, a rato van 20 %, vermeerderd met
de interesten doch onder aftrek van
69.768 frank, met veroordeling van eiser
tot de kosten van het hoger beroep,

doordat het arbeidshof allereerst vaststelt dat de heer Hermans op 17 mei
1979 getroffen werd door een arbeidsongeval dat een tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid tot gevolg had, met consolidatie van de letsels op 21 april 1981,
en dat eisers vordering er onder meer
toe strekte terugbetaling te bekomen van
terwijl artikel 63, § 1, eerste lid, van de
de som van 318.620 frank, verhoogd met Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
interesten, als terugbetaling van de uit- (als gewijzigd bij koninklijk besluit nr.
keringen die hij gedurende de periode 18 van 6 december 1978) aan de arbeidsvan 20 april 1981 tot en met 11 januari ongevallenverzekeraar die weigert het
1982 had verricht, nu hij slechts op deze arbeidsongeval ten laste te nemen of die
-----------------~ oordeelt dat er twijfel bestaat inzake de
toepassing van de wet op het ongeval, de
(1) Zie Cass., 27 feb. 1984, A.R. nr. 4228 verplichting oplegde binnen twee weken
(A.C., 1983-84, nr. 358).
die volgen op de ontvangst van de ver-
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klaring, het Fonds voor Arbeidsongevallen te verwittigen; in dat geval, of zo hij
weigert het ongeval als arbeidsongeval
te erkennen, de verzekeraar krachtens
artikel 63, § 2, eerste lid, binnen dezelfde
termijn de verzekeringsinstelling, waarbij de getroffene aangeloten is of ingeschreven is ovreenkomstig de wetgeving
betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, dient te verwittigen; artikel 63, § 2, derde lid, van de
Arbeidsongevallenwet poneert dat, wanneer de verzekeraar nalaat de verklaring
aan de ziekte- en invaliditeitsverzekeringsinstelling te doen binnen de hoger
bedoelde termijn, hij ertoe gehouden is
de vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid, bepaald door de wetgeving op de
verplichte verzekering tegen ziekte en
invaliditeit, en die verschuldigd is (vanaf
het begin van de arbeidsongeschiktheid
tot en met de dag van de verklaring) aan
de werknemer die, buiten de aangifteformaliteiten, de voorwaarden vervult om
ze te bekomen, ten laste te nemen; diezelfde bepaling preciseert dat « die vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid
aan de getroffene (worden) betaald door
de verzekeringsinstelling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzkering,
die ze rechtstreeks verhaalt op de verzekeraar »; overeenkomstig het vierde lid
van deze tweede paragraaf van artikel
63, als van kracht v66r de wetswijziging
bij koninklijk besluit nr. 530 van 31
maart 1987, de verzekeraar eveneens ertoe gehouden was, zo een wijziging optrad in de graad van arbeidsongeschiktheid die aan de getroffene is toegekend,
de verzekeringsinstelling binnen drie dagen die volgen op de dag waarop de wijziging van de ongeschiktheid zich voordeed, te verwittigen; de in artikel 63, § 2,
derde lid, omschreven rechten en verplichtingen krachtens het vierde lid van
dezelfde bepaling derhalve eveneens bestaat in het geval dat de arbeidsongevallenverzekeraar de verzekeringsinstelling
binnen drie dagen volgend op de dag dat
een wijziging in de arbeidsongeschiktheidsgraad optreedt, van die wijziging
niet verwittigt; de verplichte kennisgeving met de daaraan verbonden sanctie
niet kunnen worden opgeheven door de
omstandigheid dat de getroffene of zijn
vakbond de verzekeringsinstelling op de
hoogte heeft gebracht, hetzij van de beslissing van de arbeidsongevallenverzekeraar dat er twijfel bestaat inzake de
toepassing van de wet op het ongeval,
hetzij van diens oordeel dat er een wijziging in de graad van arbeidsongeschikt-
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heid is ingetreden; te dezen alleen de officHHe kennisgeving, door geschrift, vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar,
aan de verzekeringsinstelling van ziekte
en invaliditeit inzake de ingetreden wijziging van de arbeidsongeschiktheid, de
verzekeringsinstelling kan doen vervallen van haar recht tot terugvordering
van aan het slachtoffer wegens arbeidsongeschiktheid uitgekeerde vergoedingen, indien zou blijken dat effectief een
wijziging in de arbeidsongeschiktheid
was ingetreden, waardoor de verzekeringsinstelling niet meer tot uitkering
zou gehouden zijn geweest; bij ontstentenis van dergelijke kennisgeving, de verzekeringsinstelling gerechtigd blijft de
uitgekeerde vegoeding wegens arbeidsongeschiktheid van de verzekeraar terug
te vorderen, ongeacht of hij « door toedoen van de verzekeringsmaatschappij
enige schade zou hebben ondergaan »;
het beginsel dat « de verzekeringsma1).tschappij de door het ziekenfonds verrichte uitkeringen maar moet ten laste nemen indien de werknemer de voorwaarden vervult om ze te bekomen ,, weliswaar geldt bij het intreden van de
arbeidsongeschiktheid, nu de verzekeraar niet hoeft in te staan voor uitkeringen die ten onrechte door de verzekeringsinstelling worden verricht aan het
slachtoffer van het ongeval, doch niet
impliceert dat bij wijziging van de graad
van arbeidsongeschiktheid die oorspronkelijk aanleiding gaf tot uitkeringen met
toepassing van artikel 56 van de wet van
9 augustus 1963 betreffende de verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
de verzekeringsinstelling vervallen zou
kunnen worden verklaard van haar recht
tot terugvordering van de uitgekeerde
vergoedingen, lastens de verzekeraar die
nalaat haar van deze wijziging tijdig op
de hoogte te brengen; precies de meldingsplicht ertoe strekt de verzekeringsinstelling op de hoogte te stellen van de
mogelijke wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid waardoor eventueel
geen aanleiding meer bestaat tot het uitkeren van vergoedingen, of omgekeerd,
de verplichting zou ontstaan tot uitkering van vergoedingen; het arbeidshof
derhalve, door eisers recht tot terugvordering lastens de verzekeraar voor de
periode vanaf 21 april 1981 te beperken
tot 20 %, zijnde de aanvaarde graad van
arbeidsongeschiktheid, van de uitgekeerde bedragen, niettegenstaande vastgesteld werd dat de verzekeraar slechts op
11 januari 1982 aan eiser meedeelde dat
de oorspronkelijk aangenomen graad
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van arbeidsongeschiktheid van 100 % zou
zijn gewijzigd, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Nr. 146

Om die redenen, verwerpt de
voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiser in
de kosten.

Over het middel zelf :
Overwegende dat uit het bepaalde
6 november 1989 - 3• kamer - Voorin artikel 63, § 2, derde lid, van de zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
Arbeidsongevallenwet volgt dat de - Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkarbeidsongevallenverzekeraar
die Juidende conclusie van de h. Lenaerts,
nalaat de verzekeringsinstelling van advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
de verplichte ziekte- en invaliditeits- Biitzler en Gerard.
verzekering tijdig te verwittigen van
een wijziging in de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene, de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering slechts verschuldigd is, voor zover de getroffene,
buiten de verplichting tot aangifte,
de voorwaarden vervult om laatstbedoelde uitkeringen te verkrijgen;
Overwegende dat het arrest onder Nr. 146
meer overweegt : dat de verzekeringsmaatschappij, te dezen ver2• KAMER - 7 november 1989
weerster, krachtens artikel 63, § 2,
van de Arbeidsongevallenwet, de
door het ziekenfonds verrichte uitSCHEIDING
keringen enkel ten laste moet ne- 1° ECHTSCHEIDING,
men indien de getroffene de voorVAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREwaarden om ze te verkrijgen verGELEN - ROERENDE GOEDEREN TEN AANvult, en dat de arbeidsongeschiktZIEN WAARVAN, MET TOEPASSING VAN ART.
heid volgende uit het arbeidsongeval
1280 GER.W., EEN MAATREGEL IS U!TGEVAARdat verweerder trof, beduidend lager
DIGD ALS BEDOELD IN ART. 223 B.W. - VERNIEis dan de 66 % vereist door artikel
TIGING, BESCHADIGING OF WEGMAKING 56 van de Ziekte en Invaliditeitswet;
MISDRIJF.
Dat de appelrechters aldus eisers
vordering tegen verweerster afwijzen mede op grond dat verweerder,
volgens hen, tijdens de litigieuze pe- 2° MISDRIJF - ALLERLEI - ROERENDE
riode de voorwaarden niet vervulde
GOEDEREN TEN AANZIEN WAARVAN, MET
om recht te hebben op de arbeidsonTOEPASSING VAN ART. 1280 GER.W., EEN
MAATREGEL IS U!TGEVAARDIGD ALS BEgeschiktheidsuitkeringen van de
DOELD IN ART. 223 B.W. - VERNIETIGING, BEverplichte ziekte- en invaliditeitsverSCHADIGING OF WEGMAKING.
zekering;
Overwegende dat, nu dit oordeel
de aangevochten beslissing naar
recht verantwoordt, de door het mid- 1° en 2° Art. 507, tweede lid, Sw. bestraft
del aangeklaagde wetsschending
de vernietiging, de beschadiging of de
niet tot cassatie kan leiden;
wegmaking van roerende goederen ten
aanzien waarvan de voorzitter van de
Dat het middel bij gebrek aan berechtbank van eerste aannleg, rechtlang niet ontvankelijk is;
sprekend in kart geding tijdens de
Overwegende dat de verwerping
echtscheidingsprocedure, met toepasvan de voorziening aile belang ontsing van art. 1280 Ger. W. een maatreneemt aan de bindendverklaring
gel heeft uitgevaardigd als bedoeld in
art. 223 B. W.
van het arrest;

Nr. 146

HOF VAN CASSATIE
(D ... M ... T.D ...)

ARREST

(A.R. nr. 3121)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 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 middel: schending van de artikelen 223 van het Burgerlijk Wetboek
(gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976),
1280 van het Gerechtelijk Wetboek (gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976) en
507 van het Strafwetboek (gewijzigd bij
de wetten van 30 april 1958 en 14 juli
1976),
doordat het arrest van hervorming op
strafgebied eiser veroordeelt tot een
hoofdgevangenisstraf van twee maanden,
met uitstel voor een termijn van vijf
jaar, en op burgerlijk gebied tot betaling
van een provisie op schadevergoeding
van 1 frank, op volgende gronden : dat
de tekst van artikel 507 van het Strafwetboek de vernietiging, beschadiging of
wegmaking van roerende goederen uitdrukkelijk strafbaar stelt, niet ten aanzien van wie een maatregel in toepassing van artikel 223 van het Burgerlijk
Wetboek uitgevaardigd is, doch wel een
maatregel « als bedoeld in artikel 223
van het Burgerlijk Wetboek »; dat aldus
deze tekst duidelijk niet beperkt is tot de
maatregelen uitgevaardigd in toepassing
van artikel 223 van het Burgerlijk Wethoek, doch zich ook uitstrekt tot alle aldus bedoelde gerechtelijke maatregelen,
genomen ter beveiliging van de rechten
van een der echtgenoten; dat artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek aan de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, zitting houdende in kort geding,
tijdens de echtscheidingsprocedure de
bevoegdheden overdraagt, die tijdens het
echtelijk gezinsleven op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek aan
de vrederechter (voordien eveneens de
voorzitter) behoren; dat de echtscheidingsprocedure op dit punt geen inhoudelijk verschil ten aanzien van de aldus
bedoelde maatregelen met zich brengt;
dat artikel 507 van het Strafwetboek niet
het proceduraal aspect doch wel de inhoud zelf van de uitgevaardigde maatre-

329

gel viseert; dat, waar artikel 507 van het
Strafwetboek op specifieke wijze, in de
welbepaalde omstandigheid van een gerechtelijke maatregel, het ontdragen van
roerende goederen tussen echtgenoten
strafbaar stelt, de in algemene termen
gestelde bepaling van artikel 462 van het
Strafwetboek betreffende diefstallen tussen echtgenoten niet toepasselijk is ten
~eze; dat spaartegoeden in deposito geen
m omloop « gerede » geldsommen zijn,
doch wel bepaalde vaststaande roerende
vorderingen tegen de depositobanken vormen, die aldaar intresten opbrengen, en
aldus behoren tot de roerende goederen
bedoeld in artikel 223 van het Burgerlijk
Wetboek en 507 van het Strafwetboek,
terwijl, eerste onderdeel, de ten laste
van eiser door het arrest weerhouden
feiten enkel hun oorsprong vinden in het
niet-naleven van het door de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, zetelende in kort geding, op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek
uitgesproken bevelschrift; dat de niet-naleving van deze beslissing niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt, daar artikel
507 van het Strafwetboek geenszins de
bepaling van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek beoogt; dat de strafwet beperkend dient uitgelegd; dat het
feit dat de niet-naleving van artikel 223
van het Burgerlijk Wetboek gesanctioneerd is bij artikel 507 van het Strafwetboek, niet tot gevolg heeft dat deze
sanctionering tot artikel 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek wordt uitgebreid,
tweede onderdeel, de bepaling van artikel 507 van het Strafwetboek toepasseli~_k is op het wegmaken van voorwerpen,
ziJnde roerende goederen; dat dientengevolge het arrest ten onrechte eiser veroordeelt wegens het afhalen van de op
een depositorekening of spaarboekje
staande geldsommen, behorend tot de
gemeenschap der echtgenoten; dat daardoor eiser immers geen voorwerpen
heeft weggemaakt en evenmin schuldvorderingen met voorwerpen gelijkgesteld kunnen worden :

Wat beide onderdelen betreft :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 507, tweede lid, van het
Strafwetboek, strafbaar is de echtgenoot of degene die in zijn belang
roerende goederen vernietigt, beschadigt of wegmaakt ten aanzien
waarvan een maatregel is uitgevaardigd als bedoeld in artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek;
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Overwegende dat artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek aan de vrederechter de bevoegdheid verleent
- wanneer een der echtgenoten
grovelijk zijn plicht verzuimt - om,
op verzoek van de andere echtgenoot, dringende voorlopige maatregelen te bevelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen; dat hij onder
meer aan een der echtgenoten verbod kan opleggen eigen of gemeenschappelijke roerende goederen zonder de instemming van de andere
echtgenoot te vervreemden;
Overwegende dat artikel 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek aan de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort geding de bevoegdheid verleent om,
hangende de procedure van echtscheiding, voorlopige maatregelen te
bevelen die betrekking hebben op
onder meer de goederen van de partijen; dat hij, krachtens vo?rmelde
wetsbepaling, de bevoegdhe1d heeft
om onder meer ook de maatregelen
te bevelen als bedoeld bij artikel 223
van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat artikel 507,
tweede lid, van het Strafwetboek
toepasselijk is, niet enkel op het
wegmaken van roerende goederen
ten aanzien waarvan een maatregel
is uitgevaardigd met toepassing van
artikel 223 van het Burgerlijk Wethoek maar ook op het wegmaken
van ~oerende goederen ten aanzien
waarvan, met toepassing van artikel
1280 van het Gerechtelijk Wetboek,
een maatregel is uitgevaardigd als
bedoeld bij artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat eiser, spijt het verbod
hem opgelegd met toepassing van
artikel 1280 van het Gerechtelijk
Wetboek, zonder de instemming van
verweerster deposito's voorkomend
op spaarrekeningen afhaalde en zodoende roerende goederen heeft
weggemaakt ten aanzien waarvan,
met toepassing van artikel 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek, een maatregel was genomen als bedoeld in

Nr. 146

artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat deposito's die
voorkomen op spaarrekeningen roerende goederen zijn als bedoeld in
artikel 507, tweede lid, van het
Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest, op de
gronden die het vermeldt en die in
het middel zijn weergegeven, de beslissing dat eiser schuldig is aan het
misdrijf bepaald bij artikel 507,
tweede lid, van het Strafwetboek
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormel'_l . in
acht zijn genomen en de beshssmg
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 zonder berusting afstand doet;
Overwegende dat verweerster als
schadevergoeding een voorschot van
een frank vorderde; dat het arrest
die vordering inwilligt « onder voorbehoud van vermeerdering »;
Overwegende dat de appelrechters, nu zij niets aanhouden waarover zij later uitspraak zouden doen,
hun rechtsmacht volledig hebben
uitgeoefend, zodat hun bes.Iissing
een eindbeslissing is in de zm van
artikel 416 van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat de afstand niet kan worden
ingewilligd;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

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

Nr. 147
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7 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - GelljkJuidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

(ELDIN EL SAYED ', PLATIEUW)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7648)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Nr. 147
2•

KAMER -

8 november 1989

1o RECHTEN VAN DE MENS-

ART. 8.1
E.V.R.M. - RECHT VAN EEN IEDER OP EERBIEDIGING VAN ZIJN PRIVE- EN GEZINSLEVEN
- BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 8.2
E.V.R.M. - INMENGING VAN HET OPENBAAR
GEZAG MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN HET RECHT OP EERBIEDIGING VAN
HET PRIVE- EN GEZINSLEVEN - BEGRIP.

3o RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 14
E.V.R.M. - ONDERSCHEID IN DE BEHANDELING BIJ DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN
EN VRIJHEDEN - BEGRIP.

1°, 2° en 3° De beslissing waarbij een
persoon veroordeeld wordt wegens
valsheid in authentieke en openbare
geschriften die erin bestaan heeft een
ficitieve huwelijksakte te doen opmaken door de ambtenaar van de burgerJijke stand, en de beslissing waarbij de
schrapping van de vals bevonden akte
uit de registers van de burgerlijke
stand bevolen wordt, kunnen niet aangemerkt worden als een inmenging in
de uitoefening van het recht op eerbiediging van het prive- en gezinsleven
en evenmin als een schending van de
rechten waarvan de eerbiediging gewaarborgd wordt door de artt. 8.1 en
14 E.V.R.M.

Over het tweede middel : schending
van de artikelen 8 en 14 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
doordat het arrest, dat uitspraak
moest doen over de telastlegging A.l.a,
namelijk « dat (eiser) met het bedrieglijk
opzet om gemakkelijker aan een verblijfs- en arbeidsvergunning te geraken,
(...) een fictief huwelijk heeft gesloten
met een vrouw van Belgische nationaliteit, terwijl' in feite geen van beide verdachten werkelijk van plan was om te
huwen, aangE>zien het enige doel van het
huwelijk erm 'bestond gemakkelijker aan
officii:'le stukken te raken, dat zij te dezen (...) in het huwelijk zijn getreden bij
een fictieve akte die op 12 maart 1983
door de ambtenaar van de burgerlijke
stand van Anderlecht is opgemaakt, eiser tot een gevangenisstraf van twee
jaar en een geldboete van 300 frank en
eiseres tot een gevangenisstraf van zes
maanden met uitstel gedurende drie jaar
en een geldboete van 100 frank veroordeelt en de schrapping van de door de
schepen van de burgerlijke stand van de
gemeente Dilbeek op 12 maart 1983 opgemaakte huwelijksakte nr. 67 beveelt,
op grond voornamelijk dat de eisers
nooit van plan geweest zijn om samen te
leven en dat uit het dossier overduidelijk
blijkt dat zij nooit een gemeenschappelijk leven hebben geleid,
terwij1, luidens de in het middel aangehaalde artikelen 8 en 14 een ieder recht
heeft op eerbiediging van zijn prive- en
gezinsleven zonder enig ohderscheid op
welke grond ook, zoals geslacht, ras,
kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijk afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte
of andere status; het arrest, nu het overigens vaststelt dat eiseres inkomsten van
eiser · genoot - die aldus zijn hulpplicht
nakwam - en dat de flat van eiser niet
voor bewoning ingericht was - hetgeen
hij aanvoerde om het niet-samenleven m
de eerste tijd te rechtvaardigen - zich
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in het prive- en gezinsleven van de eisers heeft gemengd door de drijfveren
van hun huwelijk na te gaan en door te
beslissen dat hun huwelijk fictief was op
grond dat de eisers nooit van plan waren
geweest om samen te !even; het arrest
aldus de door de bovengenoemde artikelen gewaarborgde rechten schendt :

Nr. 148

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt iedere eiser
in de kosten van zijn voorziening.
8 november 1989 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - verslaggever: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie de h.
Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat:: mr. Draps.

Overwegende dat het arrest, met
overneming van de redengeving van
de eerste rechter en op grond van
een eigen redengeving vaststelt
<< dat uit aile tijdens het onderzoek
verzamelde gegevens, zonder dat er
twijfel mogelijk is, blijkt dat de (eisers) een fictief huwelijk hebben gesloten, de eerste met het oogmerk
zich officieel in Belgie te vestigen,
de tweede met een financieel oogmerk, dat zij nooit van plan geweest Nr. 148
zijn om samen te leven, en dat uit
het dossier overduidelijk blijkt dat
2e KAMER - 8 november 1989
zij nooit een gemeenschappelijk !even hebben geleid »; dat het bijgevolg de eisers veroordeelt, meer bepaald wegens valsheid in authentie- 1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE·
SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEke en openbare geschriften, doordat
ROEP - STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN
zij een fictieve huwelijksakte hebDE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
ben doen opmaken door de ambteBEROEP TEGEN EEN ARREST VAN DE KAMER
naar van de burgerlijke stand, en
VAN INBESCHULDIGINGSTELLI:>!G WAARBIJ
WORDT BESLIST DAT ER GEEN GROND BE·
beveelt dat de vals verklaarde akte
STAAT. TOT HANDHAVING VAN DE VOORLOPIzal geschrapt worden uit de regisGE HECHTENIS VAN DE VERDACHTE- NIET
ters van de burgerlijke stand;
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Overwegende dat de op grond van
die vaststellingen uitgesproken ver- 2° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRoordeling en de bevolen schrapping
ZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ
niet kunnen beschouwd worden als
HET HOF VAN BEROEP TEGEN EEN ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHl:LDIGINGSTELeen inmenging in de uitoefening
LI"'G WAARBIJ WORDT BESLIST DAT ER GEEN
van het recht op eerbiediging van
GROND BESTAAT TOT HANDHAVI"'G VAN DE
het prive- en gezinsleven noch als
VOORLOPIGE HECHTENIS VAN DE VERDACH·
een schending van de rechten waarTE - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
van de eerbiediging gewaarborgd
wordt door de artikelen 8 en 14 van 1o en 2° Niet ontvankelijk, bij gebrek
het Verdrag tot Bescherming van de
aan belang, is de voorziening van de
procureur-generaal bij het hoi van beRechten van de Mens en de Fundaroep tegen een arrest van de kamer
mentele Vrijheden;
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;

van inbeschuldigingstelling waarbij
wordt beslist dat er geen grand bestaat
tot handhaving van het tegen de verdachte verleende bevel tot aanhouding

(1).

1---------------(1) Cass., 22 juni 1983, A.R. nr. 2965 (A.C.,
1982-83, nr. 586), en cone!. proc.-gen. Krings
(Bull. en Pas, 1983, I, nr. 586).

Nr. 149
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. YARDEN)

Nr. 149
1•

KAMER -

9 november 1989

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7852)

KOOPHANDEL, KOOPMAN -

APOTHEKER - WERKZAAMHEDEN V66R DE WET VAN
18 JULI 1973- HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN
- FEITELIJKE BEOORDELING.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1989 gewezen door het Hof van Beroep te Onder voorbehoud van toetsing door het
Hof van de rechtsgevolgen die de feiBrussel, kamer van inbeschuldigingtenrechter uit zijn vaststellingen afstelling;
leidt, beoordeelt deze rechter in feite
Overwegende dat het arrest de op
18 augustus 1989 gewezen beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel wijzigt, beslist dat het tegen
verweerder op 14 augustus 1989 uitgevaardigde bevel tot aanhouding
niet wordt gehandhaafd en beveelt
dat hij terstond in vrijheid zal worden gesteld als hij niet om een andere reden gevangen wordt gehouden;

of een apotheker de hoedanigheid van
koopman had v66r de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 1973 tot invoering in het Wetboek van Koophandel van een artikel 2 bis waarbij de
daden die de apotheker verricht, worden uitgesloten uit de lijst van daden
die als daden van koophandel worden
aangemerkt (1).

(BANK BRUSSEL LAMBERT N.V. T. SAMBRIA C.V.,
DOUMONT)
ARREST ( vertaling)

Overwegende dat uit het onder(A.R. nr. 8314)
ling verband tussen de artikelen 4,
8, 19 en 20, voorlaatste lid, van de
wet van 20 april 1874 blijkt dat de
HET HOF; - Gelet op het bestrevernietiging van het bestreden ar- den arrest, op 26 juni 1987 door het
rest de verwijzingsrechter niet het Hof van Beroep te Luik gewezen;
recht geeft te bevelen dat de verOver het middel: schending van artidachte opnieuw in voorlopige hechkel 2 van het Burgerlijk Wetboek, van
tenis zal worden genomen;

het onder meer in dat artikel neergelegde algemeen rechtbeginsel volgens hetDat de voorziening geen belang welk de wet geen terugwerkende kracht
heeft en derhalve niet ontvankelijk heeft, van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3 van het Wetboek
is;
van Koophandel, voor zoveel als nodig 1
van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de
keuring van de rechtstreeks voor het
Om die redenen, verwerpt de verbruik gedane leveringen, 2bis van het
voorziening; laat de kosten ten laste Wetboek van Koophandel, ingevoegd bij
van de Staat.
het enig artikel van de wet van 18 juli
1973, schending van dat enig artikel en
van artikel 97 van de Grondwet,
8 november 1989 - 2" kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijklui(1) Zie Cass., 2 juli 1953 (Bull. en Pas., 1953,
dende conclusie van de h. Janssens de I, 352) en 9 dec. 1954 (ibid., 1955, I, 352); L.
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca- FREDERICQ, Traite de droit commercial beige,
ten: mrs. Bornet en Vuylsteke, Brussel. dl. I, 1946, blz. 70, nr. 30.
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doordat het arrest beslist dat het op 17
februari 1969 aan eiseres gegeven pand
op de handelszaak geen gevolgen meer
kon hebben, aangezien het hier geen
handelszaak betrof, op grond dat krachtens het bij de wet van 18 juli 1973 ingevoegde artikel 2bis van het Wetboek van
Koophandel, verweerder << als apotheker
van een officina niet de hoedanigheid
van koopman heeft ... dat het niet ter zake doet dat de door de N.V. Bank Brussel Lambert op 17 februari 1969 (aan verweerder) toegestane kredietopening dagtekent van v66r voornoemde wet; dat, zo
verweerder zijn officina reeds v66r die
wet exploiteerde, het niet is aangetoond
dat zulks gebeurde met andere oogmerken dan die welke onder de wet van 18
juli 1973 werden nagestreefd, of met
commerciele oogmerken •,
terwijl, enerzijds, de apotheker van
een officina die geneesmiddelen of farmaceutische produkten aankocht om ze
weder te verkopen aan zijn clientele,
v66r de inwerkingtreding van de wet van
18 juli 1973 in het raam van zijn gewoon
beroep daden van koophandel verrichtte
in de zin van artikel 2 van het Wetboek
van Koophandel en dus krachtens artikel 1 van dat wetboek koopman was; dat
hij dus exploitant was van een handelszaak die krachtens artikel 1 van de wet
van 25 oktober 1919 in pand kon worden
gegeven; anderzijds, de wet enkel voor
het toekomende beschikt en de oude wet
in beginsel van toepassing blijft op de
onder haar gelding tot stand gekomen
contracten tot de gevolgen ervan zijn uitgeput (artikelen 2 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wetten geen
terugwerkende kracht hebben); de wet
van 18 juli 1973 tot invoeging van artikel
2bis in het Wetboek van Koophandel
waardoor de apothekers van een officina
niet Ianger als koopman worden be. schouwd, dus geen afbreuk heeft kunnen
doen aan de rechten die verkregen werden krachtens de door die apothekers
v66r het van kracht worden van die wet
gesloten overeenkomsten tot inpandgeving van een handelszaak; het arrest bijgevolg, door te beslissen dat het niet ter
zake deed dat het litigieuze pand gegeven was v66r de inwerkingtreding van
de wet van 18 juli 1973 tot invoeging van
artikel 2bis in het Wetboek van Koophandel, omdat verweerder a! v66r het
van kracht worden van die wet niet de
hoedanigheid van koopman zou hebben
gehad: 1° de wettelijke begrippen koopman en daad van koophandel, zoals om-

Nr. 149

schreven in de artikelen 1 en 2 van het
Wetboek van Koophandel v66r het van
kracht worden van artikel 2bis van dat
wetboek, miskent (schending van de in
het middel vermelde bepalingen, inzonderheid van de artikelen 1 en 2 van het
Wetboek van Koophandel) en derhalve
onwettig beslist dat verweerder niet wettig een pand op een handelszaak had
kunnen geven op 17 februari 1969
(schending van artikel 1 van de wet van
25 oktober 1919); 2° de artikelen 2 en
1134 van het Burgerlijk Wetboek en het
in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel schendt door te beslissen dat
het door de wet van 18 juli 1973 ingevoegde artikel 2bis van het Wetboek van
Koophandel het v66r het van kracht worden van die wet, op 17 februari 1969 gegeven litigieuze pand op een handelszaak ongeldig had kunnen maken
(schending van de in het middel vermelde bepalingen, inzonderheid van het in
het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, en van de artikelen 2 en 1134 van
het Burgerlijk Wetboek) en derhalve artikel 2bis van het Wetboek van Koophandel schendt door het ten onrechte toe te
passen:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres aan verweerder
twee kredietopeningen toestond tegen inpandgeving van de << handelszaak »; dat de eerste dagtekent van
17 februari 1969, de tweede van 20
juni 1974, dus van na de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 1973
tot invoeging van een artikel 2bis in
het Wetboek van Koophandel;
Overwegende dat het middel enkel grieven naar voren brengt met
betrekking tot de gevolgen van de
eerste kredietopening;
Dat het arrest dienaangaande vermeldt dat << zo (verweerder) zijn officina reeds v66r de wet van 18 juli
1973 exploiteerde, het niet is aangetoond dat zulks gebeurde met andere oogmerken dan die welke onder
de (voornoemde) wet werden nage·
streefd, of met commerciele oogmerken »;
Overwegende dat in de periode
voordat de wetgever de door de apotheker verrichte daden uitdrukh.elijk
had geschrapt van de lijst van die
welke door artikel 2 van het Wet-

Nr. 150
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boek van Koophandel als daden van
koophandel werden aangemerkt, de
hoedanigheid van koopman te zijnen aanzien moest worden beoordeeld in feite, waarbij meer bepaald
moest worden gelet op het belang
dat hij respectievelijk hechtte aan
de uitvoering van geneeskundige
voorschriften en magistrale bereidingen, aan de verkoop van farmaceutische specialieiten en aan de
verkoop van produkten die niet in
de geneeskunde worden gebruikt;
Overwegende dat bovendien de
wet van 19 mei 1949 tot oprichting
van de Orde van Apothekers en vervolgens het koninklijk besluit nr. 80
van 10 november 1967 met betrekking tot die orde reeds v66r 1973
hebben gewezen op het niet-commerciEHe karakter van de werkzaamheden van de apotheker van een officina;
Overwegende dat het arrest, om
te beslissen dat verweerder geen
koopman was, zelfs niet v66r het
van kracht worden van de wet van
18 juli 1973, die wet niet met terugwerkende kracht toepast;
Dat het zich ertoe beperkt vast te
stellen, in feite, dat het niet bewezen is dat verweerder zijn officina,
v66r de wet van 1973, op zodanige
wijze heeft geexploiteerd d.at hij gedurende die periode als koopman zou
moeten worden beschouwd;

9 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
en DeBruyn.

Nr. 150
1•

KA:WER -

9 november 1989

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - AGGLO:\IERATIEBELASTI:"<GEN - BELAST!:"<G OP DE
BRANDWEERDJTERVElllTIES - WETTIGHEID.

De artt. 3, !Y', decreet van 16-24 augustus
1790 betreffende de rechterlijke organisatie en 4, § 2, wet van 26 juli 1971
houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten
verbieden niet dat een belasting wordt
geheven van personen ten behoeve
van wie een brandweerinterventie is
verricht, aangezien die belasting een
vergoeding is voor een bijzondere
dienst die aan die personen wordt bewezen (1).
(LOWY T. BRt:SSELSE

AGGLO~IERATIE)

Dat aldus het arrest te dezen
ARREST ( vertaJing)
heeft kunnen beslissen dat de officina van verweerder « niet als han(A.R. nrs. 8426 en 8565)
delszaak in pand kon worden gegeven » en daaruit wettig afleidt dat
HET HOF; - Gelet op het bestrehet verzoek van eiseres tot tegeldemaking van dat pand niet gegrond den vonnis, op 15 oktober 1987 in
laatste aanleg gewezen door de vreis;
derechter van het derde kanton te
Dat het middel niet kan worden Brussel;
aangenomen;
Overwegende dat de onder de
nummers 8426 en 8565 op de algemene rol van het Hof ingeschreven
Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.

(1) Zie Cass., 20 feb. 1986, A.R. nr. 7427
(A.C., 1985-86, nr. 403).
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Nr. 150

kunnen opleggen aan het slachtoffer van
een brand voor interventie van hun
brandweerdiensten, die een hoofdzakelijk kosteloze wettelijke verplichting uitvoeren; de verordening die zodanige beI. Op de onder nummer 8426 inge- lasting, retributie, heffing of vergoeding
schreven voorziening :
zou invoeren, dus onwettig is en niet kan
worden toegepast (artikelen 107, 108bis,
Overwegende dat eiser van die vierde lid, en l08ter, § 1, van de Grandvoorziening afstand doet;
wet); daaruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen beslissen
II. Op de onder nummer 8565 in- dat de litigieuze verordening van de
Brusselse agglomeratie in overeenstemgeschreven voorziening :
ming was met de wet, in zoverre zij van
Over het eerste middel: schending van bepaalde personen ten behoeve van wie
de artikelen 97, 107, 108bis, inzonderheid er een interventie van haar brandweer is
vierde lid, 108ter, inzonderheid § 1, 110, geweest, een belasting ,..... of een vergoe113 van de Grondwet, 3, inzonderheid 5°, ding - heeft geheven (schending van aivan titel XI van het decreet van 16-24 au- le in het middel aangewezen bepalingen
gustus 1790 betreffende de rechterlijke en inzonderheid van de artikelen 3, 5°,
organisatie, 9 tot 13 van de wet van 31 van titel XI van het decreet van 16-24 audecember 1963 betreffende de civiele be- gustus 1790 betreffende de rechterlijke
scherming, 4, inzonderheid § 2, en 48 van organisatie en 4, § 2, van de wet van 26
de wet van 26 juli 1971 houdende organi- juli 1971), en derhalve evenmin rechtmasdtie van de agglomeraties en de federa- tig toepassing heeft kunnen maken van
ties van gemeenten,
die verordening om de vordering af te
wijzen
(schending van de artikelen 107,
doordat het bestreden vonnis beslist
dat de litigieuze retributie wettig is, op 108bis, vierde lid, en l08ter, § 1, van de
grond dat de agglomeratie over een fis- Grondwet):
cale autonomie beschikt waardoor zij de
Overwegende dat het middel niet
grondslag en het bedrag van haar belastingen vrij en onder toezicht aileen van zegt in welk opzicht het bestreden
de hogere overheid kan vaststellen, « dat vonnis artikel 97 van de Grondwet
geen enkele wet, meer bepaald die van 7 schendt; het evenmin zegt waarin
juli 1972 (tot vaststelling van de grenzen die beslissing schending inhoudt
van de belastingbevoegdheid van agglo- van artikel 110 van de Grondwet
meraties en federaties van gemeenten), waarvan paragraaf 4 enkel vermeldt
de fiscale autonomie van de agglomeratie beperkt in de aangelegenheid waarop dat, behoudens de bij de wet bepaalde
belastingverordening
betrekking de uitzonderingen, geen last of beheeft, dat het niet overbodig is erop te lasting van de agglomeratie kan
wijzen dat de rechter niet zonder worden ingevoerd dan door een bemachtsoverschrijding kan oordelen of sluit van haar raad;
een belastingverordening wenselijk is en
Dat het middel in zoverre niet
evenmin of het algemeen belang erdoor
wordt geschaad, dat eiser zich ten on- ontvankelijk is;
rechte beroept op artikel 85 van de wet
Overwegende dat, voor het overivan 24 december 1976 betreffende de
hoewel vaststaat dat artikel 3, 5°,
ge,
budgettaire voorstellen 1976-1977, uit
welke bepaling niet valt af te leiden dat van het decreet van 16-24 augustus
de gemeenten de kosten niet mogen ver- 1790 betreffende de rechterlijke orhalen die aan de gemeentelijke brand- ganisatie, titel XI, aan het toezicht
weerdienst zijn veroorzaakt tijdens de en het gezag van de gemeentebestuinterventies die hun krachtens de wetten ren de taak heeft toevertrouwd, om
en verordeningen zijn opgelegd >>,
ongevallen en rampen, zoals brand,
terwijl de agglomeraties wettelijk be- door gepaste zorg te voorkomen en
voegd zijn voor brandbestrijding (artike- door het verstrijken van de vereiste
len 4, § 2, van de wet van 26 juli 1971 en
hulp te doen ophouden, en dat de
3, 5°, van het decreet van 16-24 augustus
1970 betreffende de rechterlijke organi- wet van 26 juli 1971 houdende orgasatie, titel XI); de agglomeraties geen be- nisatie van de agglomeraties en de
lasting, retributie, heffing of vergoeding federaties van gemeenten, in artikel

voorzieningen tegen hetzelfde vonnis zijn gericht; dat zij dienen te
worden gevoegd;

Nr. 151
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4, § 2, 10°, reeds v66r de wijziging
ervan bij de wet van 21 augustus
1987, de bevoegdheden van de ge-
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2o OPENBAAR MINISTERIE -

BELASTINGZAKEN - UITVOEREND BESLAG YOOR
DE BETALING VAN EEN BELASTING- VORDERING TOT OPREFFING - MEDEDELING AAN
RET O.M. - VERMELDI:<IG VAN RET ADVIES

meenten inzake brandweer aan de
agglomeratie of de federatie heeft
overgedragen, uit die bepalingen
VAN RET O.M.
niet valt a£ te leiden dat de agglo- 1o en 2° De vordering tot opbeffing van
meratie niet bij een verordening, zoeen uitvoerend beslag dat werd gelegd
als de voormelde, een belasting mag
op een roerend goed tot invordering
heffen van personen ten behoeve
van een belasting, is een vordering invan wie een interventie van haar
zake belastingen en moet aan bet O.M.
worden meegedeeld; nietig is derbalve
brandweerdiensten is geweest; dat
de beslissing welke op die vordering
zodanige belasting de vergoeding is
uitspraak doet zonder dat bet advies
voor een bijzondere dienst die door
van bet O.M. wordt vermeld, wanneer
de agglomeratie in een bepaald geuit de stukken waarop bet Hof vermag
val is verleend in het rechtstreeks
acbt te slaan, niet blijkt dat bet advies
en onmiddellijk belang van de geis gegeven (1). (Artt. 764, 10°, en 780
nieters;
Ger.W.)
Dat het middel, in zoverre het
ontvankelijk is, faalt naar recht;
(BELGISCRE STAAT - MIN. V. FINANCIE:Il
T. CRICK)

Om die redenen, verleent afstand
ARREST ( vertaJing)
van de onder nummer 8426 op de al(A.R. nr. 8454)
gemene rol van het Hof ingeschreven voorziening; verwerpt de onder
het nummer 8565 ingeschreven voorHET HOF; - Gelet op het bestreziening; veroordeelt eiser in de kos- den arrest, op 9 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel geten van de beide voorzieningen.
wezen;

9 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace - GeOver bet middel: schending van de arlijkluidende conclusie: de h. Piret, advo- tikelen 764, eerste lid, 10°, en 780, eerste
caat-generaal - Advocaten : mrs. Simont lid, 1° en 4°, van het · Gerechtelijk Weten Dassesse.

hoek;

Nr. 151
1•

KAMER -

9 november 1989

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BELASTINGZAKEN UITVOEREND BESLAG
VOOR DE BETALING VAN EEN BELASTI:IIG VORDERING TOT OPHEFFING - MEDEDELING
AAN HET O.M.- VERMELD!NG VAN HET ADVIES AAN RET O.M.

doordat het arrest niet vermeldt dat de
zaak aan het openbaar ministerie is
meegedeeld, en a fortiori evenmin de
naam vermeldt van de magistraat van
het openbaar ministerie die zijn advies
heeft gegeven,
terwijl artikel 764, eerste lid, 10°, van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
« de vorderingen inzake belastingen » op
straffe van nietigheid aan het openbaar
.ministerie worden meegedeeld en artikel
780 bepaalt dat het vonnis op straffe van
nietigheid de naam bevat van de magistraat van het openbaar ministerie (1°) en
de vermelding van het advies van het
openbaar ministerie (4°); de vordering
die strekt tot opheffing van een beslag
tot invordering van een betwiste belas-

1-----------------(1) Cass., 28 nov. 1980, A.R. nr. 2857 (A.C.,
1980-81, nr. 194), en 2 maart 1989, A.R. nr. 6195
(ibid., 1989-90, nr. 373).
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ting een vordering inzake belastingen
uitmaakt; daaruit volgt dat het arrest,
dat niet is voorafgegaan door de mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie en dat de voormelde vermeldingen niet bevat, nietig is :

houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.

9 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdeOverwegende dat ingevolge arti- lingsvoorzitter - Gelijkluidende concluvan de h. Piret, advocaat-generaal
kel 764, eerste lid, 10°, van het Ge- sie:
- Advocaat: mr. De Bruyn.

rechtelijk · Wetboek, de vorderingen
inzake belastingen, uitgenomen voor
de vrederechter, op straffe van nietigheid aan .het openbaar ministerie
worden medegedeeld; dat het vonnis, zoals artikel 780 van hetzelfde
wetboek bepaalt, op straffe van nietigheid de naam bevat van de magistraat van het openbaar ministerie
en de vermelding van het advies
van het openbaar ministerie; dat die
regels zowel in eer:;;te aanleg als in
Nr. 152
hoger beroep van toepassing zijn;

Overwegende dat verweerders
1• KAMER - 10 november 1989
vordering op artikel 301 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen was gegrond en strekte tot nieBUITEN
tigverklaring van het uitvoerend be- AANSPRAKELIJKHEID
.OVEREENKOMST - SCHADE - MATEslag op roerend goed dat door de
RIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTTE
Belgische Staat is gelegd . wegens
- VERGOEDENDE RENTE - TIJDSTIP WAAR·
een niet betaalde aanslag' in de
OP ZE EEN AANVANG NEEMT.
personenbelasting ten laste van verweerder;

Art. 1382 B. W. wordt geschonden door de
beslissing die, zonder verantwoording,
op het dee] van de schadevergoeding
dat betrekking heeft op het inkomstenverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, in de loop van de Jucratieve
Joopbaan ondergaan, vergoedende renOverwegende dat het arrest geen
te toekent vanaf de dag van het ongevermelding van het .?tdvies van het
val, hoewel ze aanneemt dat die schaopenbaar ministerie bevat; dat uit
de later is ontstaan (1).

Overwegende dat een dergelijke
vordering een vordering inzake belastingen is . in de . zin van voornoemd artikel ·764, eerste lid, 10°;

geen enkel stuk waarop het Hof vermag .acht te ~laan, blijkt dat het
openbaar ministerie zijn advies
heeft gegeven; dat het arrest aldus
de door de eisers aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, ve:r:nietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;

(DE BELGISCHE BIJSTAND N.V. T. ENGELS)

(A.R. nr. 6662)
10 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat: mr. De Bruyn.

l---------------(1) Cass., 16 mei 1986, A.R. nr. 4980 (A.C.,
1985-86, nr. 571).

Nr. 153
Nr. 153
3•
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KAMER -

13 november 1989

1° AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN
OVEREENKOMST - ALLERLEI - OVEREENKOMST - CONTRACTUELE FOUT - AQUILISCHE FOUT- ONDERSCHEID- TOEPASSELIJKE REGELS.

2° OVEREENKOMST -

ALLERLEI - CONTRACTUELE FOUT - AQUILISCHE FOUT - ONDERSCHEID - TOEPASSELIJKE REGELS.

30 RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE REGELS - RECHTSMACHT
- TAAK VAN DE RECHTER - BEPALING VAN
DE TOE TE PASSEN RECHTSREGEL - RECHT
VAN VERDEDIGING.

4o RECHT VAN VERDEDIGING -

BURGERLIJKE ZAKEN- TAAK VAN DE RECHTER
- VERWIJZING VAN DE JURIDISCHE OMSCHRIJVING VAN DE VORDERING - VEREISTE.

5° en 6° Het recht van verdediging wordt
door de rechter miskend wanneer hij
op een vordering, gegrond op een als
contractuele fout omschreven daad,
oordeelt dat die daad, die hij bewezen
verklaart, een aquilische fout oplevert
en derhalve, met toepassing van art.
1382 B. W., de vordering toewijst zonder dat hij de partijen in staat stelt
hun middelen in verband met de nieuwe omschrijving uiteen te zetten.
(SOCIETE ANONYME BELGE D'EXPLOITATION DE
LA NAVIGATION AERIENNE « SABENA » T. VAN
DER VENNET)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 8612)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 9 september 1987, 2
maart 1988 en 8 juni 1988 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 6, 1131
van het Burgerlijk Wetboek, 130, 133 van
titel V van de wet tot economische her5o RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZA- orientering van 4 augustus 1978 die voorKEN - WIJZIGING VAN DE JURIDISCHE OM- ziet in de gelijke behandeling van manSCHRIJVING VAN DE VORDERING - RECHT nen en vrouwen ten aanzien van de
VAN VERDEDIGING - MISKENNING - BE- arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het
arbeidsproces, de beroepsopleiding, de
GRIP.
promotiekansen en ten aanzien van de
toegang tot een zelfstandig beroep, en 23
6o RECHT VAN VERDEDIGING - BUR- van de wet van 5 december 1968 betrefGERLIJKE ZAKEN - MISKENNING - BEGRIP.
fende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,
1° en 2° Het onderzoek van een vordedoordat het arrest van 9 september
ring op grand van de contractuele aan- 1987, dat in verband met het bestaan van
sprakelijkheid leidt niet noodzakelijk een discriminerende bepaling of praktot dezelfde beslissing als bij toepas- tijk, in de zin van titel V van de wet van
sing van de regels inzake delictuele of 4 augustus 1978, enerzijds beslist dat de
quasi-delictuele aansprakelijkheid.
bijlage V bij de arbeidsovereenkomst die
deel uitmaakt de collectieve arbeidsover3° en 4° Hoewel het aan de rechter staat eenkomst van 23 mei 1980 met als
op de feiten die regelmatig bij hem opschrift « Voorlopige aanvullende soaanhangig zijn gemaakt, zonder ver- ciale voordelen die individueel worden
wijzing van het voorwerp of van de toegekend >> strijdig is met artikel 127
oorzaak van de vordering, de rechts- van de wet van 4 augustus 1978, aangenormen toe te passen krachtens welke zien zij enkel aan het mannelijk
hij de vordering zal toe- of afwijzen, cabinepersoneel de mogelijkheid biedt
dient hij het recht van verdediging in om langer dan tot 55 jaar en tot 60 jaar
acht te nemen (1).
te blijven werken en eruit afleidt dat zodanige afwijking, ingevolge artikel 130
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ; van die wet, nietig is, en anderzijds, het
(1) Zie Cass., 27 okt. 1988, A.R. nrs. 7951 en argument verwerpt waarin eiseres aan8059, en 16 dec. 1988, A.R. nr. 6110 (A.C., voert dat, niettegenstaande de opzegging
van de litigieuze bijlage V met ingang
1988-89, nrs. 118 en 230).
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van 8 februari 1985, de bepalingen van
die bijlage zouden zijn opgenomen in de
individuele arbeidsovereenkomsten van
de mannelijke werknemers, zodat eiseres noch juridisch, noch moreel had kunnen terugkomen op de toestemming die
zij aan de betrokkenen had gegeven om
tot 60 jaar in dienst te blijven; de appelrechter de verwerping van dat argument
verantwoordt op grond dat het helemaal
niet erom gaat van de mannelijke werknemers een voordeel af te nemen dat zij
wettig hadden verkregen krachtens bijlage V, die in feite en in rechte in de individuele arbeidsovereenkomsten was opgenomen (artikel 23 van de wet van 5
december 1968) en die derhalve dient te
worden in acht genomen, maar wel moet
worden nagegaan of, zoals verweerster
zegt, er een bij de wet van 4 augustus
1978 verboden discriminatie is geweest,
en die discriminatie als naar recht op te
heffen en aan te passen; met andere
woorden, het arrest, na te hebben verklaard dat de bepaling van de litigieuze
bijlage V nietig waren, enerzijds, beslist
dat de bepalingen van die bijlage zijn opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomsten van de mannelijke personeelsleden en, anderzijds, dat het niet
mogelijk is dat dit voordeel van de mannelijke personeelsleden wordt afgenomen met het oog op een gelijke behandeling van het mannelijk en vrouwelijk
cabinepersoneel,
terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is, enerzijds, te beslissen dat de
bepalingen van de bijlage V bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei
1980 met het opschrift « Voorlopige aanvullende sociale voordelen die individueel worden toegekend , strijdig zijn met
artikel 127 van de wet van 4 augustus
1978 en dat die bepalingen bijgevolg,
krachtens artikel 13 van die wet, nietig
zijn en, anderzijds, te verklaren dat diezelfde bepalingen krachtens artikel 23
van de wet van 5 december 1968 zijn opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomsten van het mannelijk cabinepersoneel, zodat dit personeel een wettig
voordeel heeft verkregen dat eiseres hun
niet kon afnemen; daaruit volgt dat de
redenen van het arrest van 9 september
1987 tegenstrijdig zijn, wat gelijkstaat
met een gebrek aan redenen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest uitdrukkelijk erkent dat er te dezen een bij artikel 127 van titel V van de wet van 4 augustus 1978 verboden discriminatie bestaat; volgens artikel 130 van die wet, de
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bepalingen die strijdig zijn met het beginsel van gelijke behandeling, zoals dat
in titel V is gedefinieerd, nietig zijn; de
bepalingen in titel V van de wet van 4
augustus 1978 de openbare orde raken;
overeenkomstig de artikelen 6 en 1131
van het Burgerlijk Wetboek de met de
openbare orde strijdige bepalingen volstrekt nietig zijn; naar luid van artikel
23 van de wet van 5 december 1968 de
individuele
arbeidsovereenkomst die
door een collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, onveranderd blijft wanneer de collectieve
arbeidsovereenkomst ophoudt uitwerking
te hebben, tenzij het ir.. de overeenkomst
zelf anders is bedongen; als de bepalingen van de bijlage V bij de collectieve
arbeidsovereenkomst van 23 mei 1980
echter nietig worden verklaard, wordt
verondersteld dat zij nooit hebben bestaan zodat zij dus geen deel konden uitmaken van individuele contracten zonder
de nietigheid ongedaan te maken; daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen
dat de bijlage V bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 1980 in
feite en in rechte in de individuele arbeidsovereenkomsten van het mannelijk
cabinepersoneel is opgenomen, miskenning inhoudt van de gevolgen van de nietigheid die het overigens met betrekking
tot bijlage V heeft uitgesproken (schending van de artikelen 6 en 1131 van het
Burgerlijk Wetboek en 130 van titel V
van de wet van 4 augustus 1978), alsmede van de regel inzake de opneming van
de collectieve arbeidsovereenkomsten in
de individuele arbeidsovereenkomsten
(schending van artikel 23 van de wet van
5 december 1968);

derde onderdeel, het arrest uitdrukkelijk erkent dat te dezen een bij artikel
127 van titel V van de wet van 4 augustus 1978 verboden discriminerende praktijk bestaat; naar luid van artikel 1J3
van die wet de rechter bij wie een geschil in verband met de toepassing van
titel V aanhangig is gemaakt de bij de
artikelen 124 en 126 bedoelde personen,
binnen een door hem vastgestelde termijn kan verpllchten een einde te rnaken aan een discriminerende toestand
inzake beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden en voorwaarden en criteria
voor ontslag, welke op grond van de bepalingen van titel V van deze wet als discriminerend is erkend; krachtens die bepaling enkel de rechter een partij kan
verplichten een einde te maken aan een
discriminerende toestand zonder echter
aan die partijen te zeggen op welke wij-
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ze zulks moet gebeuren; die bepaling a
fortiori niet impliceert dat de discriminatie moet worden opgeheven door aan de
gediscrimineerde partij het voordeel toe
te kennen dat haar voordien was ontzegd; daaruit volgt dat het arrest van 9
september 1987, door te zeggen dat met
het oog op gelijke behandeling er geen
sprake kan van zijn dat het voordeel dat
de mannelijke werknemers krachtens de
litigieuze bijlage V hebben verkregen,
hun wordt afgenomen, door eiseres, althans impliciet, maar zeker ertoe te verplichten de discriminerende praktijk op
een bepaalde wijze op te heffen, ja zelfs
door aan een verweerster het voordeel
toe te kennen dat de mannelijke werknemers genoten en dat haar voordien werd
ontzegd, artikel 133 van titel V van de
wet van 4 augustus 1978 schendt :

Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hierin bestaande dat de onderdelen geen belang hebben;
Overwegende dat de in die onderdelen bekritiseerde overwegingen
van het arrest van 9 september 1987
enkel betrekking hebben op de geldigheid van een bepaling in de arbeidsovereenkomst van de mannelijke personeelsleden van eiseres
volgens welke deze eventueel tot
zestig jaar kunnen blijven werken;
dat zij geen verband houden met
het geschil;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arbeidshof,
door in het arrest van 9 september
1987 te oordelen dat << het helemaal
niet erom gaat van de mannelijke
werknemers een voordeel af te nemen dat zij wettig hadden verkregen krachtens bijlage V, die in feite
en in rechte in hun individuele arbeidsovereenkomst was opgenomen
(... ) en die derhalve dient te worden
in acht genomen, maar wel moet
worden nagegaan of, zoals (verweerster) zegt, er een bij de wet van 4
augustus 1978 verboden discriminatie is geweest (... ) "• aan eiseres,
zelfs niet impliciet een verplichting
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heeft opge1egd nopens de wijze
waarop zij een einde zou maken aan
de bekritiseerde discriminerende
praktijk;
Dat het onderdeel op een onjuiste
interpretatie van het arrest berust
en derhalve feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel: schending van
de artikelen 702, 807, 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, en miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging, van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie
der partijen in het burgerlijke proces,
ook principia dispositivum genaamd, en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk de rechter geen uitspraak mag
doen over niet gevorderde zaken,
doordat het arrest van 2 maart 1988,
bij de beoordeling van de juridische
grondslag van de vergoedingsvordering
van verweerster, na te hebben gezegd
dat artikel 136 van titel V van de wet
van 4 augustus 1978 niet van toepassing
was en dat aan eiseres geen enkele contractuele fout kon worden verweten, beslist dat deze in casu delictueel of quasidelictueel aansprakelijk kon worden verklaard op grond dat : « na schadeloosstelling op basis van een bepaling van de
wet van 4 augustus 1978, te weten artikel
136, onmogelijk lijkt te zijn, (verweerster) geen vordering tot schadevergoeding kon wettigen, tenzij ze bewees dat
Sabena (eiseres) een contractuele (artikelen 1142 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) of quasi-delictuele fout (artikelen 1382 en volgende van hetzelfde
wetboek) had begaan; immers, geen enkele wettelijke bepaling belet dat degene
die het slachtoffer is van een bij titel V
van de wet van 4 augustus 1978 verbaden discriminatie volgens het geslacht
maar die zich niet op artikel 136 van die
wet kan beroepen, aangezien de voorwaarden van die bepaling niet zijn vervuld, op grond van andere wettelijke bepalingen, onder meer van het gemene
recht, vraagt dat het wegens die discriminatie geleden nadeel wordt vergoed;
- contractuele fout: (eiseres) kan geen
enkele contractuele fout worden verweten; immers, de op 26 mei 1986 gegeven
opzegging is regelmatig : de regelmatigheid ervan volgens de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten
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wordt niet betwist en is aan (verweerster) ter kennis gebracht met toepassing
van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 23 mei 1980, waarin sedert 8 februari 1985 geen enkele discriminatie tussen
vrouwen en mannen van een zelfde categorie werknemers meer voorkomt; de
weigering van (eiseres) om (verweerster)
zoals haar mannelijk collega's verder te
laten werken na 55 jaar terwijl zij dus
haar opzegging had gekregen, geen contractuele fout, dat wil zeggen een fout in
de uitvoering van haar overeenkomst, is;
- extra-contractuele of quasi-delictuele
fout : die weigering komt neer op een
"praktijk " volgens welke discriminatie
bestaat tussen het mannelijk en vrouwelijk personeel van een zelfde categorie
werknemers van (eiseres), in de zin van
de wet van 4 augustus 1978; zodanige
praktijk kan weliswaar in casu geen reden zijn tot schadeloosstelling op grond
van die wet, daar de voorwaarden van
artikel 136, die recht geven op schadevergoeding in een wel bepaald geval,
niet zijn vervuld; (eiseres) door die
"praktijk " echter, nu ze bij de wet van 4
augustus 1978 is verboden, een fout heeft
begaan, die neerkomt op misbruik van
het ontslagrecht en recht geeft op vergoeding van de schade die ze heeft veroorzaakt, zulks met toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek dat
ook toepasselijk is op contracten; artikel
1382 vooral toepasselijk is daar de litigieuze " praktijk" dezelfde betekenis
heeft als het erin vermelde woord daad,
(Pasinomie, 1978, 1266, 2e kolom in capite) »,

terwijl de feitenrechter de door partijen aangevoerde redenen ambtshalve kan
aanvullen, op voorwaarde evenwel dat
hij geen betwisting opwerpt die partijen
gelijkelijk in hun conclusie hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op feiten en
stukken die te zijner beoordeling zijn
voorgelegd, dat hij het voorwerp of de
oorzaak van de vordering niet wijzigt en
het recht van verdediging in acht neemt;
te dezen, verweerster in haar ter zitting
·neergelegde conclusie, op grond waarvan
de arresten van 15 april 1987 en 9 september 1987 zijn gewezen, haar vergoedingsvordering uitdrukkelijk deed steunen op de contractuele aansprakelijkheid
van eiseres en zij die argumentatie in
haar conclusie v66r het arrest van 2
maart 1988 volledig heeft overgenomen;
verweerster haar vordering uitsluitend
baseerde op de contractuele aansprakelijkheid van eiseres, wat door het arrest

Nr. 153

van 2 maart 1988 uitdrukkelijk wordt erkend; eiseres in haar conclusie betoogde
dat er geen wettige grond aanwezig was
om aan verweerster schadevergoeding
toe te kennen; geen enkele partij dus
schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek had aangevoerd om de vergoedingsvordering van
verweerster te verantwoorden; partijen
de rechtstrijd gelijkelijk hebben beperkt
tot de enkele vraag betreffende de eventuele contractuele aansprakelijkheid van
eiseres, terwijl zij althans impliciet,
maar zeker de vraag over haar delictuele
of quasi-delictuele aansprakelijkheid ter
zijde laten; daaruit volgt dat het arrest
van 2 maart 1988, door een op een contractuele fout gesteunde vordering
ambtshalve te vervangen door een vordering die op een aquilische fout is gegrond, de oorzaak van de vordering
ambtshalve wijzigt, uitspraak doet over
een geschil waarvan de conclusies der
partijen uitdrukkelijk het bestaan uitsloten en althans de juridische grondslag
van de vordering ambtshalve wijzigt,
zonder dat het eiseres in staat stelt haar
verweer uiteen te zetten in verband met
de voorgestelde nieuwe juridische grandslag (schending van aile in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen en algemene rechtsbeginselen) :

Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en hierin bestaande dat het
middel geen belang heeft :
Overwegende dat het onderzoek
van de vordering op grand van de
contractuele aansprakelijkheid niet
noodzakelijk tot dezelfde beslissing
leidt als bij toepassing van de regels
inzake delictuele of quasi-delictuele
aansprakelijkheid;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat, hoewel het aan
de rechter staat op de feiten die regelmatig bij hem aanhangig zijn gemaakt, zonder wijziging van het
voorwerp of de oorzaak van de vordering, de rechtsnormen toe te passen krachtens welke hij de vorde-
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ring zal toe- of afwijzen, hij het telijk andersluidende conclusie (2) van
recht van verdediging dient in acht mevr. Liekendael, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Nelissen Grade en
te nemen;
Draps.

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat verweerster, zelfs
als zij aan eiseres een misbruik van
recht verweet, zich beriep op de regels inzake contractuele aansprakelijkheid en dat eiseres op grond van
diezelfde regels verweer heeft gevoerd;
Dat het arrest, door de vordering
toe te wijzen met toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet- Nr. 154
hoek en dus met inachtneming van
een aquilische fout, zonder dat par3e KAMER - 13 november 1989
tijen over die kwalificering tegenspraak hebben kunnen voeren, het
algemeen rechtsbeginsel inzake het
ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN
recht van verdediging miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

HET WERK - ONGEVAL OP HET NORMALE
TRAJEKT - BEDOELING VAN DE WERKNEMER OM DIE WEG TE VERLATEN - GEVOLG.

ongeval op bet normale trajekt dat
Overwegende dat de cassatie van Een
een werknemer moet afleggen om zicb
het arrest van 2 maart 1988 leidt tot
van de plaats waar bij werkt te begevernietiging van het arrest van 8 juven naar zijn verblijfplaats, is een onni 1988 dat het gevolg ervan is;
geval dat zicb voordoet op de weg naar
en van bet werk; wanneer de werknemer bet normale trajekt, in de zin van

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
andere middelen die niet tot rl,limere cassatie kunnen leiden, verwerpt
de voorziening in zoverre ze is gericht tegen het arrest van 9 september 1987; vernietigt het arrest van 2
maart 1988 in zoverre het de vordering ex artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek toewijst en het arrest
van 8 juni 1988 vernietigt; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
13 november 1989 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gedeel-

(2) Het O.M. was van oordeel dat het derde
middel, in zoverre het schending inhield van
het recht van verdediging, feitelijke gronslag
miste. Gewis had het arbeidshof, zoals in het
geannoteerd arrest wordt beslist, dat algemeen
rechtsbeginsel miskend door de juridische omschrijving van de vordering ambtshalve te veranderen, zonder partijen in staat te hebben
gesteld daartegen middelen aan te voeren.
Volgens het O.M. echter, had eiseres zulks
niet als grief opgeworpen.
Het derde middel zegt dat het bestreden arrest althans de juridische grondslag van de
vordering ambtshalve wijzigt, zonder dat het
eiseres in staat stelt haar verweer uiteen te
zetten in verband met de voorgestelde nieuwe
juridische grondslag.
Het O.M. meende dat, nu het Hof de oorzaak van een vordering heeft omschreven als
zijnde de juridische grondslag ervan (Cass.,
4 mei 1972, A. C., 1972, 824, met cone!. van proc.gen. Ganshof van der Meersch, in Bull. en
Pas., 1972, I, 806; zie ook Cass., 27 juni 1988,
A.R. nr. 6183, A.C., 1987-88, nr. 667), het middel waarin geen melding is gemaakt van een
wijziging van de juridische omschrijving, enkel gewag maakte van een wijziging van de
oorzaak.
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artikel 8, § 1, Arbeidsongevallenwet 10
april 1971, niet heeft verlaten, heeft
zijn eventuele bedoeling om het te
doen, geen invloed op de toepassing
van de genoemde wet (1).
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. DOYEZ,
LANDSBOND VAN DE NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN VAN BELGIE)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8627)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1988 door het
Arbeidshof te Bergen gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 8, § 1, inzonderheid tweede lid,
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder Doyez had toegegeven « dat hij van plan was geweest de
bouwplaats van zijn gebouw te Anderlues te bezoeken ,, op de dag van het ongeval, zegt dat het ongeval dat verweerder op 19 juni 1981 is overkomen op de
weg naar en van het werk is gebeurd, op
grond « dat moet worden nagegaan of
het ongeval is gebeurd op de plaats (van)
het normale traject naar de verblijfplaats, ook al had de werknemer, zoals
te dezen, niet de bedoeling naar zijn verblijfplaats terug te keren, en of het op
het ogenblik van het ongeval gevolgde
trajekt overeenstemt met het trajekt dat
de werknemer zou hebben gevolgd om
naar zijn verblijfplaats terug te keren "•
terwijl, luidens artikel 8, § 1, tweede
lid, van de wet van 10 april 1971, << onder
de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale trajekt dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats
waar hij werkt, en omgekeerd »; dat artikel 8, § 1, als voorwaarde voor het bestaan van een ongeval op weg naar en
van het werk stelt dat de werknemer,
die zijn arbeidsplaats verlaat, zich werkelijk naar zijn verblijfplaats begeeft;
het niet ter zake doet dat de plaats van
het ongeval op « een normaal trajekt » is
gelegen dat de getroffene zou hebben af-
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gelegd als hij zich van zijn arbeidsplaats
naar zijn verblijfplaats zou hebben begeven, als uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat hij niet de bedoeling had
zich naar zijn verblijfplaats te begeven;
het arrest te dezen vaststelt dat verweerder zich niet naar zijn verblijfplaats begaf aangezien hij de bouwplaats van zijn
woning in opbouw te Anderlues ging bezoeken; zodat het arrest, dat zegt dat het
ongeval dat verweerder op 19 juni 1981
is overkomen, op de weg naar en van
het werk is gebeurd omdat het zich heeft
voorgedaan op het normale trajekt dat
de werknemer moest afleggen om naar
huis te gaan, na te hebben vastgesteld
dat verweerder zich op het ogenblik van
het ongeval niet naar zijn verblijfplaats
begaf, niet naar recht is verantwoord
(schending van aile in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van
artikel 8, § 1, van de wet van 10 april
1971) :

Overwegende dat het middel, dat
niet aangeeft waarin het arrest artikel 97 van de Grondwet zou hebben
geschonden, dienaangaande niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest voor
het overige vaststelt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd,
dat de plaats van het ongeval is gelegen op het normale trajekt dat de
verweerder Doyez moest volgen om
zich van de plaats waar hij werkt
naar zijn verblijfplaats te begeven;
Overwegende dat de eventuele bedoeling van de werknemer om het
normale trajekt, in de zin van artikel 8, § 1, van de wet van 10 april
1971, te verlaten, wanneer hij dat
trajekt niet heeft verlaten, de toepassing van de genoemde wet niet
be'invloedt; dat het middel, in die
mate, naar recht faalt;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
13 november 1989 -

3e kamer -

Voor-

------------------1 zitter:
de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden - Gelijk(1} Zie Cass., 11 jan. 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 550}; vgl. Cass., ver. kamers, 8 maart
1973 (A.C., 1973, 664}.

luidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Simont.
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7° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KAMER -

13 november 1989

1° SOCIALE ZEKERHEID -

OVERZEESE
VERMEERDERING
SOCIALE ZEKERHEID VAN DE OUDERDOMSRENTE WEGENS STIJGING VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD - ART. 52, WET 17 JULI 1963 - POLITIEK RECHT.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

OVERZEESE
VERMEERDERING
SOCIALE ZEKERHEID VAN DE OUDERDOMSRENTE WEGENS STIJGING VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD - ART. 52, WET 17 JULI 1963 - GRONDSLAG VAN DAT RECHT.

3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN - BETWISTING NOPENS EEN SUBJECTIEF POLITIEK RECHT PRINCIPIELE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN.

4° SOCIALE ZEKERHEID -

OVERZEESE
VERMEERDERING
SOCIALE ZEKERHEID VAN DE OUDERDOMSRENTE WEGENS STIJGING VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD -ART. 52, WET 17 JULI 1963 - BETWISTING NOPENS DAT RECHT - BEVOEGDHEID
VAN DE ARBEIDSRECHTBANKEN.

5° SOCIALE ZEKERHEID -

OVERZEESE
SOCIALE ZEKERHEID - OUDERDOMSVERZEKERING - OUDERDOMSRENTE - VERPLICHTING OM DE BIJSLAG OP DE OUDERDOMSRENTE TE BETALEN WEGENS STIJGING VAN
DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD VASTSTELLING VAN DE RECHTEN VAN DE GERECHTIGDE NALATEN UITSPRAAK TE
DOEN OVER EEN POLITIEK RECHT - GEVOLG
- IMPLICIETE WEIGERING VAN RET RECHT
DOOR DE ADMINISTRATIEVE BESLISSING.

6° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERDRAGSBEPALINGEN - SOCIALE ZEKERHEID - OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID WERKKEMER ONTVANGT EEN OUDERDOMSRENTE DIE NA DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DE VERORDENING E.E.G. 1408/71
IS VASTGESTELD- GEMEENSCHAPSRECHTAANVRAAG TOT HERZIENING GEGROND OP
HET GEMEENSCHAPSRECHT - AANVRAAG INGEDIE;'\D MEER DAN TWEE JAAR NA DE I:lfWERKI'I!GTREDI:IfG VAN VOORNOEMDE VERORDENING - GEVOLGEN.

VERDRAGSBEPALINGEN - SOCIALE ZEKERHEID - OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMER ONTVANGT EEN OUDERDOMSRENTE DIE NA DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DE VERORDENING E.E.G. 1408/71
IS VASTGESTELD - GEMEENSCHAPSRECHTAANVRAAG TOT HERZIENING GEGROND OP
RET GEMEENSCHAPSRECHT - AANVRAAG INGEDIEND MEER DAN TWEE JAAR NA DE INWERKINGTREDING VAN VOORNOEMDE VERORDENING- VERVALLEN RECHT- BEGRIP.

8° SOCIALE ZEKERHEID -

OVERZEESE
SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMER WIENS
RECHT OP EEN OUDERDOMSRENTE NA DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEVERORDENING E.E.G. 1408171 IS VASTGESTELD -·
WERKNEMER GENIET WEGENS ZIJN NATIONALITEIT GEEN INDEXERING VAN DIE PRESTATIE - AANVRAAG TOT TOEKENNING VAN DE
INDEXERING GEGROND OP DIE VERORDENING - AANVRAAG INGEDIEND MEER DAN
TWEE JAAR NA DE INWERKINGTREDING VAN
DIE VERORDENING - GEZAG VAN DE OORSPRONKELIJKE ADMINISTRATIEVE BESLISSING - RECHT OP INDEXERING VERVALLEN
IN DE ZIN VAN ART. 10, § 2, WET 17 JULI 1963
EN IN DE HUIDIGE STAND VAN RET GEMEENSCHAPSRECHT.

9° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE IN CASSATIE - OUDERDOMSRENTE VAN EEN OVERZEESE WERKNEMER- VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE
DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING GEVOLGEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING
- GEVOLGEN.

10° GERECHTSKOSTEN

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT CASSATIEGEDING - OUDERDOMSRENTE VAN
EEN OVERZEESE WERKNEMER - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE DIENST VOOR
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING - GEVOLGEN.

1° en 2° Het recht van de sociaal verzekerde op de vermeerdering van de ouderdomsrente wegens de stijging van
de lwsten van levensonderhoud, bepaald bij art. 52 wet 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid,
is een politiek recht dat zijn grondslag
vindt in de wetsbepalingen die het
doen ontstaan en regelen, zelfs a.! onderstelt de verplichting de prestaties te
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betalen noodzakelijk de erkenning van
het subjectief recht op die prestaties
(1).

3" 4" en 5" De tussen de verzekerden en
'de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid gerezen betwistingen nopens
het recht op vermeerdering van de ouderdomsrente wegens stijging van de
kosten van Jevensonderhoud vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken, zodat de beslissing van
de administrateur-generaal die nalaat
uitspraak te doen over dat recht geJijkstaat met een impliciete weigering
van het recht (2).

Nr. 155

go en 10" Wanneer het Hoi, na een voorziening in cassatie van de .Dienst voor
Overzeese Sociale Zekerhe1d te hebben
aangenomen, de besliss!ng over een
aanvraag tot vermeerdermg van de ouderdomsrente wegens de stijging va?
de kosten van Jevensonderhoud, d1e
een werknemer op grand van art. 52,
wet 17 juli 1963 heeft ingediend, ge.deeltelijk vernietigt, veroordeelt het eJser in de kosten (4). (Artt. 580, 6", c,
1017, tweede lid, en 1111, vierde lid,
Ger.W.)

(DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID

6° Bij ontstentenis van beroep binT. GIUSTI)
nen de termijn bepaald bij art. 10, § 2,
wet 17 juli 1963 betreffende de
ARREST( vertaling)
overzeese sociale zekerheid en in de
huidige stand van het gemeen(A.R. nr. 8642)
schapsrecht, inzonderheid de verordening E.E.G. 1408/71, heeft de adminisHET HOF; - Gelet op het bestretratieve beslissing, die is genomen na den arrest, op 22 december 1988
de inwerkingtreding ervan en die impliciet het recht op de vermeerdering door het Arbeidshof te Brussel gevan de rente wegens de stijging van wezen;
de kosten van levensonderhoud afOver het middel: schending van de arwijst, het gezag van een eindbeslissing tikelen 10, inzonderheid § 2, 51 tot 55, 62
wat betreft die weigering voor de pe- van de wet van 17 juli 1963 betreffende
riode tussen de datum waarop de ou- de overzeese sociale zekerheid en, voor
derdomsrente ingaat en de datum van zoveel nodig, 107 van de Grondwet, 3.1
de aanvraag tot herziening, wanneer en 99 van de verordening (E.E.G.) nr.
die aanvraag meer dan twee jaar na 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 bede datum van de inwerkingtreding van treffende de toepassing van de sociale
de voornoemde verordening is inge- zekerheidsregeling op werknemers en
diend.
zelfstandigen alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de qemeenschap
7° en 8° Wanneer het recht van een verplaatsen, zoals dat artikel 99 van
werknemer op een ouderdomsrente, kracht was voor de wijziging van de verbepaald bij de wet van 17 juli 1963, is ordening (E.E.G.) 1408/71 door de verorvastgesteld na de datum waarop de dening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de Raad
verordening E.E.G. 1408/71 in werking van 2 juni 1983,
is getreden, terwijl indexering van dat
doordat het arrest, na in hoofdzaak te
pensioen hem wegens zijn nationaliteit
niet is toegekend, en die werknemer hebben vastgesteld dat verweerder op 24
meer dan twee jaar na de genoemde april 1980 een aanvraag had ingediend
datum een aanvraag tot herziening op bij eiser tot indexering, vanaf de datum
grand van die verordening heeft inge- waarop zij ingaan, van de pensioenen
diend, heeft de omstandigheid dat hij die hij met toepassing van de wetten van
tegen de oorspronkelijke beslissing 16 juli 1960 en 17 juli 1963 geniet; dat het
geen beroep heeft ingesteld binnen de arbeidshof enkel kennis heeft genomen
op straffe van verval bij art. 10, § 2, van het probleem van de indexering van
wet 17 juli 1963 bepaalde termijn, der- het pensioen dat in het kader van de. wet
halve tot gevolg dat zijn recht is ver- van 17 juli 1963 is bekomen; dat e1ser,
vallen in de zin van die bepaling (3). met toepassing van de rechtspraak van
(Art. 10, § 2, wet 17 juli 1963 betreffen- het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, het recht op indexering
de de overzeese sociale zekerheid.)
(1) (2) en (3) Zie de verwijzingen in cone!.
O.M., in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 155.

(4) Zie Cass., 17 juni 1987, A.R. nr. 5679
(A.C., 1986-87, nr. 634).
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van dat pensioen niet !anger betwist,
« maar betoogt dat zij slechts kan worden bekomen vanaf 24 april 1980, datum
waarop ze door (verweerder) is aangevraagd, nu tegen de oorspronkelijke beslissing waarbij de indexering wordt afgewezen geen beroep binnen de wettelijke termijn is ingesteld, zodat zij een
eindbeslissing is geworden; dat (verweerder) zijnerzijds betoogt dat hij, krachtens de bepalingen van gemeenschapsrecht en van intern Belgisch
recht, aanspraak kan maken op de betaling van de indexeringen van zijn pensioen sedert het is ingegaan, onder voorbehoud van de vijfjarige verjaring; dat
hij bijgevolg (esiers) veroordeling vraagt
tot bepaling van de achterstallige indexeringen die vanaf 24 april 1975 zijn verschuldigd •, beslist dat verweerder vanaf
24 april 1975 recht heeft op de indexering van het pensioen dat hem met toepassing van de wet van 17 juli 1963 is
toegekend, op grond dat << in tegenstelling tot hetgeen (eiser) betoogt, niets
erop wijst dat de oorspronkelijke beslissing van 20 november 1972 uitdrukkelijk
of stilzwijgend de indexering zou hebben
afgewezen, zodat die verwerping, bij ontstentenis van beroep, definitief zou zijn
geworden : de tekst zelf van de beslissing bevat niet de minste verwijzing
naar een indexering die zou zijn toegekend of geweigerd. Die tekst beoogt enkel de rente die krachtens de wet van
1960 is verschuldigd en het pensioen dat
volgens de wet van 1963 is verschuldigd
en " dat is berekend op basis van de bijdragen die te uwen bate zijn geboekt ";
uit het toegekende bedrag kan dienaangaande niets worden afgeleid, want het
feit dat het niet is gei:ndexeerd stemt
overeen met het voorwerp van de beslissing zijnde : het vaststellen van de rente
en het pensioen "die berekend zijn op
basis van de bijdragen die te uwen bate
zijn geboekt "; de opdracht die krachtens
artikel 62 van de wet van 17 juli 1963
aan de administrateur-generaal van de
Dienst is toevertrouwd, bestaat erin het
bedrag vast te stellen van de in de
hoofdstukken III en IV bedoelde prestaties, wat niet impliceert dat hij verplicht
is in zijn beslissing toepassing te maken
van de in hoofdstuk VI voorgeschreven
maatregelen inzake de aanpassing van
sommige van die prestaties aan de kosten van levensonderhoud; een beslissing
kan slechts worden genomen en een
eindbeslissing worden ten aanzien van
een voordeel waarvoor een aanvraag
moet worden ingediend. Dat is niet het
geval voor de indexering die van rechts-

347

wege is verkregen als het recht op pensioen wordt erkend aan een onderdaan
van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap. het toekennen
van een pensioen aan verweerder bij beslissing van 20 november 1972, met toepassing van de wet van 17 juli 1963, impliceerde dus noodzakelijkerwijze, en
zonder dat zulks in de beslissing hoefde
te worden vermeld, de indexering ervan;
dat (verweerder) bijgevolg terecht de
veroordeling (van eiser) vordert tot betaling van de achterstallen dat wegens die
indexering zijn verschuldigd voor de niet
verjaarde periode van vijf jaar die aan
de aanvraag voorafgaat •,

terwijl, eerste onderdeel: (1) krachtens
artikel 10 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid,
de arbeidsrechtbank uitspraak doet over
de beroepen tegen de beslissingen getroffen door eiser, onder meer inzake de
ouderdomsverzekering; § 2 van dat artikel bepaalt dat << de bestreden administratieve rechtshandelingen op straffe van
verval binnen drie maanden na de betekening ervan aan de bevoegde arbeidsrechtbank moeten worden voorgelegd »;
de administratieve beslissing, nu daartegen geen beroep is ingesteld binnen de
termijn van drie maanden, bijgevolg een
eindbeslissing is geworden met betrekking tot alle rechten waarop de begunstigde aanspraak kon maken op de dag
van de beslissing, hetzij krachtens de
wet van 17 juli 1963, hetzij krachtens de
bepalingen van die wet samen met die
van internationale akten die op die datum van kracht waren en die directe
werking in de interne rechtsorde hebben;
(2) de artikelen 51 tot 55 van de wet van
17 juli 1963 bepalen dat de prestaties die
worden uitgekeerd met toepassing van
de wet, onder bepaalde voorwaarden << in
verhouding tot de stijging van de kosten
van levensonderhoud worden vermeerderd >>; naar luid van artikel 52 de bijslag
van de ouderdomsrente << gelijk is aan
het verschil tussen, enerzijds, de rente
die gevormd zou zijn geweest met bijdragen, gelijk aan de bijdragen die gedurende de verzekeringstijd werden gestort,
vermenigvuldigd
met
een
herwaarderingscoefficient ... en, anderzijds, de rente die met de werkelijk betaalde bijdragen gevormd is >>; uit die bepaling blijkt dat het pensioen op de dag
zelf waarop het wordt vereffend, reeds is
vermeerderd met een bijslag die rekening houdt met de vermeerdering van de
kosten van levensonderhoud tussen de periode waarin de bijdragen werkelijk zijn
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betaald en die waarop het recht op pensioen ontstaat; (3) ingevolge de artikelen
2 en 3.1 van de verordening (E.E.G.)
1408/71 van de Raad van 14 juni 1971, elke onderdaan van een Lid-Staat van de
E.E.G. die in de E.E.G. woont, recht
heeft op die bijslag onder dezelfde voorwaarden als de Belgische onderdanen;
ingevolge artikel 99 van die verordening,
zoals het van kracht was voor zijn wijziging bij de verordening (E.E.G.) 2001/83
van de Raad van 2 juni 1983, die bepalingen in werking zijn getreden op 1 oktober 1972; op 20 november 1972, datum
van de oorspronkelijke beslissing tot toekenning van het pensioen, de vermeerdering daarvan voor de aanpassing aan de
kosten van levensonderhoud derhalve
een recht was waarop verweerder aanspraak kon maken krachtens de artikelen 51 en volgende van de wet van 17 juli 1963, samen met de bepalingen van de
verordening (E.E.G.) 1408/71 van de
Raad; (4) artikel 62 van de wet van 17 juli 1963 bepaalt « dat, nadat de aanvraag
in de wettelijke vormen door de gerechtigde ingediend is, de administrateur-generaal van de Dienst het bedrag vaststelt van de prestaties welke zijn verschuldigd ingevolge de bepalingen van
de onderhavige wet en van die van 16 juni 1960 >>; in de zin van die bepaling onder " prestaties welke zijn verschuldigd
ingevolge de onderhavige wet » moest
worden verstaan de eventueel vermeerderde prestaties gelet op de bovenvermelde artikelen 51 tot 55, in voorkomend
geval samen met elke ter zake dienende
bepaling van internationale akten die op
de dag van de beslissing van toepassing
zijn; met andere woorden artikel 62 van
de wet van 17 juli 1963, wanneer bij eiser een pensioenaanvraag is ingediend,
de administrateur-generaal verplicht niet
enkel het bedrag vast te stellen van het
basispensioen, dat is berekend op grond
van de bedragen die ten bate van de
werknemer zijn geboekt, maar ook het
bedrag van de bijslag voor de aanpassing aan de kosten van levensonderhoud
waarop die werknemer op de dag van de
beslissing aanspraak kan maken krachtens de bepalingen van de wet, eventueel
samen met de verordeningen (E.E.G.)
1408/71 van de Raad of met elke andere
internationaalrechtelijke bepaling met
directe werking in de interne rechtsorde;
bijgevolg een beslissing die krachtens artikel 62 is genomen en enkel het op
grond van de ten bate van de werknemer geboekte bijdragen berekende bedrag van het pensioen aangeeft, zonder
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dat op dit bedrag een bijdragecoefficient
wordt toegepast die, ingevolge artikel 52,
op de dag van de besEssing van toepassing is, noodzakelijk hetzij een weigering van de toekenning van die bijslag,
hetzij het nalaten uitspraak te doen over
de bijslag impliceert; zowel de exp!iciete
of impliciete weigering de bijslag toe te
kennen, als het nalaten daarover uitspraak te doen, ingevolge artikel 10 van
de wet enkel kunnen worden ongedaan
gemaakt door een beroep bij de arbeidsrechtbank binnen drie maanden vanaf
de betekening van de beslissing; de beslissing tot toekenning van een pensioen
zonder bijslag, bij gebreke van een beroep binnen die termijn, een eindbeslissing wordt; daaruit volgt dat het arrest
niet naar recht heeft kunnen beslissen
dat verweerder, niettegenstaande het
ontbreken van een beroep binnen de
wettelijke termijn van drie maanden tegen de administratieve beslissing van 20
november 1972, die het op grand van de
ten bate van verweerder geboekte bijdragen berekende bedrag van het pensioen
vaststelde, zonder toepassing van de bijslag voor de aanpassing aan de kosten
van levensonderhoud waarop de onderdanen van de E.E.G. vanaf 1 oktober
1972 aanspraak konden maken, niet vervallen was van het recht de betaling van
de bijslag te vorderen; het arrest, door
die uitspraak, het gezag miskent van de
administratieve beslissing van 20 november 1972 met betrekking tot alle rechten
waarop verweerder op de dag van die beslissing aanspraak kon maken ingevolge
de wet van 17 juli 1963, samen met de op
dat ogenblik van toepassing zijnde internationale verordeningen (schending van
alle in het middel aangewezen wettelijke
bepalingen);
tweede onderdeel, het arrest, door te
oordelen dat de administratieve beslissing van 20 november 1972 enkel de
vaststelling beoogde van de « rente verschuldigd krachtens de wet van 1960 »
en van « het pensioen verschuldigd
krachtens de wet van 1963 »,heiden" herekend op basis van de bijdragen die ten
bate van verweerder zijn geboekt » en
door die beslissing te steunen op de
overwegingen dat « de opdracht die
krachtens artikel 62 van de wet van 17
juli 1963 aan de administrateur-generaal
van de Dienst is toevertrouwd erin bestaat het bedrag vast te stellen van de in
de hoofdstukken III en IV bedoelde prestaties, wat niet impliceert dat hij verplicht is in zijn beslissing toepassing te
maken van de in hoofdstuk VI voorge-
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schreven maatregelen inzake de aanpassing van sommige van die prestaties aan
de kosten van levensonderhoud », de
draagwijdte miskent van de opdracht die
de administrateur-generaal is toevertrouwd bij artikel 62 van de wet van 17
juli 1963, dat bepaalt dat die administrateur-generaal « het bedrag moet vaststellen van de prestaties welke zijn verschuldigd ingevolge de wet », hetgeen
impliceert dat niet enkel het bedrag van
het basispensioen moet worden vastgesteld maar ook het bedrag van de bijslag
waarop de uitkeringsgerechtigde op de
dag van de beslissing aanspraak kan rnaken, hetzij krachtens de artikelen 51 tot
55 van de wet zelf, hetzij ingevolge de
verordening (E.E.G.) 1408/71 of enige andere internationale verordening (schending van artikel 62 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale
zekerheid);

derde onderdeel, de beslissing niet
naar recht is verantwoord door de vaststelling dat de tekst van de beslissing
van 20 november 1972 « niet in het minst
verwijst naar een indexering die toegekend of geweigerd zou zijn »; gelet op de
aan de administrateur-generaal bij artikel 62 van de wet van 17 juli 1963 toevertrouwde opdracht, dat ontbreken van
enige verwijzing noodzakelijk impliceerde dat de bijslag waarop de verweerder
aanspraak kon maken op de datum van
de beslissing, werd geweigerd, of dat
werd nagelaten over die bijslag uitspraak te doen; in beide gevallen (weigering of nalaten uitspraak te doen), de administratieve beslissing slechts kon worden ongedaan gemaakt door bij de
arbeidsrechtbank beroep in te stellen,
binnen de termijn van drie maanden, die
op straffe van verval is voorgeschreven
door artikel 10, tweede lid, van de wet
van 17 juli 1963; de administratieve beslissing van 20 november 1972, bij ontstentenis van beroep ingesteld binnen
die termijn van drie maanden, bijgevolg
een eindbeslissing was, in zoverre zij
aan verweerder niet de bijslag toekende
waarop hij aanspraak had kunnen rnaken (schending van alle in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen);
vierde onderdeel, de beslissing niet
naar recht is verantwoord door de overweging dat « de indexering van rechtswege is verkregen als het recht op pensioen wordt erkend aan een onderdaan
van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschap en niet hoeft te worden aan-
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gevraagd »; de « in de wettelijke vormen "• bedoeld in artikel 62 van de wet
van 17 juli 1963, ingediende pensioenaanvraag weliswaar de aanvraag impliceert
tot vermeerdering van het pensioen in
de gevallen waarin de wettelijke vereisten voor het bekomen van die bijslag
zijn vervuld; de administrateur-generaal
precies om die reden, ingevolge artikel
62, het bedrag moet vaststellen van de
eventueel verschuldigde bijslag en daarom ook.het niet toepassen van de bijslag
in de op grond van artikel 62 genomen
beslissing, noodzakelijk impliceert dat de
bijslag is geweigerd of dat is nagelaten
daarover uitspraak te doen; daaruit volgt
dat het arrest, uit de overweging luidens
welke er naast de pensioenaanvraag
« geen specifieke aanvraag tot het bekomen van bijslag » moet zijn, niet wettig
heeft kunnen afleiden dat de beslissing
om, met toepassing van de wet van 17
juli 1963 aan verweerder een pensioen
toe te kennen, noodzakelijk het voordeel
van de indexering inhield, zonder dat
zulks in de beslissing diende te worden
vermeld; het anest, door op die gevolgtrekking te steunen, de draagwijdte
miskent van de wettelijke opdracht die
bij artikel 62 van de wet van 17 juli 1963
aan de administrateur-generaal is toevertrouwd (schending van genoemd artikel
62 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid en,
voor zoveel nodig, van alle in het middel
aangewezen wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 17
juli 1963, inzonderheid een facultatieve ouderdoms- en overlevingsverzekering instelt ten bate van de personen die hun beroepsactiviteit in
de door de Koning aangewezen ianden en onder de door hem bepaalde
voorwaarden hebben uitgeoefend;
Dat die wet bepaalt dat de prestaties vanaf de datum waarop ze zijn
ingegaan aan de kosten van levensonderhoud worden aangepast, maar
dat voordeel beperkt tot de gerechtigden van Belgische nationaliteit en
tot de buitenlandse gerechtigden die
rechthebbenden zijn van een Belgisch verzekerde en in Belgie verblijven, of tot de onderdanen van
een land waarmee Be lgie een we-
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derkerigheidsovereenkomst
heeft schuldigde prestaties was ingediend,
gesloten, waardoor zij gerechtigd en die op 20 november 1972 uitworden aanspraak te maken;
spraak heeft gedaan, aangezien het
een politiek recht betrof, moest naOverwegende dat eiser, ingevolge gaan of verweerder krachtens de
artikel 62 van dezelfde wet, het be- voormelde verordening kon genieten
drag vaststelt van de prestaties wel- van de bepalingen van die wet die
ke zijn verschuldigd ingevolge de de aanpassing van de prestaties aan
bepalingen van deze wet, met inbe- de kosten van levensonderhoud
grip van die welke de aanpassing vastleggen;
van de genoemde prestaties aan de
kosten van levensonderhoud bepaDat eiser, nu hij die aanpassing
len; dat hij daartoe de rechten vaststelt van de gerechtigde met al wat niet heeft verricht, noodzakelijk
zij omvatten op de dag waarop hij heeft beslist dat verweerder daarop
geen recht had;
uitspraak doet;
Dat, volgens artikel 10, § 2, van
die wet, het recht van beroep tegen
eisers beslissing vervallen is als die
handeling niet binnen de vastgestelde termijn aan de arbeidsrechtbank
is voorgelegd;

Overwegende dat het arrest, door
te oordelen dat de administratieve
handeling van 20 november 1972,
die bij ontstentenis van beroep een
eindbeslissing is geworden, geen
dergelijke beslissing bevatte en door
bijgevolg te oordelen dat verweerders recht op de aanpassing van de
prestaties aan de kosten van levensonderhoud, v66r 24 april 1980, datum van zijn aanvraag, niet was vervallen, het gezag van die handeling
miskent;

Overwegende dat uit het arrest
blijkt : dat eiser op 20 november
1972 aan de verweerder, die van Italiaanse nationaliteit is, met toepassing van de wet van 17 juli 1963 een
rustpensioen heeft toegekend, zonder te bepalen dat het aan de kosten van levensonderhoud zal worden
Dat dit onderdeel gegrond is;
aangepast; dat verweerder tegen die
beslissing geen beroep heeft ingesteld, maar op 24 april 1980 gevraagd heeft om die aanpassing te
genieten vanaf de datum waarop de
Om die redenen, vernietigt het beprestatie ingaat en dat hij zijn aanvraag op de verordening E.E.G. streden arrest, behalve in zoverre
het uitspraak doet over de rechten
1408/71 heeft gesteund;
van verweerder vanaf 24 april 1980;
Overwegende dat verweerder, on- beveelt dat van dit arrest melding
der toepassing van de wet van 17 ju- zal worden gemaakt op de kant van
li 1963, wegens zijn Italiaanse natio- het gedeeltelijk vernietigd arrest;
naliteit en bij ontstentenis van een gelet op artikel 1017, tweede lid, van
wederkerigheidsovereenkomst, wel- het Gerechtelijk Wetboek, verooriswaar geen recht had op aanpas- deelt eiser in de kosten; verwijst de
sing van de hem toegekende presta- aldus beperkte zaak naar het Arties, maar dat hij bij de inwerking- beidshof te Bergen.
treding op 1 oktober 1972 van de
verordening E.E.G. 1408/71 dat recht
13 november 1989 - 3• kamer - Voorhad verkregen;
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Dat eiser, waarbij een aanvraag
tot het be komen van de met toepassing van de wet van 17 juli 1963 ver-

Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, t.dvocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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Nr. 156
3e KAMER - 13 november 1989

1° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - VERBOD VOOR DE RECHTER OM ZIJN BESLISSING TE DOEN STEUNEN
OP FEITELIJKE GEGEVENS WAAROVER PARTIJEN GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN
VOEREN.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMENE BEGRIPPEN - FEITELIJKE
GEGEVENS WAAROVER PARTIJEN GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN VOEREN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE HET
RECHT VAN VERDEDIGING.

3° BEWIJS -

ALGEMENE BEGRIPPEN VERBOD VOOR DE RECHTER OM Z!JN BESLISSING TE DOEN STEUNEN OP FEITELIJKE GEGEVENS WAAROVER PARTIJEN GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN VOEREN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT
VAN VERDEDIGING.

1°, 2° en 3° De rechter mag zijn beslis-

sing niet doen steunen op feitelijke gegevens waarover partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1).
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging.)
(ROYALE BELGE N.V. T. JACOB)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8656)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 nuvember 1987
door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 8, § 1, lid 1, 2 en 3, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
van het beginsel inzake de autonomie
der procespartijen, van het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, en van artikel 97 van de
Grondwet,
(1) Cass., 13 sept,. 1984, A.R. nr. 7113 (A.C.,
1984-85, nr. 40) met de verwijzingen in voetnoot 1.
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doordat de zoon van verweerster aan
wie op 8 september 1983, tijdens zijn
werk in de Brouwerij Piedboeuf te Jupille, een arbeidsongeval is overkomen, op
12 oktober 1983, rond 10 uur, het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval, terwijl hij huiswaarts keerde na zijn
bezoek aan de kliniek « Chateau-Rouge ,,
te Herstal, waar hij wegens zijn arbeidsongeval een behandeling van fysiotherapie diende te volgen; het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat het ongeval van 12 oktober 1983
zich op de weg naar en van het werk
heeft voorgedaan en, hoewel het impliciet aanneemt of althans niet betwist dat
de getroffene op die dag werkte van 14
uur 00 tot 22 uur 00, zulks beslist op
grond dat vaststaat dat de getroffene,
toen hij op 8 september 1983 een arbeidsongeval had, door de verplegingsdienst van de werknemer naar de kliniek « Chateau-Rouge » was gestuurd,
zoals de nabij gelegen Brouwerij Piedboeuf altijd doet; dat de getroffene een
feitelijke verplichting had om te gehoorzamen en er nadien een behandeling van
fysiotherapie te ondergaan die was voorgeschreven en werd gevolgd door dezelfde geneesheer die dus door de werkgever was aangewezen; dat overigens de
getroffenen er belang bij hebben dat de
behandeling wordt voorgeschreven en
gecontroleerd door geneesheren die het
vertrouwen genieten van de werkgever
en, bovendien, van de arbeidsongevallenverzekeraar (eiser), een aandeelhouder
in de kliniek; dat de getroffene, toen het
litigieuze ongeval zich heeft voorgedaan,
een erkende feitelijke verplichting nakwam, zelfs als, zeer theoretisch, een
werkman van die brouwerij zich daaraan
aanvankelijk kan onttrekken; dat men
dus zodanig trajekt, als gevolg van een
arbeidsongeval, kan gelijkstellen met
een weg naar en van het werk, zoals
blijkt uit de woorden « onder meer >> in
artikel 8, § 1, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, daar de
getroffene van dat ongeval evenveel betekent als een vakbondsafgevaardigde of
een werknemer die vormingslessen bijwoont met de toestemming alleen van de
werkgever; dat het normaal is dat, voor
dergelijke gelijkgestelde wegen, de werknemer niet meer onder het werkelijke
toezicht van de werkgever staat; dat die
werknemer des te meer verdienstelijke
en spaarzaam is met het geld van de
verzekeraar dat hij ermee had ingestemd 's morgens de behandeling te ondergaan om 's namiddags moedig aan
het werk te blijven,

352

HOF VAN CASSATIE

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in
haar appelverzoekschrift en haar conclusie voor het arbeidshof heeft betoogd dat
de getroffene de kliniek « Chateau-Rouge ,, vrij had gekozen om er te worden
verzorgd na zijn arbeidsongeval van 8
september 1983; in geen enkel processtuk wordt vermeld dat de verplegingsdienst van de werkgever hem, toen hij
dat ongeval had, naar die kliniek zou
hebben gestuurd en dat de werkgever
zulks geregeld doet; uit de bestreden beslissing of uit enig processtuk evenmin
blijkt dat partijen over die feitelijke gegevens tegenspraak hebben kunnen voeren; daaruit volgt dat niet kan worden
uitgemaakt of de feitelijke gegevens, namelijk « dat vaststaat dat de getroffene,
toen hij op 8 september 1983 een arbeidsongeval had, door de verplegingsdienst van de werkgever naar de kliniek
"Chateu-Rouge" was gestuurd, zoals de
nabij gelegen Brouwerij Piebceuf altijd
doet » en waarop de beslissing van het
arbeidshof is gegrond, niet buiten het deLat ter kennis van dit hof zijn gebracht,
zonder dat eiseres zich daarover heeft
kunnen verklaren, en de wettigheid van
die beslissing dus niet kan worden getoetst; die beslissing derhalve noch naar
recht is verantwoord (miskenning van
het beginsel inzake de autonomie der
procespartijen - omdat het arbeidshof
zelf op de hoogte kon zijn van feitelijke
gegevens waarop het steunt - en van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging - omdat eiseres
over die gegevens geen verweer heeft
kunnen voeren - ), noch regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, zelfs aangenomen
dat de zoon van verweerster, toen hij
zijn arbeidsongeval had, door de verplegingsdienst van zijn werkgever naar de
kliniek Chateau-Rouge was gestuurd, hij
daardoor niet verplicht was om, al was
het maar in feite, verder naar die kliniek
te gaan voor de behandeling die hem na
zijn ongeval was voorgeschreven; immers, tenzij voldaan is aan de voorwaarden - waarover niet werd gezegd dat zij
te dezen vervuld waren - zoals zij zijn
vastgesteld in artikel 29 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de getroffene van een arbeidsongeval de geneesheer of de medische dienst vrij kan
kiezen die hem de nodige verzorging na
het ongeval zal verstrekken; de getroffene van dit recht gebruik maakt, maar
geen verplichting uitvoert en zich niet
schikt naar een bevel of een aanwijzing

Nr. 156

van de werkgever wanneer, zoals te dezen, de getroffene, buiten zijn werkgever
om en buiten de werkuren, opnieuw voor
een behandeling naar de medische
dienst gaat waarnaar hij was gestuurd
toen hij zijn arbeidsongeval had; die medische dienst, nu deze door de getroffene
vrij was gekozen, niet kan worden beschouwd als de plaats waar hij werkt, in
de zin van artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; daaruit
volgt dat het arrest, door hierop te steunen dat de zoon van verweerster door
zijn werkgever na het arbeidsongeval
van 8 september 1983 naar de kliniek
• Chateau-Rouge » zou zijn gestuurd, om
te beslissen dat het ongeval van 12 oktober daaropvolgend moet worden beschouwd als een ongeval op de weg naar
en van het werk, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 8,
§ 1, eerste en tweede lid, 29 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) en
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

derde onderdeel, artikel 8, § 1, derde
lid, van de Arbeidsongevallenwet voorziet in een verruiming van het begrip
« plaats waar hij werkt » onder meer tot
de werknemer, die aldaar een opdracht
als vakbondsafgevaardigde vervult met
de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating van de werkgever, en tot de werknemer, die met de uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating van de werkgever
vormingslessen bijwoont welke tijdens
de normale arbeidsuren plaatshebben;
toen de zoon van verweerster op de dag
van het verkeersongeval, te weten 12 oktober 1983, buiten zijn werkuren naar de
kliniek ging, hij zulks niet deed met de
uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating
van de werkgever, geen opdracht vervulde als vakbondsafgevaardigde en geen
vormingslessen ging volgen; zijn toestand niet te vergelijken was met die
van de in artikel 8, § 1, derde lid, van de
wet bedoelde werknemers, en dus niet
gelijk te stellen was met die van vorenbedoelde werknemers, op grand alleen
dat hij evenveel betekent als die werknemers en dat het door hem afgelegde trajekt het gevolg was van een vroeger arbeidsongeval; daaruit volgt dat het arrest, door op grand van die overwegingen te beslissen dat de zoon van verweerster zich op het ogenblik van het
ongeval van 12 oktober 1983 op de weg
naar en van het werk bevond, in zijn beslissing niet naar recht is verantwoord
(schending van artikel 8, § 1, inzonder-

Nr. 157

353

HOF VAN CASSATIE

heid derde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) en niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Juidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt << dat vaststaat dat de getroffene toen hij op 8 september 1983 een
arbeidsongeval had, door de verplegingsdienst van de werkgever naar
de kliniek "Chateau-Rouge" was gestuurd, zoals de nabijgelegen Brou- Nr. 157
werij Piedbceuf altijd doet »;
Dat het eraan toevoegt dat << de
2• KA:VIER - 14 november 1989
getroffene een feitelijke verplichting
had om te gehoorzamen en nadien
een behandeling van fysiotherapie
- HERSTEL VA~ DE PLAATS
te ondergaan, die was voorgeschre- STEDEBOUW
IN DE VORIGE STAAT - WET RlTIITELIJKE
ven en werd gevolgd door dezelfde
ORDE:I;IXG EX STEDEBOUW, ART. 65 - \'ORDEgeneesheer, die dus door de werkgeRI"'G VA"' DE BEVOEGDE AD:VIIXISTRATIE\'E
ver was aangewezen »;
OVERHEID TOT HERSTEL VA"' DE PLAATS IX
DE VORIGE STAAT - VOR:\l.
Overwegende dat uit die overwegingen volgt dat het arbeidshof oor- Geen enkele wettel1jke bepaling schrijft
deelt dat de kliniek << Chateau-Rouvoor op welke wijze de gemachtigde
ge » en de geneesheer door wie de
ambtenaar of het college van burgelatere verzorging was voorgeschremeester en schepenen de vordering tot
herstel van de plaats in de vorige staat
ven en werd gevolgd, door de werkmoet instellen, wanneer het werk
gever zijn aangewezen, omdat deze
zonder bouwvergunning is uitgevoerd;
dit altijd zo deed;
het is voldoende dat een daartoe
Overwegende dat noch uit het arwettelijk bevoegde administratieve
rest, noch uit de stukken waarop
overheid haar wil duidelijk te kennen
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
geeft (1); als ze regelmatig is uitgedrukt, blijft de vordering bestaan
dat partijen over dat feitelijk gegegedurende de hele rechtsgang, zonder
ven tegenspraak hebben kunnen
te hoeven herhaald worden in geval
voeren;
van 1:erzet of hager beroep.
Dat het Hof dientengevolge de
wettigheid van het arrest niet kan
(DE BRABA:I;DERE)
toetsen;
Dat het onderdeel gegrond is;
.\RREST
(A.R. nr. 2227)

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.
13 november 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk-

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
vordering van het openbaar ministe(1) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1120 (A.C.,
1986-87, Ill', 606).
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Nr. 157

rie, waarbij eiser wordt veroordeeld van het Wetboek van Strafvordering
tot een geldboete, een vervangende noch naar de wijze waarop partijen of
het Openbaar Ministerie hun stelling
gevangenisstraf en in kosten :
Overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
vordering van het openbaar ministerie, waarbij eiser wordt veroordeeld
tot herstel van de plaats in de vorige staat:
Over het middel: schending van de artikelen 153, 154, 189, 190, 210, 211 van het
Wetboek van Strafvordering, 65, § 1, a,
en § 2, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en de stedebouw, 97 van de
Grondwet en 1138 van het Gerechtelijk
Wetboek, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel naar luid waarvan
de rechter geen uitspraak mag doen over
niet-gevorderde zaken,
doordat het arrest, met bevestiging
van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt, met toepassing van artikel 65, § 1,
a, en § 2, van de Stedebouwwet, tot herstel van de plaats in de vorige toestand
en, bij gebreke daarvan, de gemachtigde
ambtenaar machtigt over te gaan tot
ambtshalve herstel, op de volgende granden : « Onterecht houdt beklaagde voor
dat, vermits de gemachtigde Ambtenaar
noch tijdens de procedure op verzet noch
thans voor het Hof zijn vordering herhaalt het Hof deze vordering tot herstel
van de plaats in de vorige staat dient af
te wijzen als onontvankelijk. Op deze
wijze zou moeten blijken dat de gemachtigde Ambtenaar zijn vordering handhaaft. Uit de bundel blijkt dat bij schrijven de dato 29 oktober 1985 uitgaande
van de hoofdingenieur-directeur van
Bruggen en Wegen van wie niet betwist
wordt dat hij als directeur van Administratie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefm1lieu voor de provincie West-Vlaanderen de gemachtigde Ambtenaar is, gemotiveerd, bij toepassing van artikel 65,
§ 1, van de wet van 29 maart 1962, zoals
gewijzigd door de wetten van 22 april
1970 en 22 december 1970, tot herstel van
de plaats in de vorige staat had gevorderd. Het gaat niet op voor de wijze
waarop deze vordering moet geschieden
te verwijzen naar artikel 190 en/of 210

verdedigen bij middel van besluiten. De
vordering voorzien bij artikel 65 van de
wet van 29 maart 1962 zoals gewijzigd
bij artikel 21 van de wet van 22 december 1970 is door geen enkele wettelijke
bepaling onderworpen aan bijzondere
pleegvormen. Het is voldoende dat een
van de wettelijk gemachtigde overheden,
ten deze de gemachtigde Ambtenaar,
daartoe duidelijk haar wil te kennen
geeft, zij het bij middel van een brief.
Deze brief moet niet steeds herhaald
worden voor de opeenvolgende rechtsmachten waarvoor de zaak hangende is
en eens aanwezig in de bundel geldt de
aldus aanwezige brief als bewijs van de
keuze die een stedebouwkundige beoordeling van de goede plaatselijke ordening impliceert en die genomen is ingevolge de discretionaire bevoegdheid van
de bestuursoverheid, zijnde in huidige
geval de gemachtigde Ambtenaar. Zolang geen schrijven bewijst dat deze
keuze gewijzigd is blijft de vordering bestaan. Deze keuze van de gemachtigde
ambtenaar kan ten deze niet gewijzigd
zijn buiten weten van beklaagde omdat
de wijziging alleen het gevolg kan zijn
van regularisatie. Dan zou beklaagde er
zeker kennis van hebben dat de verdering niet gehandhaafd blijft. Derhalve
kunnen de rechten van beklaagde niet
gekrenkt worden omdat de vordering
niet steeds voor elke rechtsinstantie die
van de inbreuk gevat wordt door een
nieuw schrijven herhaald wordt. Ook op
dit punt moet de beslissing van de eerste
rechter bevestigd worden »,

terwijl, eerste onderdeel, de kennisgeving door de gemachtigde ambtenaar
aan de rechter van zijn beslissing te hebben geopteerd voor de toepassing van artikel 65, § 1, a, en§ 2, van de Stedebouwwet voor gevolg heeft dat de rechter
gevat is over de vordering van die ambtenaar om uitspraak te doen over de
door hem gekozen maatregel; dat die
vordering, ingesteld voor de strafrechter,
tot de strafvordering behoort; dat zij
door niemand anders dan door de gemachtigde ambtenaar en/of het college
van burgemeester en schepenen kan
worden ingesteld en uitgeoefend; dat zij
echter, evenmin als de vordering van het
openbaar ministerie en/of van de burgerlijke partij, de rechterlijke beslissing
niet overleeft die er op gewezen is geworden; dat daaruit volgt dat zij voor de
appelrechter opnieuw dient geformuleerd
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en/of gehandhaafd te worden op onbe- voor het ter kennis brengen, noch voor
twistbaar zekere en ondubbelzinnige wij- het verzaken, noch voor het wijzigen,
ze, al weze het zonder vormen; dat het van de genomen beslissing;
arrest, door het tegendeel te beslissen,
vijfde onderdeel, het arrest, door te bede artikelen 153, 189, 190, 210 en 211 van
het Wetboek van Strafvordering schendt, slissen als gezegd in het vierde onderalsmede de grondregel miskent krach- dee!, aan de door de gemachtigde ambtetens welke de rechter geen uitspraak naar op 29 oktober 1985 verstuurde brief,
mag doen over niet gevorderde zaken, inhoudende kennisgeving van diens optie
zoals dit algemeen rechtsbeginsel in het de herstelvordering uit te oefenen, een
bijzonder erkend is door artikel 1138 van bewijswaarde juris tantum toekent die
niet vervat ligt noch in artikel 65, § 1, a,
het Gerechtelijk Wetboek;
van de Stedebouwwet, noch in de artiketweede onderdeel, de beslissing van de len 154, 189 en 211 van het Wetboek van
gemachtigde ambtenaar te opteren voor Strafvordering :
toepassing van artikel 65, § 1, a, van de
stedebouwwet, een uitsluitend tot diens
Wat het eerste onderdeel betreft:
soeverein appreciatierecht behorende opportuniteitsbeslissing is die op haar interne wettigheid door de rechter niet
Overwegende dat de strafrechter,
mag worden getoetst, tenzij op haar krachtens artikel 65, § 1, van de wet
eventuele
machtsoverschrijding
of van 29 maart 1962 houdende organimachtsafwending; dat daaruit volgt dat satie van de ruimtelijke ordening en
de gemachtigde ambtenaar om louter opportuniteitsredenen evenzeer aan zijn de stedebouw, de straf uitspreekt en
vordering kan verzaken; dat hij om de- bovendien, op vordering van de gezelfde opportuniteitsredenen zijn vorde- machtigde ambtenaar of van het colring eveneens kan wijzigen; dat het ar- lege van burgemeester en scheperest, door te beslissen dat een wijziging nen, een van de door hen gekozen
van een door de gemachtigde ambtenaar herstelmaatregelen die bij dat artiter kennis gebrachte herstelvordering kel zijn bepaal, beveelt;
« aileen het gevolg kan zijn van regularisatie >>, en dat eiser in cassatie er alsdan
Overwegende dat geen enkele
« zeker kennis (zou) van hebben >>, artikel 65, § 1, a, en § 2 van de Stedebouw- wetsbepaling vereisten stelt omtrent
de wijze waarop voormelde vordewet schendt;

derde onderdeel, het arrest door te beslissen, eensdeels, dat de door gemachtigde ambtenaar gedane en ter kennis
gebrachte keuze ingebed is in « de discretionaire bevoegdheid van de bestuursoverheid >>, en, anderdeels, dat die keuze
niet kan gewijzigd zijn buiten weten van
eiser « omdat de wijziging aileen het gevolg kan zijn van regularisatie », innerlijk tegenstrijdig is, welke tegenstrijdigheid van motieven gelijkstaat met afwezigheid ervan, en mitsdien schending
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet;
vierde onderdeel, het arrest, door te
beslissen dat de door de gemachtigde
ambtenaar aan de rechter in eerste aanleg overgemaakte kennisgeving van zijn
beslissing te opteren voor de toepassing
van artikel 65, § 1, a, van de Stedebouwwet overeind blijft « zolang geen schrijven bewijst dat deze keuze gewijzigd is »
aan voormelde wetsbepaling een draagwijdte geeft die zij niet heeft; dat deze
wetsbepaling immers geen vormen voorschrijft, noch voor het formuleren, noch

ring tot herstel aan de rechterlijke
overheid moet worden bekendgemaakt; dat het volstaat dat de zienswijze van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen duidelijk kenbaar is gemaakt in de stukken van
de rechtspleging die aan de rechter
zijn voorgelegd;

Overwegende dat de vordering tot
herstel van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, wanneer ze
regelmatig aan de rechterlijke overheid is bekendgemaakt, blijft bestaan gedurende gans het verloop
van de rechtspleging, tenzij die bestuursorganen eraan zouden verzaken of de door hen gekozen vorm
van herstel zouden wijzigen; dat zij
er niet toe gehouden zijn, in geval
van verzet of van hoger beroep, hun
vordering tot herstel te herhalen;
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Nr. 158

Overwegende dat dat het arrest Nr. 158
constateert dat te dezen de gemachtigde ambtenaar bij brief van 29 ok2' KAMER- 14 november 1989
tober 1985 het herstel van de plaats
in de vorige staat heeft gevorderd
overeenkomstig artikel 65, § 1, a,
HOGER BEROEP - STRAFZAKEN van de wet van 29 maart 1962; dat 1°RECHTSPLEGING
IN HOGER BEROEP - EENde appelrechters vervolgens oordeSTEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN DEZE
len, zonder dat op dit punt hun beVEREIST IS.
slissing wordt bekritiseerd, dat de
gemachtigde arnbtenaar niet heeft 2° CASSATIE - VERNIETIGING- OMVANG
verzaakt aan de vordering tot her- STRAFZAKEN - VERBOD DE GENEESKUNstel en evenrnin zijn keuze orntrent
DE UIT TE OEFENEN.
de
gevorderde
herstelmaatregel
heeft gewijzigd;
3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP -

EEN-

STEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN DEZE
Overwegende dat mitsdien het arVEREIST IS - OP VERZET GEWEZEN BESLISrest wettig uitspraak doet over de
SING VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP.·
vordering tot herstel van de gemachtigde ambtenaar door het her- 1° Het arrest van het hoi van beroep
stel van de plaats in de vorige toedat, na de door de correctionele rechtstand te bevelen;
bank uitgesproken hooidgevangenis-

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede, het derde, het
vierde en het vijfde onderdeel :
Overwegende dat de onderdelen,
nu zij, gelet op het antwoord op het
eerste onderdeel, niet tot cassatie
kunnen leiden, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
14 november 1989 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. A.
Lust, Brugge.

strai en geldboete te hebben bevestigd,
bovendien verbod oplegt de geneeskunde uit te oeienen, moet met eenparige stemmen van de leden van het
hoi worden gewezen (1). (Art. 211bis
Sv.)
2° Wanneer het in de veroordeling begrepen verbod om nag de geneeskunde
uit te oeienen onwettig is, geldt de vernietiging voor heel de veroordeling (2).

(1) Zie Cass., 23 okt. 1973 (A.C., 1974, 217),
21 dec. 1976 (ibid., 1977, 455) en 13 dec. 1977
(ibid., 1978, 456).
(2) In geval van onwetigheid van een straf
of maatregel moet ter bepaling van de omvang
van de cassatie worden nagegaan of het Hof
deze straf of maatregel beschouwt als een dee]
van de hoofdstraf dan wei als bijkomend. In
het eerste geval wordt de volledige veroordeling vernietigd. In het tweede geval geldt de
vernietiging slechts voor de op onwettige wijze
uitgesproken straf of maatregel. Wat de omvang van de cassatie betreft heeft die indeling
niets te maken met het door het strafrecht gemaakte onderscheid tussen hoofdstraffen en
bijkomende straffen.
In vele gevallen geeft de oplossing geen aanleiding tot discussie. Een op onwettige wijze
opgelegde hoofdgevangenisstraf leidt tot volledige vernietiging. Daartegenover zijn de straf
van de verbeurdverklaring (Cass., 21 maart
1989, A.R. nr. 3181, A.C., 1988-89, nr. 417) en de
ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten (Cass., 3 jan. 1989, A.R. nr. 8229, ibid.,

(Zie vervolg nota volgende biz.)

Nr. 158

3° Het arrest van het hof van beroep

dat, op het verzet van de beklaagde,
een straf uitspreekt die lichter is dan
de straf die bij verstek werd uitgesproken maar zwaarder dan de door de
correctionele rechtbank opgelegde
straf, moet met eenparige stemmen
van de leden van het hof worden gewezen (3).
(Vervolg nota van vol'ige biz.)
1983-84, nr. 226) zonder twijfel bijkomende
straffen.
In andere gevallen is de indeling niet zo gemakkelijk en ontbreken absolute maatstaven.
De overweging dat de straf een vrijheidsbeneming inhoudt, is op zich niet doorslaggevend. De terbeschikkingstelling van de regering wordt weliswaar beschouwd als een
bestanddeel van de hoofdstraf (Cass., 21 maart
1989, A.R. nr. 2894, ibid., 1988-89, nr. 416),
maar de vervangende gevangenisstraf maakt
zowel in het geval dat de rechter onwettig
heeft verzuimd ze uit te spreken (Cass., 21 feb.
1989, A.R. nr. 2899, ibid., 1988-89, nr. 349), als
in het geval dat de rechter een onwettige vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken
(Cass., 29 nov. 1988, A.R. nr. 2184, ibid.,
1988-89, nr. 183) dee! uit van de bijkomende
straffen. De geldboete is in de regel een hoofdstraf, zowel wanneer ze wordt opgelegd met
(Cass., 31 jan. 1984, A.R. nr. 8197, ibid.,
1983-84, nr. 290), als wanneer ze wordt opgelegd zonder hoofdgevangenisstraf (Cass., 5 juni
1985, A.R. nr. 4334, ibid., 1984-85, nr. 604). Het
als straf uitgesproken verval van het recht tot
sturen maakt dee! uit van de hoofdstraf (Cass.,
9 nov. 1988, A.R. nr. 6941, ibid., 1988-89,
nr. 142). Wanneer het verval als beveiligingsmaatregel wordt opgelegd, leidt het echter, in
geval van onwettigheid, slechts tot een gedeeltelijke vernietiging (Cass., 24 okt. 1984, A.R.
nr. 3725, ibid., 1984-85, nr. 141).
Uit de rechtspraak van het Hof kan evenmin
worden afgeleid dat het onderscheid zou te
maken hebben met het feit dat de op onwettige wijze uitgesproken straf wettelijk mogelijk
of wettelijk verplicht is.
Tot welke categorie moet het verbod de geneeskunde uit te oefenen worden gerekend?
Tot de hoofdstraffen of tot de bijkomende
straffen? In het niet geannoteerd arrest had
het O.M. voor deze laatste oplossing gekozen.
Het beriep zich onder meer op een arrest van
het Hof van 31 mei 1977 (ibid., 1977, 1013) dat de
ontzetting uit het recht om de tandheelkunde
uit te oefenen als een bijkomende straf beschouwde, hetgeen leidde tot een beperkte vernietiging.
Het Hof heeft deze rechtspraak niet gevolgd
en heeft een volledige vernietiging uitgesproken.
R.D.
(3) Zie Cass., 31 jan. 1984, A.H. nr. 8256
(A.C., 1983-84, nr. 295), en 9 dec. 1987, A.R.

nr. 6197 (ibid., 1987-88, nr. 218).
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(LANEN, OP DE BEECK, VAN ENGELEN)

ARREST

(A.R. nr. 3123)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 12 oktober 1988 en
9 december 1988 door het Hof van
Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Guido
Op de Beeck tegen het arrest van 12
oktober 1988 :

Overwegende dat de substantHHe
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van Petrus
Lanen tegen het arrest van 12 oktober 1988:
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 211 bis van het
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat eiser voor de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen werd vervolgd wegens misbruik
in het voorschrijven van Pervitin en
met toepassing van de artikelen 1,
2bis, 3, derde lid, 4 en 6 van de wet
van 24 februari 1921 werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf
en een geldboete; dat het arrest deze veroordeling bevestigt en tevens
aan eiser « verbiedt de geneeskunde
uit te oefenen gedurende 3 maanden >>;
Overwegende dat het hof van beroep niet vaststelt dat deze laatste
straf opgelegd wordt met eenstemmigheid van zijn leden; dat de veroordeling tot deze facultatieve straf,
bepaald bij artikel 4, § 2, van de wet
van 24 februari 1921, een ondeelbaar
geheel uitmaakt met het overige
van de hoofdstraf; dat de veroordeling van eiser derhalve nietig is;
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Nr. 158

III. Op de voorziening van Patrick king dezelfde straf oplegt als het bij
Van Engelen tegen het arrest van 9 verstek gewezen arrest - behoudecember 1988 :
dens wat het verbod betreft de geneeskunde uit te oefenen en het verOver het tweede middel: schending leende uitstel van uitvoering van
van artikel 2llbis van het Wetboek van een gedeelte van de hoofdgevangeStrafvordering,
nisstraf - zonder vast te stellen dat
deze
uitspraak met eenstemmigheid
doordat het arrest eiser veroordeelt tot
een hoofdgevangenisstraf van zes maan- van de leden van het hof van beroep
den, met uitstel van drie jaar, en een werd gewezen;
geldboete van 2.000 frank,
· Dat het middel gegrond is;
terwijl het arrest, dat de in eerste aanleg uitgesproken straf verzwaart, niet
vaststelt dat het met eenparigheid van
stemmen werd uitgesproken zodat het
arr~st de in het middel aangewezen bepalmg schendt :
Om die redenen, ongeacht het eerOverwegende dat eiser voor de ste en het derde middel voor de eiCorrectionele Rechtbank te Antwer- ser Patrick Van Engelen die niet tot
pen werd vervolgd wegens misbruik cassatie zonder verwijzing kunnen
in het voorschrijven van Pervitin en leiden, en zonder acht te slaan op
met toepassing van de artikele~ 1 de memorie van de eiser Guido Op
2bis, 3, derde lid, 4 en 6 van de wet de Beeck, die ter griffie van het Hof
van 24 februari 1921 werd veroor- werd neergelegd op 3 november
deeld tot een gevangenisstraf van 1989, dit is buiten de termijn bedrie maanden, met uitstel van uit- paald bij artikel 420bis, tweede lid,
voering gedurende vijf jaar, en een van het Wetboek van Strafvordegeldboete van 2.000 frank; dat het ring, vernietigt het bestreden arrest
hof van beroep eiser, op diens hoger van 12 oktober 1988 waar het statuberoep en op dat van het openbaar eert ten aanzien van de eiser Petrus
ministerie, bij verstek veroordeelde Lanen; vernietigt het bestreden arbij arrest van 12 oktober 1988 tot rest van 9 december 1988; beveelt
een hoofdgevangenisstraf van zes dat van dit arrest melding zal wormaanden, een geldboete van 2.000 den gemaakt op de kant van het gefrank, en met een verbod de genees- deeltelijk vernietigde arrest van 12
kunde uit te oefenen gedurende drie oktober 1988 en van het vernietigde
maanden, en dit met eenstemmig- arrest van 9 december 1988; veroorheid van zijn leden wat de hoofdge- deelt de eiser Guido Op de Beeck in
vangenisstraf betreft; dat op het ver- de kosten van zijn voorziening· laat
zet van eiser het hof van beroep bij de overige kosten ten laste v~n de
arrest van 9 december 1988 het ver- Staat; verwijst de aJdus beperkte
zet ontvankelijk verklaart en het zaak naar het Hof van Beroep te
verstekarrest bevestigt met dien Gent.
verstande dat voor drie maanden
14 november 1989 - 2• kamer - Voorvan de hoofdgevangenisstraf uitstel
wordt verleend gedurende drie jaar zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijken dat geen verbod de geneeskunde luidende
conclusie (behalve wat betreft
uit te oefenen wordt opgelegd;
de omvang van de cassatie) (4) van de h.
Declercq, advocaat-generaal - AdvocaOverwegende dat het bestreden ten : mrs. Houtekier; Dingemans, Antarrest aldus, spijts de gebruikte be- werpen.
woordingen, na het verzet van eiser
ontvankelijk te hebben verklaard
(4) Zie vorige noot.
bij wege van een nieuwe beschik~

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

Nr. 159
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worden aangezien de aanzegging en
de betekening aan het openbaar ministerie van de kopie van het ex2• KAMER- 14 november 1989
ploot van betekening van de voorzieningen aan de burgerlijke partijen
gedaan ten verzoeke van eiseres;
1° BETEKENINGEN EN KENNISGE- Dat de voorzieningen mitsdien
VINGEN - EXPLOTEN - BETEKENING
niet ontvankelijk zijn;
VAN EEN CASSATIEBEROEP- BEGRIP.
Nr. 159

2° VOORZIENING

IN

CASSATIE

VORM - STRAFZAKEN - BETEKENING VAN
HET CASSATIEBEROEP - BEGRIP.

II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders tegen de eisers;

1° en 2° Geen betekening van de voorzie-

Overwegende dat de eisers afning aan het O.M., in de zin van art.
418 Sv., is het exploot waarbij de ge- stand zonder berusting doen;
rechtsdeurwaarder een kopie van het
exploot van betekening van de voorziening aan de burgerlijke partij betekent
Om die redenen, zonder acht te
aan het O.M., zonder vast te stellen
dat een afschrift van de akte van voor- slaan op de door de eisers aangevoerde middelen die niet de ontvanziening aan het O.M. is afgegeven (1).
(AJOUAOU)
ARREST

(A.R. nr. 3228)

kelijkheid van de voorzieningen betreft in zoverre zij gericht zijn tegen
de beslissingen op de vordering van
het openbaar ministerie; verleent
akte van de afstanden; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers in de kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestre14 november 1989 - 2e kamer - VooP.
den arrest, op 13 januari 1989 door zitter : de h. Boon, afdelingsvoorzitter het Hof van Beroep te Antwerpen, Verslaggever: de h. D'Haenens - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
jeugkamer, gewezen;
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.
I. In zoverre de voorzieningen ge-

richt zijn tegen de beslissingen op
de vordering van het openbaar ministerie:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eisers, civielrechtelijk
aansprakelijke partijen, werden betekend aan het openbaar ministerie; Nr. 160
Overwegende immers dat niet als
een betekening van de voorziening
2•
in de zin van artikel 418 van het
Wetboek van Strafvordering kan

KAMER -

14 november 1989

----------------11°
(1) In feite had het O.M. een kopie van de
akte van voorziening gekregen. Dit was echter
zonder belang, daar de gerechtsdeurwaarder
de overhandiging van deze kopie niet op authentieke wijze had vastgesteld. Zie Cass., 11
mei 1982 (A.C., 1981-82, nr. 541) en 27 mei 1986
(ibid., 1985-86, nr. 600).

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - BIJ AFWEZIGHEID VAN
CONCLUSIE - STRAFZAKEN - STRAF DENGEVING - ART. 195, LID 2, SV.

2° STRAF -

RE-

ALLERLEI - ART 195, LID 2, SV.
REDENGEVING.
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1° en 2° Aan de bijzondere motiveringsverplichting van art. 195, lid 2, Sv.
wordt niet voldaan door de rechter die
de beklaagde wegens diefstal met verzwarende omstandigheden veroordeelt
tot een hoofdgevangenisstraf en een
geldboete, zonder opgave van de redenen waarom, naast de verplichte gevangenisstraf, een geldboete wordt opgelegd (1).
(FASTEN VERA)
ARREST

(A.R. nr. 3304)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het eerste middel: schending van
artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet
van 27 april 1987,
doordat het hof van beroep, noch in
enige eigen overweging, noch door verwijzing naar de beslissing van de eerste
rechter daaromtrent, nauwkeurig, weze
het dan nog belmopt, de redenen opgeeft
waarom het naast een gevangenisstraf
ook een geldboete uitspreekt, en evenmin de strafmaat voor de hoogte van gevangenisstraf en geldboete rechtvaardigt
en al evenmin de weigering van opschorting of uitstel,
terwijl het aangehaalde artikel dit uitdrukkelijk voorschrijft en eiser trouwens
in conclusie een aantal argumenten had
opgegeven ten einde zijn verzoek te steunen om « de opschorting toe te staan,
minstens een uitstel voor het gedeelte
van de straf dat het voorarrest overschrijdt »:

Overwegende dat krachtens artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering ieder 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

-----------------t
(1) Zie Cass., 6 dec. 1988, A.R. nr. 2759, en
13 juni 1985, A.R. nr. 3080 (A.C., 1988-89,
nrs. 203 en 597).

Nr. 160

uitspreekt, en bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of
maatregel rechtvaardigt; dat deze
regel krachtens artikel 211 van het
Wetboek van Strafvordering toepasselijk is op de arresten van het hof
van beroep;
Overwegende dat het beroepen
vonnis van 20 november 1986 eiser
veroordeelde wegens diefstal met
verzwarende omstandigheden, diefstal en besturen van een motorvoertuig zonder verzekering tot een
hoofdgevangenisstraf van twee jaar
en een geldboete van honderd vijftig
frank, zonder opgave van de redenen waarom, naast de verplichte gevangenisstraf, een geldboete wordt
opgelegd;
Overwegende dat het bestreden
arrest eiser vrijspreekt van diefstal
en sturen zonder verzekering en de
opgelegde straf handhaaft voor diefstal met verzwarende omstandigheden met de considerans dat deze
straf aangepast blijft aan het aangehouden feit; dat het zodoende niet
voldoet aan de voorschriften van de
artikelen 195 en 211 van het Wetboek van Strafvordering;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van eisers
tweede middel dat niet tot cassatie
zonder verwijzing kan leiden; vernietigt het bestreden arrest, behoudens waar het eiser vrijspreekt van
de telastleggingen B en C; 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.
14 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - GelijkJuidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. E.
Boutmans, Antwerpen.

Nr. 161
Nr. 161
2e
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4° Wanneer de op de strafvordering geKAMER-

14 november 1989

1° BETEKENING EN KENNISGEVING
- BETEKENING VAN EXPLOTEN- AFGIITE
VAN HET AFSCHR!Fr VAN HET EXPLOOT OP
HET POLITIECOMMISSARIAAT - ART. 37, § 1,
GER.W.

2° VERZET -

STRAFZAKEN - BUITENGEWONE TERMIJN - AANVANG - VERE!STE
VAN EEN REGELMATIGE BETEKENING VAN
DE B!J VERSTEK GEWEZEN BESLISSING.

3° VERJARING-

STRAFZAKEN- WANBEDRIJVEN EN GECORRECTIONALISEERDE MISDADEN - VERJARINGSTERMIJN.

4° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKEN - BESLISSING OP DE STRAFVORDERING VERNIETIGD WEGENS VERJAR!NG VAN DIE RECHTSVORDERING- KOSTEN
OP DIE RECHTSVORDERING TEN LASTE VAN
DE STAAT - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZ!NG.

1o Nietig is de volgens de regelen van

art. 37 Ger. W gedane betekening van
een exploot door afgifte van een afschrift ervan op het politiecommissariaat, wanneer de geadresseerde in de
gemeente noch een woon- of verblijfplaats noch een gekozen woonplaats
heeft; een inschrijving op de bijzondere bladen van het hoofdregister van de
gemeente met opgave van een contactadres heeft niet de waarde van een
woon- of verblijfplaats.
2° Evenals de gewone termijn van verzet

gaat de buitengewone termijn niet in
wanneer de bij verstek gewezen beslissing niet regelmatig is betekend (1).
(Art. 187 Sv.)
3° De strafvordering wegens een wanbe-

drijf of een gecorrectionaliseerde misdaad is noodzakelijkerwijze verjaard
zodra er, te rekenen van het misdrijf,
zes jaar verlengd met de duur van de
schorsing van de verjaring, verlopen
zijn (2).

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

wezen beslissing vernietigd wordt omdat die strafvordering verjaard was, en
wanneer de aan die vordering verbonden kosten ten Jaste van de Staat moeten blijven, wordt de beslissing vernietigd zonder verwijzing (3).
(SEND EN)
ARREST

(A.R. nr. 3457)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april 1989 door het
Hof van Beroep te Antwerpen op
verzet gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 35, 36,
37, 40 van het Gerechtelijk Wetboek, 21,
22 en 24 van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het arrest eiser
schuldig verklaart aan feiten gepleegd « tussen 1 januari 1982 en l
februari 1983, op niet nader te bepalen data, de feiten de uiting zijnde
van een zelfde opzet, waarvan het
laatste feit gepleegd werd op een
niet nader te bepalen datum tussen
1 januari 1983 en 1 februari 1983 »;
dat het voorts vaststelt dat de verjaringstermijn geschorst werd vanaf 3
januari 1988 tot 11 januari 1988 en
vanaf 18 november 1988 tot 23 februari 1989, deze laatste periode
zijnde de buitengewone termijn van
verzet tegen het verstekarrest van
12 oktober 1988;
Overwegende dat krachtens de artikelen 33 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek de betekening
van het verstekarrest van 12 oktober 1988 regelmatig kon geschieden,
hetzij aan de persoon, hetzij aan de
woonplaats, hetzij aan de verblijfplaats van eiser, hetzij aan de lasthebber bij wie hij gebeurlijk woonplaats had gekozen, of bij ontstentenis van gekende woonplaats, ver-

(1) Cass., 14 maart 1979 (A.C., 1978-79, 822).
(2) Zie Cass., 12 sept. 1989, A.R. nr. 2966
(A.C., 1989-90, nr. 23).

(3) Cass., 12 sept. 1989, A.R. nr. 2966 (A.C.,
1989-90, supra, nr. 23).
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blijfplaats of gekozen woonplaats in
Belgie of in het buitenland aan de
procureur des Konings;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser geen woonplaats of
gekende verblijfplaats meer had in
Belgie doch dat hij wei opgeschreven stond in de bijzondere bladen
van het hoofdregister van de bevolking van de stad Antwerpen en dat
hij op de betreffende dienst een contactadres had opgegeven;
Overwegende dat luidens artikel
36 van het Gerechtelijk Wetboek onder woonplaats wordt verstaan de
plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als
hebbende aldaar zijn hoofdverblijf,
en onder verblijfplaats iedere andere vestiging zoals de plaats waar de
persoon kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft;
Overwegende dat eisers contactadres niet gelijk te stellen is met
een verblijfplaats; dat de inschrijving op de bijzondere bladen van
het bevolkingsregister evenmin gelijk te stellen is met een woonplaats
vermits deze inschrijving bedoeld is
voor personen die hun hoofdverblijf
niet hebben in de gemeente;
Overwegende dat, nu eiser te dezen evenmin keuze van woonplaats
had gedaan, de betekening van het
verstekarrest van 12 oktober 1988
moest worden gedaan aan de procureur des Konings; dat de betekening, door de gerechtsdeurwaarder
Anne Luyten op 2 november 1988 op
het politiecommissariaat te Antwerpen, nietig is; dat deze nietige betekening geen effect sorteert en geen
schorsing van de verjaringstermijn
tot gevolg heeft;
Overwegende dat, nu het laatste
bewezen verklaard feit werd gepleegd « op een niet nader te bepalen datum tussen 1 januari 1983 en
1 februari 1983 », en de verjaringstermijn werd geschorst van 3 januari 1988 tot 11 januari 1988, de strafvordering door verjaring vervallen
was op de dag dat het arrest werd
verleend vermits sinds het laatste

Nr. 162

feit een langere periode was verstreken dan zes jaar verlengd met de
periode van schorsing van de verjaring;
Overwegende dat de kosten van
de strafvordering tegen eiser ten
Iaste van de Staat moeten blijven;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
14 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Baets - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L.
Peeters, Antwerpen.

Nr. 162
2•
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HOGER

BEROEP STRAFZAKEN RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID - GEVALLEN WAARIN ZIJ IS
VEREIST.

Het appelgerecht kan niet zonder eenstemmigheid het door de eerste rechter verleende uitstel van tenuitvoerlegging van de straf intrekken, wanneer
het de door de rechter uitgesproken
straf handhaaft (1). (Art. 21lbis Sv.)

1---------------(1) Cass., 24 nov. 1982, A.R. nr. 2417 (A.C.,
1982-83, nr. 183).
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(A.R. nr. 3854)

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 augustus 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 21lbis van het
Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat de appelrechters, nu zij het door de eerste rechter verleende voordeel van het uitstel hebben ingetrokken terwijl zij
de in eerste aanleg uitgesproken
straf hebben gehandhaafd, de veroordeling verzwaren;

GEWETIIGDE VERDENKDIG.

Wanneer bij de politierechtbank vervolgingen zijn ingesteld naar aanleiding
van een verkeersongeval en de toekomstige burgerlijke partij ondervoorzitter is van de rechtbank van eerste
aanleg, beveelt het Hof van Cassatie,
op verzoek van de beklaagde en als
het van oordeel is dat die omstandigheid bij de openbare opinie gewettigde
verdenking kan doen ontstaan omtrent
de strikte onpartijdigheid van alle
rechters van de politierechtbanken van
het arrondissement, de verwijzing van
de zaak naar een politierechtbank van
een ander arrondissement (1).
(BYTTEBIER)

Overwegende dat het hof van beroep niet vaststelt dat het met eenparige stemmen van al zijn leden
uitspraak doet en mitsdien het artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering schendt;

Om die redenen, ongeacht de door.
eiser ondertekende, als << verzoekschrift » aangemerkte memorie
die niet tot cassatie zonder verwijzing kan 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 Brussel.

ARREST

(A.R. nr. 3863)

HET HOF; - Gelet op het op 3
oktober 1989 ter griffie van het Hof
ontvangen verzoekschrift strekkende tot ontrekking, op grond van gewettigde verdenking, aan de Politierechtbank te Brugge en tot verwijzing naar een andere politierechtbank van de zaak not. nummer
B/8399/88 betreffende een door het
openbaar ministerie tegen verzoekster ingestelde strafvervolging;
Gelet op de artikelen 542, 545 en
546 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat verzoekster tot
staving van de aanvraag aanvoert
dat de tegen haar ingestelde vervolgingen betrekking hebben op een
verkeersongeval waarvoor zij iedere
verantwoordelijkheid betwist, terwijl

14 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk(1) Zie Cass., 3 sept. 1986, A.R. nr. 5367
luidende conclusie van de h. Declercq,
1986-87, nr. 8), en, in burgerHjke zaken,
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. R. (A.C.,
25 sept. 1987, A.R. nr. 5907 (1bid., 1987-88,
Vaes en R. Vanhoyland, Hasselt.
nr. 61).

1-----------------
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de bestuurder van het andere in dit
verkeersongeval betrokken voertuig,
en die zich ter terechtzitting van de
politierechtbank te Brugge aanmeldde als toekomstige burgerlijke partij, magistraat is te Brugge; « dat
het niet past bij een serene afhandeling van een zaak (dat) een magistraat, hier voorzitter van de politierechtbank (uiteraard qua persoon
hoven alle verdenkingen) verplicht
zou worden te vonnissen over de
geldelijke aanzienlijke belangen van
een collega-magistraat die hij alle
dagen in hetzelfde gerechtsgebouw
of elders ter gelegenheid van vergaderingen, officieel of niet, van magistraten ontmoet. Dat bovendien, in
het geval (... ) een der betrokken partijen hoger beroep zou aantekenen,
de zaak aldus zou dienen voor (te)
komen voor de rechtbank waar de
aanstaande burgerlijke partij zelf
tot rechter benoemd is en waar aldus de zaak zou dienen behandeld
te worden door zijn rechtstreekse
collega's-magistraten; (...) dat het ongezond is dat een magistraat behorende tot hetzelfde arrondissement
over aanzienlijke (zelfs waren zij
miniem) geldelijke belangen van
een collega te oordelen heeft »;
Overwegende dat de omstandigheid dat de in het verkeersongeval
betrokken tegenpartij van eiseres
en aanstaande burgerlijke partij ondervoorzitter is van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge van
aard is om bij verzoekster en bij
derden een gewettigde verdenking
te doen ontstaan omtrent de geschiktheid van alle politierechters
van het gerechtelijk arrondissement
Brugge om de zaak op onpartijdige
wijze te beoordelen;

14 november 1989- 2• kamer- Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaa t-generaal.

Nr. 164

2•
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15 november 1989

STEDEBOUW-

HERSTEL VAN DE PLAATS
IN DE VORIGE STAAT - ART. 67 WAALS WETBOEK VAN RU!MTELIJKE ORDENING EN STEDEBO'UW- STRAFZAKEN- VORDERING VAN
DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR - MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAFRECHTER AARD VAN DE BESLISSING.

Wanneer de gemachtigde ambtenaar, inzake ruimtelijke ordening, het strafgerecht heeft gevorderd om het herstel
van de plaats in de vorige staat te bevelen overeenkomstig art. 67 Waals
Wetboek van Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw, valt de beslissing van de
strafrechter waarbij die vordering
wordt toegewezen onder de strafvordering, niettegenstaande het burgerlijk
karakter van de maatregel (1). (Artt.
44, § 1, 64 en 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; artt. 41, § 1, 66 en
67 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(VANSWEEVELT T. DE MARCHIN E.A.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7597)
Dat er dus gronden bestaan om
het verzoek van eiseres in te williHET HOF; - Gelet op het bestregen;
den arrest, op 14 april 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Om die redenen, verwijst de zaak
(1) Cass., 26 april 1989, volt. terechtz.,
nr. 5930 (A.C., 1988-89, nr. 486), en cone!.
naar de Politierechtbank te Eeklo.
(Bull. en Pas., 1989, I, nr. 486).

A.R.
O.M.

Nr. 165
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I. In zoverre de voorziening ge15 november 1989 - 2• kamer - Voorricht is tegen de beslissingen op de zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
door het openbaar ministerie inge- - Verslaggever: de h. Simonet - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
stelde strafvordering :
advocaat-generaal.

a) waarbij eiser veroordeeld wordt
tot een geldboete, een vervangende
gevangenisstraf en de kosten van de
strafvordering :

Overwegende dat de substantii:He
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
b) waarbij eiser veroordeeld wordt
tot herstel van de plaats in de vori- Nr. 165
ge staat:
Overwegende dat uit de stukken
2° KAMER - 15 november 1989
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de gemachtigde
ambtenaar, overeenkomstig artikel WATERS - WET VAN 26 MAART 1971 OP DE
BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWA67, eerste paragraaf, van het WetTEREN TEGEN VERONTREINIGING - VERONThoek voor Ruimtelijke Ordening en
REINIGI:>IG - BEGRIP.
Stedebouw voor Wallonie, uitdrukkelijk om het herstel van de plaats in De wet heeft, door het Jozen van afvalde vorige staat heeft verzocht;
water in oppervlaktewateren of in
openbare riolen, zonder naleving van
Overwegende dat, ondanks het
de opgelegde vergunningsvoorwaarburgerlijke karakter van zodanig
den, strafbaar te stellen, niet alleen de
verzoek, de strafrechter tot wie het
onmiddellijke verontreiniging ervan
gericht is, in beginsel verplicht is
willen beteugelen maar ook de verontreiniging .die het gevolg is van het feit
daarover recht te doen « naast het
dat stoffen of vloeistoffen, waar oak
opleggen van een straf » en dat zijn
gedeponeerd, in de bedoelde wateren
beslissing waarbij hij op dat verterechtkomen door een natuurlijk
zoek het herstel van de plaats in
verschijnsel, zoals de afvoer door
zijn vorige staat beveelt een beslisvermenging met andere wateren (1).
sing is over de strafvordering;
(Artt. 1, 2, 5 en 41 wet 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlakteOverwegende dat de substantiele
wateren tegen verontreiniging.)
of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeen- (COLLINGE T. UNION DES PECHE"CRS DE
komstig de wet is gewezen;
L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE V.Z.W.)
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;

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

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7598)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 14 april 1989
door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
(1) Cass., 29 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 320).
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Nr. 166

A. In zoverre de voorziening
Overwegende dat het arrest de
gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser uitgesproken veroordestrafvordering :
ling onder meer hierop grondt dat
« ook al loopt de Ru de Xhos
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1, tweede lid, en 2 van de (waarin de aan eiser verweten
wet van 26 maart 1971 op de bescher- lozingen zijn gebeurd), doorheen
ming van de oppervlaktewateren tegen prive-eigendommen, hij uitmondt in
de wateren van het openbaar hydroverontreiniging,
doordat het hof van beroep de beslis- grafisch net en daar derhalve deel
sing dat de beek waarin de verontreini- van uitmaakt » en dat bovendien
ging zich
heeft voorgedaan
dee! « het water ervan, na aan de eigeuitmaakt van het openbaar domein naars van de gronden waar de beek
grondt op het enkele feit dat het water doorheen vloeit ten goede te zijn
ervan terechtkomt in het openbaar gekomen, aan de hele collectiviteit
hydrografisch net en aldus aan de
van de fysieke personen ten goede
collectiviteit van de fysieke personen ten
goede komt, na eerst de eigenaars van komt »;
de prive-gronden waar de beek doorheen
Overwegende dat aldus het arrest
vloeit ten goede te zijn gekomen,
de beslissing volgens welke de aan
terwijl artikel 2 spreekt van « de bij eiser te wijten lozingen de bij
artikel 1 bedoelde wateren »; dat artikel artikel 1 van de wet van 26 maart
duidelijk bepaalt dat onder de wateren 1971
bedoelde wateren hebben
van het openbaar en hydrografisch net verontreinigd, naar recht verantmoet worden verstaan de wateren van
de waterwegen of die als dusdanig zijn woordt;
Dat het middel faalt naar recht;
gerangschikt, de wateren van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken
afvoer, alsook, in 't algemeen, de stromende en stilstaande wateren van het
cpenbaar domein :

Om die redenen, verwerpt de
voorziening;
veroordeelt eiser in de
Overwegende dat artikel 2, eerste
lid, van de wet van 26 maart 1971 op kosten.
de bescherming van de oppervlakte15 november 1989 - 2e kamer - Voorwateren tegen verontreiniging de zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
rechtstreekse verontreiniging van de - Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkbij de wet bedoelde wateren Juidende conclusie van mevr. Liekendael,
verbiedt; dat het tweede lid hieraan advocaat-generaal - Advocaat: mr. Retoevoegt : « Ret is
eveneens nier, Namen.
verboden vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op een plaats
vanwaar ze door een natuurlijk
verschijnsel in die wateren kunnen
terechtkomen »;
Overwegende dat derhalve de wet
door de in de wet bedoelde
misdrijven strafbaar te stellen, niet
aileen de rechtstreekse verontreiniging heeft willen straffen, maar ook Nr. 166
de verontreiniging die ontstaat
doordat vaste stoffen of vloeistoffen,
2e KAMER - 15 november 1989
ongeacht de plaats waar ze zijn
gedeponeerd, door een natuurlijk
verschijnsel, zoals het wegvloeien 1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN door de vermenging met ander
AR'IT. 448 EN 450 SV. - VAN VALSHEID
water, in de bij de wet bedoelde
BETICHTE STt:KKEN - KEERLEGGI"'G OP DE
wateren terechtkomt;
GRIFFIE - TERMIJ ....

HOF VAN CASSATIE

Nr. 166

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VAN VALSHEID BETICHTE STUKKEN- ARTT.
448 EN 450 SV. - DOOR DIE ARTT. VOORGESCHREVEN RECHTSVORMEN - NIET-INACHTNEMING - SANCTIE.

3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - VAN VALSHEID
BETICHTE STUKKEN - ARTT. 448 EN 450 SV. DOOR DIE ARTT. VOORGESCHREVEN RECHTSVORMEN - NIET-INACHTNEMING - SANCTIE.

1o De artt. 448 en 450 Sv. bepalen geen

termijn voor de neerlegging ter griffie
van de van valsheid betichte stukken.
2° en 3° De rechtsvormen die door de

artt. 448 en 450 Sv. zijn voorgeschreven met betrekking tot de van
valsheid betichte stukken zijn niet
substantieel en niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven (1).
(ANUS)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7681)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 17 mei 1989
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 448 en 450 van het Wethoek van Strafvordering,
doordat het hof van beroep aangeeft
« dat de tijdens het onderzoek in beslag
genomen stukken, na onderzoek en na
vervulling van bepaalde onderzoeksopdrachten, overeenkom~tig de artikelen
448 en 450 van het Wetboek van Strafvordering, zijn neergelegd op de griffie
van de Correchonele Rechtbank te Charleroi »,
terwijl artikel 448 van het Wetboek
van Strafvordering bepaalt dat het van
valsheid betichte stuk, zodra het is ingebracht, wordt neergelegd op de griffie,
getekend en geparafeerd op elke bladzijde door de griffier; de huiszoeking en
de inbeslagneming zijn gebeurd op 21
augustus 1984; de in beslag genomen
stukken nochtans pas op 3 december
(1) Cass., 19 okt. 1953 (A.C., 1954, 103) en 29
maart 1977 (ibid., 1977, 818).
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1984 op de griffie van de Correctionele
Rechtbank te Charleroi zijn neergelegd;
het van valsheid betichte stuk dus niet
op de griffie is neergelegd zodra het was
ingebracht of in beslag genomen; de van
valsheid betichte stukken bovendien
vooraf en onwettig aan derden (de belastingadministratie) zijn medegedeeld alvorens op de griffie te zijn neergelegd; het
vereiste van de neerlegging van de van
valsheid betichte stukken op de griffie
precies ertoe strekt het geschrift te
bewaren in de toestand waarin het
oorspronkelijk werd gevonden, en aile
overschrijvingen, doorhalingen of wijzigingen van het geschrift te verhinderen;
het hof van beroep, nu het beslist dat de
neerlegging van de van valsheid betichte
stukken op de griffie drie maanden na
de inbeslagneming ervan geschied is
overeenkomstig de artikelen 448 en 450
van het Wetboek van Strafvordering, de
beslissing niet naar recht verantwoordt
en aldus de artikelen 448 en 450 van het
Wetboek van Strafvordering schendt:

Overwegende dat de artikelen 448
en 450 van het Wetboek van Strafvordering geen termijn bepalen
waarbinnen de van valsheid betichte
stukken op de griffie moeten
worden neergelegd; dat de bij die
artikelen voorgeschreven rechtsvormen bovendien niet substantieel
of op straffe van nietigheid voorgeschreven zijn;
Dat derhalve de feitenrechters
wettig hebben beslist dat de inbeslaggenomen stukken << na onderzoek en na vervulling van bepaalde
onderzoeksopdrachten » op de
griffie van de correctionele rechtbank waren neergelegd overeenkomstig de artikelen 448 en 450 van
het Wetboek van Strafvordering,
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

HOF VAN CASSATIE

368

15 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever: de h. Lahousse Gelijkluidende conclusie van mevr.
Liekendael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Halbrecq, Charleroi

Nr. 167
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Nr. 167

tussen hem en zijn advocaten gewisselde
brieven, verwerpt op grond : « dat wat
het feit betreft - hoe betreurenswaardig
het ook is - dat brieven van de verdachte aan zijn advocaten geopend zijn door
het bestuur van de strafinrichting, er
moet worden vastgesteld dat het niet bewezen is dat die brieven verband hielden
met de voor het (hof van beroep) gebrachte zaak en evenmin dat het recht
van verdediging van verdachte feitelijk
kon zijn geschonden door de omstandigheid dat het bestuur van de strafinrichting eventueel kennis droeg van de inhoud van die brieven; dat de verdachte
met andere woorden niet aantoont in
welk opzicht die occasionele schendingen
van zijn recht om vrij in briefwisseling
te staan met zijn advocaat afbreuk hebben gedaan aan zijn recht van verdediging »,

Over het tweede middel: schending
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging en van artikel 24, § 2,
van het koninklijk besluit van 21 mei
1965 houdende algemeen reglement van
de strafinrichtingen,
doordat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft, en het middel
van ei~er volgens hetwelk zijn recht van
verdediging was miskend ten gevolge
van de schending van het geheim van de

terwijl overeenkomstig artikel 24, § 2,
van het koninklijk besluit van 21 mei
1965 houdende algemeen reglement van
de strafinrichting correspondentie tussen
de gedetineerde en de advocaat van zijn
keuze te allen tijde is geoorloofd, zelfs
wanneer de mogelijkheid om met de buitenwereld te corresponderen bij wijze
van straf aan de gedetineerde ontzegd is,
behalve indien het verbod van vrij verkeer wettelijk is uitgevaardigd; die bepaling aan de gedetineerde het recht toekent om vrij briefwisseling te voeren
met zijn advocaat, zonder voorafgaande
controle door de directeur van de strafinrichting of diens gemachtigde; die regel
in het bijzonder bedoeld is om het recht
van verdediging te waarborgen en te beschermen; de schending van het geheim
van de tussen de gedetineerde en diens
advocaat gewisselde brieven derhalve op
zich al een schending van het recht van
verdediging oplevert; het niet de gedetineerde is die de schending van zijn recht
van verdediging dient te bewijzen;
laatstgenoemde niet hoeft aan te tonen
in welk opzicht en in hoeverre de door
hem met zijn advocaat gewisselde brieven verband houden met de feiten waarvoor hij wordt vervolgd; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat eiser niet aantoont in welk opzicht zijn recht van
verdediging is miskend door de occasionele schendingen van zijn recht om vrij
in briefwisseling te staan met zijn advocaat, het algemeen beginsel van het
recht van verdediging schendt :

(1) Zie Cass., 17 nov. 1988, A.R. nr. 7848
(A.C., 1988-89, nr. 160).

Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel blijkt dat de
beslissing regelmatig met redenen is

CASSATIEMIDDELEN LANG VOOR EISER -

GEMIS AAN BESTRAFZAKEN.

Niet ontvankelijk is het middel waarin
eiser grieven aanvoert die, oak al waren ze gegrond, de wettigheid van de
bekritiseerde beslissing niet kunnen
bei'nvloeden en derhalve niet tot cassatie kunnen Jeiden (1).
(VANHAMEL)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7867)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;

Nr. 168
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omkleed en naar recht verantwoord;
dat de in het middel aangevoerde
grieven, ook al waren ze gegrond,
de wettigheid van de beslissing niet
be"invloeden en derhalve niet tot cassatie kunnen leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk
is·
'En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
15 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter

- Verslaggever: de h. Willems - GelijkJuidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si-

1° Het middel van niet-ontvankelijkheid
tegen de voorziening opgeworpen en
hierin bestaande dat de voorziening is
gericht tegen een arrest dat niet in de
processtukken voorkomt, is niet ontvankelijk wanneer uit het verzoekschrift kan worden opgemaakt
welke beslissing wordt bestreden (1).
(Artt. 1079, lOBO en 1081 Ger.W.)

2° Op een hager beroep tegen een vonnis
van faillietverklaring moet de appelrechter de feitelijke toestand beoordeJen zoals die zich voordeed op de dag
dat het vonnis wordt uitgesproken; die
regel geldt zelfs indien vorenbedoeld
vonnis is gewezen door een rechtbank
van koophandel die ratione loci niet
bevoegd was (2).
(SZWARC
T. DAL Q.Q., MEUSER, DE BIJ-DE VREDE N.Y.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8377)

mont.

Nr. 168
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1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE
VOORZIE'\IING OPGEWORPEN EN HIERI"' BESTAANDE Dl>,.T DE VOORZIENI"'G IS GERICHT
TEGEN EEN ARREST DAT NIET IX DE PROCESSTUKKEN VOORKOMT - VERZOEKSCHRIIT
WAARUIT KAN WORDEN OPGEMAAKT WELKE
BESL!SSING WORDT BESTREDEN - VERWERPING VAN HET MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RATIONE LOCI NIET BEVOEGD HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID VAN DE
APPELRECHTER.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1987
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
Over de door de eerste verweerder en de derde verweerster tegen
de voorziening opgeworpen grand
van niet-ontvankelijkheid, te weten
dat de voorziening gericht is tegen
een arrest van 13 oktober 1987 van
het Hof van Beroep te Brussel, dat
niet in de processtukken voorkomt:
Overwegende dat de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vereist
dat uit het verzoekschrift kan worden opgemaakt welke beslissing
wordt bestreden;
Overwegende dat het middel, hoewei eiser in het eerste lid van zijn

1----------------(1} Cass., 4 okt. 1982, A.R. nr. 6588 (AC.,
1982-83, nr. 83}.
(2} Cass., 21 mei 1891 (Bull. en Pas., 1891, I,
155}; J. VAN RYN en J. HEE~EN, Principes de
droit commercial, IV, nr. 2658; P. COPPENS en
F. 't KINT, « Examen de jurisprudence, Les
faillites et les concordats », R.C.J.B., 1979, biz.
313, nr. 11, en 1984, biz. 446, nr. 17; R.P.D.B.,
Faillite et Banqueroute, nr. 242; Sovelles, Droit commercial, IV, Les concordats et Ia failhte,
1985, nrs. 114 7 en 1205.
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verzoekschrift aangeeft dat de voorziening is gericht tegen een arrest
dat op 13 oktober 1987 door het Hof
van Beroep te Brussel is gewezen,
de schending aanvoert van de wettelijke bepalingen die het opsomt,
doordat « het hof van beroep, door
het bestreden arrest van 13 november 1987 » eisers hoger beroep niet
gegrond heeft verklaard, en sommige
motieven van dat arrest, dat in de
processtukken voorkomt, letterlijk
weergeeft;
Dat daaruit blijkt dat de bestreden beslissing het arrest van 13 november 1987 en niet het arrest van
13 oktober 1987 is, dat wordt vermeld ten gevolge van een verschrijving die door het Hof mag worden
verbeterd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Over het middel : schending van de artikelen 23 tot 27, 631, 643, 807, 1068, 1069
van het Gerechtelijk Wetboek, 437, 442
en 465 van de Faillissementswet van 18
april 1851,
doordat het hof van beroep, op eisers
hoger beroep tegen het vonnis van 30
april 1986 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel waarbij eisers verzet
niet ontvankelijk werd verklaard tegen
het vonnis van 15 november 1984 van dezelfde rechtbank dat eiser ambtshalve
failliet had verklaard, en, na in een eerste arrest van 4 juni 1987 te hebben vastgesteld « dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel territoriaal niet bevoegd was » om eiser failliet te verklaren
en « de zaak in haar geheel aan zich te
hebben getrokken wegens de devolutieve
kracht van het hoger beroep », op grond
dat « de rechter die in eerste aanleg bevoegd is om kennis te nemen van de
zaak, een rcchter is tegen wiens vonnissen bij dat hof hoger beroep kan worden
ingesteld », in het bestreden arrest van
13 november 1987, dat tot verdere behandeling van de zaak is gewezen, voor
recht zegt dat de wettehjke vereisten
voor eisers faillietverklaring op 15 november 1984, datum van het vonnis van
ambtshalve faillietverklaring, waren vervuld, en bijgevolg zegt dat eisers hoger

Nr. 168

beroep niet gegrond is en het afwijst, op
grond dat « (eiser) tevergeefs aanvoert
dat zijn vader hulp had bekomen bij de
A.S.L.K. die uiteindelijk een krediet van
twee miljoen frank heeft toegekend
waarmee hij verschillende schuldeisers
heeft kunnen betalen, en ook dat er een
bod op zijn gebouw is gedaan; dat deze
feiten zich na het vonnis van faillietverklaring hebben voorgedaan en dat de
rechter waarbij een hoger beroep aanhangig is daarmee geen rekening mag
houden; dat immers op het ogenblik
waarop het faillissement wordt uitgesproken, te dezen op 15 november 1984,
moet worden geoordeeld of de koopman
in staat van faillissement verkeert; dat
het aan de gefailleerde die betere tijden
kent of zijn schuldeisers kan betalen
staat de beiHndiging van het faillissement wegens het ontbreken van passief
te vragen »,

terwijl de appelrechter, waarbij een
vordering tot herroeping van een vonnis
van faillietverklaring aanhangig is, in beginsel ongetwijfeld over de toestand van
het ophouden van betalen en het wankelen van het krediet van de schuldenaarkoopman moet oordelen op de datum
waarop de eerste rechter het faillissement heeft uitgesproken; zulks evenwel
niet het geval is wanneer de appelrechter vaststelt dat de eerste rechter ratione
loci onbevoegd was om het faillissement
uit te spreken; in een dergelijk geval, de
beoordeling van de omstandigheden van
het faillissement, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep, op het
ogenblik van de uitspraak van de appelrechter moet gebeuren; een andersluidende beslissing erop neerkomt de gevolgen te handhaven van het vonnis van
faillietverklaring dat is gewezen met
miskenning van de regels van openbare
orde die de territoriale bevoegdheid inzake faillissement regelen; daaruit volgt
dat het bestreden arrest, door de staat
van het faillissement van eiser te beoordelen op het ogenblik van de uitspraak
van het beroepen vonnis, de regels betreffende de vaststelling van de voorwaarden van de staat van faillissement
miskent (artikelen 437, 442 en 465 van de
Faillissementswet van 18 april 1851),
evenals de regels van de territoriale bevoegdheid inzake faillissement (artikel
631 van het Gerechtelijk Wetboek), de
devolutieve kracht van het hoger beroep
(artikelen 643, 807, 1068 en 1069 van het
Gerechtelijk Wetboek), en het gezag van
gewijsde van het op 4 juni 1987 tussen
de partijen gewezen arrest dat zegt dat
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de eerste rechter ratione loci onbevoegd
was om de faillietverklaring uit te spreken (artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek):
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Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
16 november 1989- 1• kamer- Voor-

Overwegende dat naar luid van zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter artikel 437 van het Wetboek van Verslaggever: mevr. Charlier - GelijkKoophandel, iedere koopman die luidende conclusie van de h. Janssens de
ophoudt te betalen en waarvan het Bisthoven, advocaat-generaal - Advocakrediet aan het wankelen is ge- ten: mrs.Kirkpatrick en Geinger.
bracht, in staat van faillissement is;
Dat de rechtbank van koophandel
alleen optreedt om het bestaan van
die toestand vast te stellen;
Dat alle betrokkenen het voordeel
van het vonnis van faillietverklaring
genieten wanneer de voorwaarden Nr. 169
gesteld in voormeld artikel 437 zijn
vervuld;
1• KAMER - 16 november 1989
Dat de rechter, waarbij een vordering tot herziening van een vonnis
van faillietverklaring aanhangig is, 1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
dat niettegenstaande verzet of hager
- OORZAAK - BEGRIP.
beroep uitvoerbaar is, de feitelijke
toestand die bestond op het ogenblik 2° SCHENKINGEN EN TESTAMENvan de uitspraak van dat vonnis
TEN - OORZAAK - VERDWIJNING - VERmoet beoordelen;
VAL - VEREISTEN.
Dat zulks ook het geval is zelfs
als genoemd vonnis is gewezen door 1° De oorzaak van een schenking onder
de levenden of b1j testament ligt niet
een rechtbank die, zoals te dezen,
uitsluitend in de vrijgevige bedoeling
territoriaal niet bevoegd was;
van de schenker, maar in de hoofdzakelijke beweegreden die bij hem heeft
Dat een dergelijk vonnis immers
voorgezeten en die hem ertoe heeft gemoet worden beschouwd als een gelbracht die gift of schenking te doen (1).
dig vonnis zolang het door het appelgerecht niet is vernietigd en niet 2° Wanneer de beweegreden die voor
voor onbestaande mag worden geeen schenking doorslaggevend is gehouden, zodat het hof van beroep,
weest, door een voorval buiten de wil
waarbij de zaak wegens de devoluvan de schenker vervalt of verdwijnt,
kan de feitenrechter vaststellen dat
tieve kracht van het hager beroep
aanhangig is, over die zaak uit- 1----------------spraak moet doen zoals zij aan de
(1) H. DE PAGE, Traite, dl. VIII, vol. 1,
eerste rechter is voorgelegd;
nr. 251, biz. 42; P. VAN 0MMESLAGHE, « ObservaDat het arrest, door in feite vast tions sur Ia theorie de Ia cause dans Ia juriset dans Ia doctrine moderne », noot
te stellen dat eiser in de toestand prudence
onder Cass., 13 nov. 1969, R.C.J.B., 1970, biz.
verkeerde dat hij opgehouden had 328 e.v., inz. biz. 332, nr. 4, biz. 340, nr. 8, en
te betalen en dat hij over geen kre- biz. 343, nr. 10; M. VAN QUICKENBORNE en R.
diet meer beschikte toen zijn faillis- DEKKERS, « Examen de jurisprudence, Les sucet les liberalites », R.C.J.B., 1975,
sement op 15 november 1984 werd cessions
biz. 96, nr. 6; J. SACE, noot onder Parijs, 12
uitgesproken, geen van de door ei- dec. 1980, Rev. not., 1982, biz. 319 e.v.; H., L.
ser aangevoerde wetsbepalingen en J. MAZEAUD, Le9ons de droit civil, dl. lV,
vol. 2, biz. 599; M. NAST, noot onder Lyon, 6
schendt;
feb. 1933, D.P., 1936, II, '; Repertoire de droit
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

civil, Dalloz, v 0 Disposition a titre gratuit par
A. PELLEGRIN-HARDORFF, nrs. 33 e.v.; ibid., y0
Cause door J. MAURY, nrs. 107 e.v.
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die schenking vervallen is, als zij, valgens de bewo01·dingen zelf van die beschikking of volgens de uitlegging van
de wil van de beschikker, onlosmakeJijk is verbonden met de omstandigheden die eraan ten grande Jagen en die
haar enige reden van bestaan uitmaken (2).
(WICHE R. T. FASSOTTE, WICHE F.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8402)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1987
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 1108, 1131 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het
algemeen beginsel van het verval van de
rechtshandeling ten gevolge van het verdwijnen van haar oorzaak of voorwerp,
dat inzonderheid is vastgelegd in de artikelen 1088, 1592, 1722, 1741, 1865 en 1867
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest zegt dat de wet de
gevallen van verval van de oorzaak op
beperkende wijze opsomt, op grond dat
« de wetgever uitdrukkelijk het geval bepaalt waarin de schenking vervalt indien
het huwelijk waardoor zij was ingegeven, niet volgt (artikel 1088 van het Burgerlijk Wetboek); dat aan de wet iets
wordt toegevoegd wanneer de echtscheiding wordt aangemerkt als een reden
(tot verval) van de schenking, waarvan
menselijkerwijze en in bepaalde opzich-

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

(2) Zie Cass., 13 nov. 1969 (A.C., 1970, 261),
en R.C.J.B., 1970, biz. 326, en de noot van P.
VAN 0MMESLAGHE, « Observations sur Ia theorie de la cause dans Ia jurisprudence et dans
Ia doctrine moderne », biz, 328 e.v.; R. PIRET en
R. PIRSON, « Examen de jurisprudence, Regimes matrimoniaux, successions, dotations et
testaments », R.C.J.B., 1949, biz. 297, nr. 6; R.
.PJRsoN, « Examen de jurisprudence, Successions et liberalites », R.C.J.B., 1960, biz. 453,
nr. 14; M. PLANIOL, noot onder Rennes, 11 april
1905, D.P., 1906, II, 257; P. VOIRIN, noot onder
burgerlijke rechtbank van Le Havre, 21 juli 1932,
D.P., 1932, II, 130; M. NAST, onder Parijs, 10
dec. 1934, D.P., 1935, II, 1; H. DESBOIS, noot onder Bourges, 13 april 1943, J.C.P., 1946, II,
2918; J. PATARIN, R.T.,C.D., 1986, << Jurisprudence franc;aise en matiere de droit civil, Successions et liberalites », biz. 397, nr. 3.
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ten kan worden verondersteld dat zij is
gedaan met inachtneming van de mogelijkheid dat het huwelijk later wordt ontbonden; dat niet mag worden verondersteld dat een dergelijke schenking vervalt als de huwelijksband niet meer
bestaat »,
terwijl, eerste onderdeel, zelfs een geldig tot stand gekomen rechtshandeling
vervalt wanneer haar oorzaak verdwijnt
nadat ze verricht is en dat het verval inzonderheid in de artikelen 1088, 1592,
1722, 1741, 1865 en 1867 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd; die beginselen van toepassing zijn op de schenking;
daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen « dat aan de wet iets wordt toegevoegd wanneer echtscheiding wordt aangemerkt als een reden tot verval van de
schenking », het algemeen beginsel van
het verval van de rechthandeling ten gevolge van het verdwijnen van haar oorzaak miskent (miskenning van het algemeen beginsel van het verval van de
rechtshandeling ten gevolge van het verdwijnen van haar oorzaak of voorwerp,
·
d h 'd
1 d · d
t'k I
mzon er ei vastge eg m e ar 1 e en
1088, 1592, 1722, 1741, 1865 en 1867 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de oorzaak een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst
is; de oorzaak moet worden begrepen als
zijnde de doorslaggevende beweegredenen van de partijen; wanneer de beweegredenen van de partijen om een overeenkomst te sluiten verdwijnen ten gevolge
van een gebeurtenis die zich na de tostandkoming van de overeenkomst heeft
voorgedaan en die niet uitsluitend afhangt van de wil van diegene die zich
verbindt, de overeenkomst wegens het
verval van haar oorzaak als ontbonden
moet worden beschouwd; daaruit volgt
dat de schenking, die is gedaan met inachtneming van de huwelijksE' staat en
met het gevolg van het huwelijk voor de
inning van eventuele successierechten,
vervalt wanneer de huwelijksband
ophoudt te bestaan; het arrest zijn beslissing, dat het niet !anger bestaan van
de huwelijksband de door het huwelijk
ingegeven schenking niet doet vervallen,
niet naar recht verantwoordt (schending
van aile in het middel aangewezen bepalingen):

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat de oorzaak van
een schenking onder de levenden of
bij testament niet uitsluitend ligt in
het begiftigingsoogmerk van de
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schenker, maar in de hoofdzakelijke
beweegreden die bij hem heeft voorgezeten en die hem ertoe heeft gebracht die gift of schenking te doen;
dat de feitenrechter, wanneer de
doorslaggevende beweegreden van
de schenking door een voorval buiten de wil van de schenker vervalt
of verdwijnt, kan vaststellen dat die
schenking vervallen is, als zij, valgens de bewoordingen zelf van die
beschikking of volgens de uitleg van
de wil van de beschikker, onlosmakelijk is verbonden met de omstandigheden die eraan ten grande lagen
en die haar enige reden van bestaan
uitmaken;
Overwegende dat eiser voorts had
aangevoerd dat hij « de herroeping
of de ontbinding » van de schenkingen beoogde, waarvan de handhaving, volgens hem, afhankelijk was
van het voortbestaan van het huwelijk tussen verweerster en verweerder;
Overwegende dat het arrest vooraf vaststelt « dat de schenker de
schenking afhankelijk kan stellen
van voorwaarden-lasten, die niet
noodzakelijk een prestatie zijn die
van de begiftigde wordt geeist, maar
die krachtens de overeenkomst als
wet zelf moeten worden nageleefd
(en) dat inzonderheid het beding dat
de schenking bij echtscheiding vervalt niet verboden is, nu niet kan
worden gesteld dat die voorwaarde
ongeoorloofd is "• en vervolgens dat
verweer van eiser afwijst op grond
<< dat aan de wet iets wordt toegevoegd wanneer de echtscheiding
wordt aangemerkt als een reden tot
verval van de schenking, waarvan
menselijkerwijze en in bepaalde opzichten kan worden verondersteld
dat zij is gedaan met inachtneming
van de mogelijkheid dat het huwelijk later wordt ontbonden (en) dat
niet mag worden verondersteld dat
een dergelijke schenking vervalt als
de huwelijksband niet meer bestaat »;
Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat, volgens het bof
van beroep, een schenking alleen
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krachtens een uitdrukkelijk beding
in de akte of een wettelijke bepaling
kan vervallen, zoals in het geval van
artikel 1088 van het Burgerlijk Wethoek, dat bepaalt dat iedere schenking ten voordele van het huwelijk
gedaan, vervalt indien het huwelijk
daarop niet volgt; dat het hof van
beroep bijgevolg, door die te beperkende stellingen, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigd arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
16 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Nr. 170
1•

KAMER -

16 november 1989

DESKUNDIGENONDERZOEK -

BURGERLIJKE ZAKEN - VOORSCHOT - GEEN
CONSIGNATIE BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER.

Als geen voorschot in consignatie is
gegeven, kan de rechter, die een
deskundigenonderzoek heeft gelast,
een bevel tot tenuitvoerlegging enkel
geven tegen de partij die wettelijk
verplicht is het voorschot te storten
(1). (Artt. 984, 985 en 990, tweede en
derde lid, Ger.W.)
(1) Zie FE'ITWEIS, Manuel de procedure
civile, 2e druk, nr. 545, biz. 394· LURQUIN
Traite de J'expertise, nrs. 204 en 205: blz. 192. '
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(M ... T.Q ... ,D ... )
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8551)

HET HOF;
Gelet op het
bestreden arrest, op 31 maart 1988
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zoverre de voorziening tegen
de verweerster Q... is gericht :
Over het middel: schending van de
artikelen 984, 985, 987, 990, 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, in verband met de
schuldvordering van 351.000 frank betreffende het voorschot van verweerder voor
het door het arrest van 17 september
1985 in het geding tussen verweerster en
eiser
gelaste
deskundigenonderzoek,
tegen eiser een bevel tot tenuitvoerlegging geeft op grond : dat het deskundigenonderzoek is gevorderd door verweerster « die het heeft doen uitvoerPn », in
de zin van artikel 987, vijfde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek; dat, in geval van
betwisting, de rechter een bevel tot
tenuitvoerlegging kan geven, niet aileen
tegen de partij die het heeft gevorderd of
het heeft doen uitvoeren, maar ook
tegen iedere andere betrokken partij; dat
ingevolge artikel 990, vierde lid, de
rechter kan vaststellen hoeveel iedere
partij moet betalen; dat te dezen het
grootste dee! van de kosten van het
deskundigenonderzoek ten laste dienen
te komen van de man, voor zover het
deskundigenonderzoek ten doe! heeft
vast te stellen « hoe de verplichtingen
van hulp en bijstand, dat wil zeggen de
bij de wet gestelde verplichtingen
(artikel 203 en 222 van het Burgerlijk
Wetboek, artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek) moeten worden uitgevoerd » en het maar billijk is dat
verweerster, die door haar veelvuldige
betwistingen, het deskundigenonderzoek
aanzienlijk heeft bemoeilijkt, het bedrag
van 117.000 frank, dat zij in september
1985 aan de deskundige heeft gestort,
toch nog moet betalen; het arrest beslist
dat iedere partij, gelet op hun gebrek
aan samenwerking, ieder de helft te
betalen heeft van het voorschot dat door
verweerder was gevraagd ter uitvoering
van de hem bij het arrest van 8 oktober
1987 gegeven opdracht,
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terwijl het honorarium van de deskundige en het hem verschuldigde voorschot
voorlopig ten laste komen van de partij
die het deskundigenonderzoek heeft
gevorderd of die het heeft doen
uitvoeren
ingeval
het
ambtshalve
bevolen is (artikelen 984, 985, 987 en 990
van het Gerechtelijk Wetboek); op die
regel slechts een enkele uitzondering
bestaat voor de partij die krachtens de
wet « steeds tot de kosten gehouden is ''
(artikel 990, tweede lid, en 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek);
daaruit volgt dat het arrest, nu het vaststelt dat verweerster het deskundigenonderzoek had gevorderd, tegen eiser geen
bevel tot tenuitvoerlegging kan geven
van het voorschot van 351.000 frank dat
aan verweerder was verschuldigd voor
het bij het arrest van 17 september 1985
bevolen
deskundigenonderzoek,
en
evenmin van de helft van het voorschot
dat aan dezelfde verweerder was
verschuldigd voor het bij het arrest van
8 oktober 1987 gelast aanvullend deskundigenonderzoek, zonder de in het middel
aangewezen wetsbepalingen, inzonderheid de artikelen 984 en 985 van het
Gerechtelijk Wetboek te schenden:

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat verweerder, op verzoek
van verweerster, als deskundige was
benoemd in het geschil tot vaststelling van de voorlopige maatregelen
tijdens het geding tot echtscheiding
op grand van bepaalde feiten tussen
eiser en verweerster;
Dat eiser de staat van het voorlopig honorarium van de deskundige
niet betwist, maar weigert het, zij
het gedeeltelijk, te betalen;
Overwegende dat in burgerlijke
zaken een deskundigenonderzoek,
in de regel, een maatregel is tot
bewaring van de rechten van de
partij die het deskundigenonderzoek
heeft gevorderd of die het, ingeval
het ambtshalve bevolen is, heeft
doen uitvoeren;
Overwegende
dat
te
dezen
verweerster de kosten behoort te
dragen; dat aileen het gerecht
waarbij het « bodemgeschil ,
aanhangig is, bevoegd is om, na
onderzoek van het geschil, vast te
stellen of overeenkomstig artikel
1017, derde lid, van het Gerechtelijk
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Wetboek die kosten anders moeten Nr. 171
worden omgeslagen;
Overwegende dat het hof van
1e KAMER - 17 november 1989
beroep, door in verband met de
schuldvordering betreffende het
krachtens het arrest van 17 1o RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG
september 1985 aan de deskundige
- ALGEMENE BEGRIPPEN - BESLISSING OP
verschuldigde voorschot tegen eiser
STRAFGEBIED- GEDING OP BURGERLIJK GEeen bevel tot tenuitvoerlegging te
BIED- GEZAG VAN GEWIJSDE.
geven en eiser te veroordelen tot
betaling van de helft van het voor- zo RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG
schot dat de deskundige heeft
- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSgevraagd voor de uitvoering van de
VORDERING- PERKEN VAN RET GEZAG VAN
hem bij het arrest van 8 oktober
GEWIJSDE.
1987 gegeven opdracht, de artikelen
984 en 985 van het Gerechtelijk 3o ECHTSCHEIDING,
SCHEIDING
Wetboek schendt;
VAN TAFEL EN BED - GRONDEN
Dat het middel in zoverre gegrond
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
is;
4° ECHTSCHEIDING,

SCHEIDING

II. In zoverre de voorziening
VAN TAFEL EN BED - GRONDEN tegen de verweerder Draps is
GROVE BELEDIGINGEN - FElTEN DOOR DE
gericht;
ENE ECHTGENOOT TEN NADELE VAN DE ANDERE BEGAAN - STRAFRECHTELIJKE VEROverwegende dat eiser geen
OORDELING - BEOORDELING DOOR DE BURmiddel aanvoert; dat, wegens de
GERLIJKE RECHTER.
gewezen beslissing, de voorziening
tegen de verweerder D... evenwel 1° Art. 4 wet van 17 april1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
als oproeping tot bindendverklaring
van Strafvordering belet dat de beslisvan het arrest geldt;
singen op de strafvordering nag opnieuw ter sprake worden gebracht ter
gelegenheid van een burgerijk proces;
zodanige beslissingen hebben erga omnes gezag van rechterlijk gewijsde.

Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het in
verband met de schuldvordering
De beslissing van de strafrechter op
betreffende het aan de deskundige 2° de
burgerlijke rechtsvordering die met
verschuldigde voorschot tegen eiser
toepassing van art. 4 wet van 17 april
een bevel tot tenuitvoerlegging geeft
1878 terzelfder tijd als de strafvordering
en eis~r veroordeelt tot betaling van
voor hem werd vervolgd, heeft slechts
gezag van rechterlijk gewijsde binnen
de helft van het door de deskundige
de perken van art. 23 Ger. W., d.w.z.
gevraagde voorschot; verklaart het
a.m. beperkt door de oorzaak van het
arrest bindend voor de verweerder
geschil (1).
D ... ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
De feiten die beweerdelijk grove belekant van het gedeeltelijk vernie- 3° digingen
uitmaken in de zin van art.
tigde arrest; houdt de kosten aan en
231 B. W. staan ter beoordeling van de
laat de beslissing daaromtrent aan
burgerlijke rechter.
de feitenrechter over; verwijst de
aluds beperkte zaak naar het Hof 4° Het gezag van gewijsde verbonden
aan de veroordeling tot materiele en
van Beroep te Luik.

morele schadevergoeding van de ene
16 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - Verslaggever: de h. Poupart - Gelijklui(1} Cass., 10 mei 1985, A.R. nr. 4591 (A.C.,
dende conclusie van de h. Janssens de 1984-85, nr. 545); vgl. Cass., 7 april 1989, A.R.
Bisthoven - Advocaat: mr. Simont.
nr. 6173 (A.C., 1988-89, nr. 441}.
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echtgenoot jegens de andere, op grond
van valsheid in geschriten, staat er
niet aan in de weg dat de burgerlijke
rechter de feiten die een grove belediging zouden opleveren als grond van
echtscheiding, vrij beoordeelt.
(D ... T. G... )
ARREST

(A.R. nr. 6688)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 1319 en 1320 van het , 2, 23, 25,
26 van het , 193, 196, 197, 213 van het
Strafwetboek, 360 van het , als gewijzigd
door de wet van 26 februari 1981, 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het , en van het
algemeen rechtsbeginsel van het gezag
van gewijsde in strafzaken,
doordat het arrest de tegeneis in echtscheiding van eiser ongegrond verklaart
op grond dat : verweerster bij vonnis van
23 april 1986 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren plichtig werd bevonden aan en veroordeeld voor gebruik van
een vals stuk en aan valsheid in geschrifte omwille van de ondertekening
op 23 juli 1980 met een valse naam van
een bijvoegsel aan de verzekeringspolis
nummer 3.158.918/7; haar bij gezegd vonnis opschorting werd verleend; het delictuele karakter van de feiten op zichzelf inderdaad bewezen is doch dat ten
einde als grond van echtscheiding te
kunnen dienstig zijn vereist is dat het
beledigend opzet ten aanzien van eiser
aanwezig is; het weerhouden van een bedrieglijk opzet door de strafrechter niet
overeenkomst met een belediging als
grond tot echtscheiding; eiser voorhoudt
dat het beledigend karakter erin bestaat
dat de verzekeringsmaatschappij zich tot
hem richtte om betaling te bekomen en
hij aanmaningsbrieven kreeg; echter uit
de chronologische feiten blijkt dat verweerster de handtekening (zijnde deze
van eiser) onder de oorspronkelijke polis
plaatste op een ogenblik dat partijen nog
samenwoonden, namelijk in mei 1978; ze
alsdan nog alle administratie voor het
gezin deed en de polis, die op naam van

Nr. 171

eiser stond, zo vlug mogelijk wilde doen
ingaan; ze om dezelfde reden ook het bijvoegsel tekende gezien het om dezelfde
polis ging en de auto, voorwerp van de
verzekering, ook na de feitelijke scheiding in haar gebruik was gebleven;
geenszins blijkt dat ze de premies wilde
doen betalen door eiser; zij integendeel
tot april 1984 steeds zelf betaalde; pas na
april 1984 de wanbetalingen aanvingen
na overdracht van de wagen op naam
van de zoon van partijen en geen schorsing van de polis werd gevraagd; dus uit
alle voorkomende omstandigheden duidelijk blijkt dat verweerster niet het inzicht had eiser op een of andere manier
te krenken door haar handelwijze; de
aangevoerde grieven derhalve niet bewezen zijn en desbetreffend dus geen
grond tot echtscheiding aanwezig is;

terwijl verweerster bij vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Tongeren
van 23 april 1986 schuldig verklaard
werd aan valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken omdat zij op de
bijakte en op het bijvoegsel aan de verzekeringspolis nummer 3.158.91817 de
handtekening van eiser nagebootst had
en van dat stuk gebruik gemaakt had en
dat zij wegens die feiten veroordeeld
werd om aan eiser, die zich burgerlijke
partij gesteld had, een frank provisioneel
te betalen voor zijn materiiHe en morele
schade (zie het enige bij deze voorziening gevoegd stuk); het arrest, door niettemin te beslissen dat uit aile voorkomende omstandigheden, waaronder het
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Tongeren van 27 april 1986, blijkt dat
verweerster do<Jr die handelwijze niet
het inzicht had om eiser op een of andere manier te krenken, het gezag van gewijsde van dat vonnis schendt (scherrding van de artikelen 2, 23, 25, 26 van
het , 360 van het , 4 van de wet van 17
april 1878 en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken); die uitspraak van de Correctionele Rechtbank te Tongeren van 23
april 1986 immers noodzakelijk inhoudt
dat verweerster de haar ten laste gelegde feiten met opzet en ten nadele van eiser gepleegd had (schending van de artikelen 193, 196, 197 en 213 van het
Strafwetboek); het arrest dan ook ten onrechte beslist dat de aangevoerde grieven niet bewezen zijn en desbetreffend
· geen grond tot echtscheiding aanwezig
is; het daardoor bovendien de bewijskracht schendt van het vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Tongeren
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van 23 april 1986 (schending van de artieklen 1319 en 1320 van het ) :

Overwegende dat blijkt uit het
overgelegd vonnis van 23 april 1986
van de Correctionele Rechtbank tP
Tongeren dat verweerster schuldig
ver klaard werd a an de haar ten laste gelegde feiten, te weten valsheid
in geschrifte en gebruik van vals
stuk, door in de polis nummer
3.158.91817 van« de Verenigde Meesters » evenals op het bijvoegsel ervan onder de vermelding « de verzekeringnemer » de handtekening van
D ... H ... , die als verzekeringnemer
vermeld staat, te hebben nagebootst
ten einde zich alzo op een onrechtmatige wijze en zonder zijn toestemming een verzekeringspolis te verschaffen; dat bedoeld vonnis op burgerlijk gebied oordeelt dat de eis van
de burgerlijke partij, D ... H ... ontvankelijk en gegrond is en verweerster
veroordeelt tot betaling van 1 frank
provisioneel « voor materiEHe en morele schade »;
Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering belet dat de beslissingen op de strafvordering nog
opnieuw ter sprake worden gebracht
ter gelegenheid van een burgerlijk
proces; dat zodanige beslissingen
« erga omnes » gezag van rechterlijk
gewijsde hebben;
Dat de beslissing van de strafrechter << op de burgerlijke rechtsvordering » die met toepassing van
artikel 4 van de wet van 17 april
1878 terzelfder tijd als de strafvordering voor hem werd vervolgd, daarentegen slechts gezag van rechterlijk gewijsde heeft binnen de perken
van artikel 23 van het , dit wil zeggen onder meer beperkt wordt door
de oorzaak van het geschil;
Overwegende dat de vordering tot
echtscheiding te dezen steunt op feiten die beweerdelijk grove beledigingen uitmaken in de zin van artikel 231 van het ; dat zodanige feiten
ter beoordeling staan van de burgerlijke rechter;
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Overwegende dat uit het vonnis
van 23 april 1986, waarvan het gezag van gewijsde volgens het middel
zou zijn miskend, niet blijkt dat eiser zijn burgerrechtelijke vordering
voor de strafrechter anders heeft gegrond dan op het bedrieglijk opzet
of het oogmerk om te schaden, vereist voor het bestaan van het misdrijf van valsheid in geschrifte;
Dat de oorzaak van die vordering
derhalve verschillend was van de
vordering tot het verkrijgen van
echtscheiding;
Dat dan ook het gezag van gewijsde verbonden aan de veroordeling
tot << materiele en morele » schade-.
vergoeding op grond van valsheid in
geschrifte er niet aan in de weg
staat dat de burgerlijke rechter de
feiten die een grove belediging zouden opleveren als grond van echtscheiding, vrij beoordeelt;
Overwegende dat het arrest derhalve met de overweging << dat het
weerhouden van een bedrieglijk opzet door de strafrechter niet overeenkomt met een belediging als
grond van echtscheiding », de aangevochten beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel, dat uitsluitend opkomt tegen de overweging van het
arrest << dat ven'leerster niet het
oogmerk had (eiser) op een of andere manier te krenken door haar
handelwijze » kritiek oefent op een
ten overvloede gegeven beschouwing, derhalve niet tot cassatie kan
leiden en deswege niet ontvankelijk
is·,

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
17 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: mevr. Baete-Swinnen
- Gel1jkluidende conclusie van de h.
Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en van Heeke.
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Nr. 172
1•

KAMER -

17 november 1989

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMENE BEGRIPPENREDEN -

BEGRIP.

De beschouwingen van een arrest luidens welke, nu de eiser, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting is
verschenen en de in zijn verzoekschrift tot hoger beroep geformuleerde grieven niet ter beoordeling aan
het hof van beroep heeft voorgelegd,
er geen aanleiding toe bestaat de bestreden beslissing te wijzigen en het
beroep van de eiser ongegrond is, leveren geen motivering op in de zin van
art. 97 Gw.

(BELINVESTMA P.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F 1782 N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 97 van de Grondwet en
286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het arrest beslist dat er geen
aanleiding toe bestaat de bestreden beslissing te wijzigen, zonder te verwijzen
naar de conclusie van verweerder waarop uitspraak wordt gedaan en zonder te
onderzoeken of die conclusie juist bevonden kan worden,
terwijl het verstek van eiseres de rechters niet vrijstelde van het onderzoek
naar de gegrondheid van de conclusie
van verweerder en het arrest, wegens
het nalaten van dat onderzoek, niet wettelijk met redenen is omkleed :

aan het hof van beroep heeft voorgelegd; dat het daaruit besluit « dat
er geen aanleiding toe bestaat de
bestreden beslissing te wijzigen » en
het beroep van eiseres ongegrond
verklaart;
Dat dergelijke beschouwingen
geen motivering uitmaken;
Dat het arrest artikel 97 van de
Grondwet 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 Hof van Beroep te Brussel.
17 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaten: mrs. van
Heeke, Claeys Bouuaert.
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1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

PROVINCIEEN
BELASTINGEN

RECHTSPLEGING - VOORZIENING IN CASSATIE - BETEKENING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE -

BE-

Overwegende dat het arrest vastLASTINGZAKEN - VORMEN - VORM EN TERstelt dat eiseres, hoewel behoorlijk
MIJN VAN BETEKENING.
opgeroepen, niet ter terechtzitting is
verschenen en de grieven die zij in 1° en 2° Niet ontvankelijk is de voorziening in cassatie tegen een beslissing
haar verzoekschrift tot beroep had
van een bestendige deputatie van een
geformuleerd, niet ter beoordeling
provincieraad die niet binnen tien da-

Nr. 174
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gen na de verklaring en bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend is aan
de partij tegen wie ze gericht is (Art. 4
wet 22 jan. 1849, gew. bij art. 53 vervat
in art. 3 wet 10 okt. 1967; 2 wet 22 juni
1865 en 16 wet van 22 juni 1877.) (1)

Nr. 174
3•

KAMER -

20 november 1989

1° VORDERING IN RECHTE (DHAEMERS T. PROVINCIE OOST·VLAANDEREN)
ARREST

(A.R. F 1792 N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 8 september 1988
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Oost-Vlaanderen
gewezen;
Overwegende dat de beslissing betreft de provinciale belasting op motoren, dienstjaar 1984;
Overwegende dat, krachtens de
artikelen 4 van de wet van 22 januari 1849, gewijzigd door artikel 53
vervat in artikel 3 van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de wet
van 22 juni 1865 en 16 van de wet
van 22 juni 1877, de voorziening, op
straffe van verval, binnen tien dagen na de verklaring, bij gerechtsdeurwaardersexploot moet worden
betekend aan de partij tegen wie ze
gericht is;
Overwegende dat uit de rechtsplegingsstukken niet blijkt dat de voorziening aan verweerster is betekend;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
17 november 1989 - 1• kamer- Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Rauws - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal.
Nota arrest nr. 173:

(1) Dit arrest houdt nog steeds wrband met
de oude rechtspleging. Vgl. Cass., 19 maart
1987, A.R. F 807 F (A.C., 1986-87, nr. 432).

ZAAK -

ooR.

AMBTSHALVE WIJZIGI:>IG.

2° RECHTBANKEN -

BCRGERLIJKE ZAKEN - OORZAAK VAN DE VORDERI:>IG A:v!BTSHALE WIJZIGI:>IG DOOR DE RECHTER.

1o en 2° De rechter mag een partij niet
tot vrijwaring veroordelen op grand
van een contractuele fout, wanneer de
vordering is gegrond op de aansprakelijkheid van deze partij als bewaarster
van de zaak (1).
(PASEC ;li.V.
T. BELGISCHE STAAT - MI';'. V. JCSTITIE)
ARREST

(A.R. nr. 6587)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1988 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genamen op 4 oktober 1989, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het eerste middel: schending van
het algemeen rechtsbeginsel krachtens
hetwelk aileen de partijen over de
rechtsvordering
kunnen
beschikken
(« beschikkingsbeginsel >>) zoals dit onder
meer is vastgelegd in de artikelen 807,
811 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
verweerder te vergoeden tot beloop van
het geheel van de door deze aan het

t----------------Nota arrest nr. 174 ·
(1) Zie Cass., 3 dec 1984, A.R. nr. 4331 (A.C.,
1984-83, nr. 208); 21 maart 1986, A.R. nr 4878
(A.C., 1983-86, nr. 460); 12 maart 1987, A.R.
nr. 7573 (A.C., 1986-87, nr. 414) en 27 jum 1988
A.R. nr 6176 (A.C., 1987-88, nr 666) met cone!'
O.M
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slachtoffer te betalen schadeloosstelling
in hoofdsom, interesten en de kosten van
beide instanties, zulks op grand : « dat
(verweerder) terecht verwijst naar de
tussen hem en (eiseres) op 31 juli 1979
gesloten aannemingsovereenkomst; dat,
krachtens artikel 10, (eiseres) slechts
toestemming werd verleend om machines te plaatsen in de lokalen van de
strafinrichting voor zoveel deze beantwoorden aan de officiiHe veiligheidsnormen bepaald door het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming; dat,
zoals hager vermeld, het ongeval noch
aan de handelwijze van het leidinggevend of toeziend personeel, noch aan het
gedrag van het slachtoffer te wijten was,
maar uitsluitend aan de freesmachine,
eigendom van (eiseres), die niet voldeed
aan de geldende veiligheidsnormen (cfr.
verslag Van Oudenhoven, blz. 4 en Van
Pelt, biz. 2); dat (eiseres) aldus een contractuele fout beging door in de strafinrichting een reglementair niet toegelaten
machine op te stellen, die bestemd was
voor gebruik door de gedetineerden; dat
het K.B. inzake veiligheidsvoorzieningen
voor houtbewerkingsmachines dateert
van 9 januari 1976, zodat de vereiste normen bekend waren op het ogenblik van
de installatie krachtens de overeenkomst
van 31 juli 1979; dat het feit dat de administratie van het gevangeniswezen hierop geen opmerkingen maakte (eiseres)
niet kan ontslaan van de door haar in de
overeenkomst vrij aangegane- en welbekende verplichting; dat dit stilzwijgen opzichtens (eiseres) geen fout is in hoofde
van (verweerder); dat (eiseres) door voormelde contractuele tekortkoming bewust
een risico schiep waarvoor zij zelf uitsluitend en volledig aansprakelijk kis »;
eiseres aldus op contractuele grondslag
tot vrijwaring wordt veroordeeld,

Nr. 174

gaan tot een ambtshalve WlJziging van
de oorzaak van de vordering van verweerder en, dusdoenrle, het beschikkingsbeginsel en het recht van verdediging van eiseres miskennen :
Overwegende dat verweerder valgens de appelakte zijn vordering tot
vrijwaring enkel liet steunen op de
aansprakelijkheid van eiseres als
bewaarster van de zaak;
Dat het hof van beroep eiseres tot
vrijwaring veroordeelt op grand van
een contractuele fout door het opstellen van een gebrekkige machine;
dat verweerder in zijn appelakte
weliswaar ook steunde op de tussen
hem en eiseres gesloten overeenk
d
h'
·
d
omst; at Ij, wat z1jn vor ering tegen eiseres betreft, hieruit evenwel
niet afleidde dat eiseres tot vrijwaring was verplicht wegens de opstelling van de machine, maar de overeenkomst aileen aanhaalde als bewijs dat eiseres aansprakelijk was
als bewaarster van de zaak;
Dat het hof van beroep derhalve
de oorzaak van de vordering wijzigt
en daardoor het recht van partijen
om de grenzen van de vordering zelf
te bepalen, miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie kan leiden en derhalve geen nader onderzoek behoeft;

terwijl verweerder zich tegenover eiseres niet op een contractueel beding heeft
beroepen als grondslag voor vrijwaring,
maar we! op de quasi-delictuele aanspraOm die redenen, vernietigt het bekelijkheid van eiseres in haar hoedanigheid van bewaarster van een « gebrekki- streden arrest in zoverre het verge » freesmachine; de eerste rechter weerders vordering tot vrijwaring
hierop heeft gewezen in het bestreden gegrond verklaart en eiseres tot vervonnis, maar verweerder auk in hager goeding en in kosten veroordeelt;
beroep zijn vordering alleen heeft ge- beveelt dat van dit arrest melding
grond op artikel 1384 van het Burgerlijk zal worden gemaakt op de kant van
Wetboek, zodat de appelrechters, door ei- het gedeeltelijk vernietigde arrest;
seres tot vrijwaring te veroordelen op
contractuele rechtsgrond, hoewel ver- houdt de kosten aan en laat de beweerder zijn vordering slechs op de qua- slissing daaromtrent aan de feitensi-delictuele aansprakelijkheid van de rechter over; verwijst de aldus bebewaarder van een gebrekkige zaak perkte zaak naar het Hof van Beheeft gegrond, ten onrechte zijn overge- roep te Gent.
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20 november 1989 - 3• kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Verbist.
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CASSATIEMIDDELEN -

NIEUWE MIDDELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VERJARING
- HUUROVEREEKKOMSTEN - WET 23 DECEMBER 1980.

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het niet voor de feitenrechter voorgedragen middel dat de vordering verjaard is op grand van art. 6 wet 23 dec.
1980. (Art. 2223 B.W.)
(REGIE DER GEBOUWEN T. STAD ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. nr. 6599)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 november 1987 in
hoger beroep gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen;
Gelet op de beschikking door de
eerste voorzitter van het Hof genomen op 4 oktober 1989, waarbij de
zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, 1, § 1, 2, § 2, a, en 6 van de wet van
23 december 1980 tot tijdelijke regeling
van de huur- en andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend goed
verlenen, 1, 3, 19, eerste lid, 2°, en 20, § 1,
2°, van de wet van 1 april 1971 houdende
oprichting van een Regie der Gebouwen,
voor zoveel nodig, 2, 3 en 11 van de wet
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van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en 5 van de wet van 6 februari 1970
betreffende de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van
de Staat en de provincien, alsmede van
het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de afstand van een recht strikt
moet worden uitgelegd en slechts kan
worden afgeleid uit feiten die voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn,

doordat de rechtbank van eerste aanleg voor recht zegt, met bevestiging van
het beroepen vonnis, dat de door eiseres
te betalen huurprijs 180.000 frank per
jaar bedraagt met ingang van 1 oktober
1981, jaarlijks gei:ndexeerd per 1 oktober,
en eiseres veroordeelt tot betaling van
250.624 frank als achterstallige huur, vermeerderd met de gerechtelijke interest
vanaf de· respectieve data van vordering,
onder meer op grond : << dat vooreerst
dient aangestipt en onderl(ijn)d dat ook
ten opzichte van openbare diensten het
algemeen principe geldt dat overeenkomsten te (...) goeder trouw moeten uitgevoerd worden; dat uit de voorliggende
stukken blijkt dat kwestieus pand door
(eiseres) werd gehuurd, aanvang 1 oktober 1961, " ... om te dienen als huisvesting der directe belastingen te Ekeren. ";
dat op verzoek van de controleur der belastingen, de gemeente Ekeren in 1980
belangrijke verbouwingswerken uitvoerde, namelijk een bureel bijbouwde, een
oude bergplaats als eetzaal inrichtte en
een garage plaatste, dit alles voor
1.310.100 frank; dat deze werken voorlopig aanvaard werden op 27 maart 1981;
dat wanneer de gemeente Ekeren op 1
april 1981 om deze redenen aanpassing
van huur vroeg met ingang van de eerstvolgende jaarlijkse termijn van 1 oktober 1981, (eiseres) nadere inlichtingen
vroeg, daar zij voorhield van niets te weten, dit bij schrijven van 12 juli 1981,
waarop de gemeente op 16 juli 1981 haar
alle gevraagde inlichtingen verschafte;
dat na herhaald aandringen op definitieve beslissing door de gemeente Ekeren,
(eiseres) uiteindelijk op 20 april 1982 laat
weten dat de verhoging van de huurprijs
ingevolge verbeterings- of verbouwmgswerken door tussenkomst van de vrederechter moet gevraagd; dat ingevolge de
nakende fusie de gemeente Ekeren dit
niet meer heeft gedaan en (verweerster),
die na de fusie in de rechten trad van de
gemeente Ekeren, de zaak bij inleidend
exploot d.d. 25 april 1984 aanhangig
maakte nadat (eiseres) op 2 juni 1!:183

382

HOF VAN CASSATIE

een voorstel van wijziging van overeenkomst aan (verweerster) had overgemaakt waarin de bedragen door (verweerster) weliswaar werden aanvaard
doch pas met ingang van 1 januari 1983,
voorstel dat door (verweerster) niet werd
aanvaard omdat er geen overeenkomst
was over bet betalen van de huurverhoging vanaf 1 oktober 1981 tot 31 december 1982; dat in bet licht van bovenstaande gegevens het niet van goede trouw
getuigt te willen gebruik maken van de
fusieproblemen en te stellen dat de eerste rechter niet zou gerechtigd zijn als
vertrekbasis de eerste aanvraag tot verhoging te nemen; (... ) dat het evenrnin
opgaat thans te durven betwisten dat de
verbouwingswerken de huurprijs met
minstens 10 % hebben bei:nvloed, waar
zij in hun voorstel van contract van 2 juni 1983 expressis verbis schrijft "Overwegende dat de uitgevoerde werken werden goedgekeurd door de Belgische
Staat (... ) Besluitend dat het verzoek van
eigenaar rechtvaardig is " »,

Nr. 175

zulks deed bij dagvaardingsexploot van
25 april 1984, niet wettig op voormelde
gronden verweersters rechtsvordering
om met ingang van 1 oktober 1981 een
huurprijsverhoging te horen vaststellen
ontvankelijk en gegrond heeft kunnen
verklaren (schending van de artikelen 1,
§ 1, 2, § 2, a, en 6 van de wet van 23 december 1980);

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat eiseres, ten betoge dat de rechtsvordering van verweerster verjaard was, zich in haar
verzoekschrift tot hoger beroep niet
heeft beroepen op artikel 6 van de
wet van 23 december 1980 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot
van een onroerend goed verlenen;

Overwegende dat, ingevolge artikel 2223 van het Burgerlijk Wethoek, de rechter het middel van verderde onderdeel, de rechtsvordering jaring niet ambtshalve mag toepastot verhoging van het bedrag van de sen;
huur, wegens uitvoering, door degene die
terwijl, ...

het genot van het goed verschaft, met
uitdrl.lkkelijke of stllzwijgende insternming van degene die bet verkrijgt, van
verbeterings- of verbouwingswerken die
de waarde van het genot verhogen, in de
zin van artikel 2, § 2, a, van de wet van
23 december 1980 die, luidens haar artikel 1, § 1, van toepassing is onder meer
op aile huurovereenkomsten te bezwarenden titel betreffende onroerende goederen dienstig voor administratieve doeleinden, krachtens artikel 6 van deze wet
verjaart door verloop van 1 jaar na de
feiten die er aanleiding toe geven; noch
het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden
uitgevoerd, noch de omstandigheid dat
de huurder, bij de briefwisseling en onderhandelingen tussen partijen « niet
van goede trouw getuigt >>, aan de toepassing van deze regels afbreuk kunnen
doen, zodat de rechtbank, na te hebben
vastgesteld dat de gemeente Ekeren in
1980 belangrijke verbouwingswerken uitvoerde die voorlopig aanvaard werden op
27 maart 1981 en de verhoging van de
huurprijs, ingevolge de nakende fusie,
n:Iet heeft gevorderd voor de vrederechter, maar dat verweerster, die na de fuste m de rechten trad van de gemeente,

Dat het middel derhalve niet voor
het eerst in cassatie kan worden
aangevoerd;
Dat het onderdeel, dat de bedoelde verjaring voor het eerst in cassatie aanvoert, nieuw en niet ontvankelijk is, zoals door verweerster is
opgeworpen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
20 november 1989 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Matthijs - GeJuidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaten:
mrs. Biitzler en De Gryse.

Nr. 176

383

HOF VAN CASSATIE
Nr. 177

Nr. 176
2e KAMER
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20 november 1989

1° HUUR VAN GOEDEREN-

ORDE

RECHTSVORDERIXG NELIJKE SCHIKKI:>.G.

PACHT
OPROEPI:'-JG TOT MIN-

30 CASSATIEMIDDELEN -

NIECWE OF
LOUTER Jl:RIDISCHE !\l!DDELEN - El'RGERLIJKE ZAKEN - PACHT - RECHTSVORDERI:-JG - OPROEPING TOT MINXELIJKE SCHIKKI:-JG.

1o en 2° De bepaling van art. 1345
Ger. W., volgens welke geen rechtsvordering wordt toegelaten _zon~~r voor"!fgaande oproeping tot mmneliJk~ schikking, raald de openbare orde met (1).
3° Schending van art. 1345 Ger. W. valgens hetwelk geen rechtsvordering
wordt toegelaten zonder voorafgaande
oproeping tot minnelijke schikking,
kan niet voor het eerst voor het Hof
worden aangevoerd.

(DEMAREZ T DEFAl'W E.A.)

(A.R. nr. fi630}

20 november 1989 - 3• kamer - Voorzittei·: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Matthijs - Gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Lenaerts - Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert, Biitzler en Geinger.
Nota arrest nr. 176:
(1) Cass., 16 okt. 1974 (A.C., 1975, 228) en 9
maart 1984, A.R. nr. 4061 (A.C., 1983-84,
nr. 395). Zie Cass., 23 dec. 1988, A.R. nr. 6112
(A.C., 1988-89, nr. 250).

20 november 1989

1o ARBEIDSVOORZIENING -

SLUTI'\G
VAN OXDER'\E:\l!NGEN- SLl.:ITINGSFO'\DSBETALING VAN VOORDELEN BEDOELD I'\
ART. 2 WET 30 JUNI 1967 - 0:\'TSTA/\.N \'A:\' DE
VERPLICHTING.

PACHTAARD VAN DE WETGEVING- RECHTSVORDERING - OPROEPING TOT MINNELIJKE SCHIKKI:-JG - OPENBARE ORDE.

2o OPENBARE

KA:IlER -

2o ARBEIDSVOORZIENING -

SLUTI:\'G
VAN OXDERNE:\1INGE:'-J- SLUT!NGSFONDSBETAL!)iG VAN \'OORDELE'Ii BEDOELD I'\
ART. 2 WET 30 JU:\1 1967 - AAN:\IA:\'1:\G TOT
BETALING.

3o INGEBREKESTELLING

AA:\':\IANING TOT BETALING - SLUTI'\G VA'\ 0'\DERNE:\!INGEN - BETALI'\G DOOR HET SLUTINGSFONDS VAN \'OORDELEN BEDOELD I'\
ART. 2 WET 30 JUNI 1967.

40 ARBEIDSVOORZIENING -

SLDITING
VAN 0:\'DERNE:\l!NGEN - SLUITI:\'GSFO'\DS BETALING VAN \'OORDELE'\ BEDOELD I'\
ART. 2 WET 30 JU'\I 1967 - INTEREST - AA'\VAXG AAN:\IA'\T\G TOT BETALI:\'G
OPEISBAARHEID \'AN DE SCHULD.

50

INTEREST - :\IORATOIRE I'\TEREST
AAX:\IA'\ING TOT BETALI'\G - SLUITI'\G \'A'\
0!\DER'\E:\!INGEN - BETALI:\G DOOR HET
SLUTINGSFO'\DS VAN \'OORDELE'i BEDOELD
I)i ART. 2 WET 30 JUNI 1967 - OPEISBAARHEID
VA:-J DE SCHl'LD.

1° Het Sluitingsfonds heeft geen verplichting tot betaling va~ d~ mordelen
bedoeld in art. 2 wet 30 JUni 1967 voordat is voldaan aan de ~·oorwaarden gesteld bij art. 6 van die wet en het K.B.
6 juli 1967 (1).
2° en 3° Het Sluitingsfonds kan tot betaling van de voordelen bedoeld in art. 2
wet 30 juni 1967 niet worden aangemaand v66r het indienen van het verzoek tot betaling bedoeld in art. 6 11an
die wet (2). (Art. 1153 B.W.)
4° en 5° De aanmaning tot betaling 11an
de voordelen bedoeld in art. 2 wet 30
juni 1967 kan het recht op moratoire
Nota's arrest nr. 177 :
(1) (2) en (3) Zie cone!. O.c\I.
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interest niet doen ingaan voordat de
schuld van het Sluitingsfonds opeisbaar is (3). (Art. 1153 B.W.; art. 6 wet
30 juni 1967.)

Sluitingsfonds - pas kan ontstaan na
het indienen van het verzoek en derhalve niet op het ogenblik van de sluiting
van de onderneming. Daarom heeft het
Hof ook reeds herhaaldelijk beslist dat
het fonds maar tot betaling gehouden is
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL « nadat op initiatief van de werknemer
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA- een verzoek tot betaling is ingediend op
GEN WERKNEMERS T. VAN DEN BOSCH)
de door de Koning bepaalde wijze; dat
ingebrekestelling ten fine van artikel
Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 1153 van het Burgerlijk Wetboek pas mogelijk is nadat dit verzoek is ingediend ».
substantie gezegd:
(7).
Het arbeidshof veroordeelt eiser tot
betaling van moratoire interest vanaf de
Het indienen van het verzoek met de
datum waarop verweerder om betaling vereiste inlichtingen doet uiteraard maar
van de door de Sluitingswet bepaalde het recht ontstaan, indien aan aile wettevoordelen heeft verzocht, omdat deze, te- lijke vereisten is voldaan. Daaromtrent
gerlijkertijd met het indienen van zijn moet het Sluitingsfonds een onderzoek
verzoek, eiser tot betaling had aange- instellen en beslissen of er aanspraak op
maand.
betaling bestaat en, zo ja, hoeveel moet
Aan de basis van die veroordeling ligt worden betaald. Er ligt dus onvermijdede beslissing dat het recht van de werk- lijk een zekere tijdruimte tussen het ontnemer tegenover het Sluitingsfonds ont- staan van het recht en het ogenblik
.staat op het ogenblik van de sluitirig van waarop het Fonds tot uitbetaling kan
dE' onderneming, dus op het ogenblik dat overgaan.
de werkgever tot betaling van de verDaarom houden de arresten van 19 juschuldigde voordelen - in deze zaak opni 1989 (8) ook rekening met de opeiszE'ggingsvergoeding en vakantiegeld baarheid van de schuld om te bepalen
verplicht is.
Dit uitgangspunt is niet in overeen- vanaf wanneer moratoire interesten verstemming te brengen met de recht- schuldigd kunnen zijn. Hiervoor moet
spraak van het Hof. Volgens de arresten volgens deze arresten aan twee vereisten
van 30 mei 1973 (4) en 16 maart 1976 (5) zijn voldaan :
kan tussen het Fonds en de werknemer
1o het Sluitingsfonds moet tot betaling
« over de betaling van de voormelde zijn aangemaand;
voordelen een betwisting enkel ontstaan
2° de schuld moet opeisbaar zijn.
wanneer overeenkomstig de bij de wet
Wat de aanmaning betreft, de reeds
gestelde voorwaarden een verzoek tot betaling is ingediend of wanneer de regel- vermelde arresten van 24 oktober en 5
matigheid van het verzoek wordt be- december 1988 en van 11 september 1989
twist ». En het arrest van 20 december beslissen dat het verzoek tot betaling
1982 (6) bevestigt nogmaals dat de werk- « niet als een aanmaning tot betaling in
nemer « behoudens voor wat de regelma- de zin van artikel 1153 kan worden aantigheid van het door hem ingediende ver- gemerkt »; en het arrest van 27 februari
zoek aangaat, tegen eiser geen op de wet 1989 (9) verklaart dat het Fonds geen
van 30 juni 1967 gefundeerde vordering moratoire interesten verschuldigd is,
kan instellen voordat is voldaan aan de wanneer het niet tot betaling is aangevoorwaarden gesteld bij artikel 6 van die maand. De arresten van 19 juni 1989 bewet en van het koninklijk besluit gena- slissen dat de aanmaning wel mag gebeuren voordat de schuld waarvan het
men ter uitvoering van dat artikel ».

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

De reden daarvan is uiteraard dat het
recht van de werknemer - en dus ook
(7) Cass., 24 okt. 1988, A.R. nr. 6290, en 5
de overeenkomstige verpl'chting van het dec.
1988, A.R. nr. 6324 (A.C., 1988-89, nrs. 110

----------------~en 196), 11

(3) Zie nota 1 op vorige biz.
(4) A. C., 1973, 954.
(5) A.C., 1976, 831.
(6) A.R. nr. 3645 en A.R. nr. 3648 (A.C.,
1982-83, nr. 240).

sept. 1989, A.R. nr. 6608 (A. C.,
1989-90, nr. 18).
(8) A.R. nr. 8463 en A.R. nr. 8464 (A.C.,
1988-89, nr. 611) met cone!. van adv.-gen. Liekendael, in Bull. en Pas., 1989, I, zelfde nummer.
(9) A.R. nr. 6443 (A.C., 1988-89, nr. 359).
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bestaan niet wordt betwist, opeisbaar is,
maar dat zij alsdan maar uitwerking kan
hebben vanaf de opeisbaarheid.
Wat nu de opeisbaarheid betreft, de
sluitingswetgeving bevat daaromtrent
geen enkele aanwijzing, noch omtrent de
termijn binnen welke het Fonds over het
verzoek moet beslissen, noch omtrent
het ogenblik waarop het na de beslissing
moet betalen.
In de arresten van 19 juni 1989 doet
het Hof daarover geen uitspraak, omdat
hieromtrent geen betwisting was opgeworpen. Uit de in die zaken bestreden
arresten blijkt dat het arbeidshof de datum van opeisbaarheid heeft vastgesteld
met inachtneming van de datum waarop
het Sluitingsfonds over het verzoek had
beslist, en van een redelijke termijn om
na de beslissing tot uitbetaling te kunnen overgaan. Bij ontstentenis van enige
desbetreffende wetsbepaling zal aan de
arbeidsgerechten de nodige beoordelingsbevoegdheid moeten worden gelaten om
in iedere zaak, rekening houdend met de
concrete omstandigheden, de datum van
opeisbaarheid vast te stellen.
Terecht beslissen de arresten van 19
juni 1989 dat geen moratoire interesten
verschuldigd zijn alvorens de schuld
opeisbaar is. Want moratoire interesten
worden volgens artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek toegekend als schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot betaling
van een bepaalde geldsom. En zolang de
schuld niet opeisbaar is, kan er geen
sprake zijn van vertraging in de uitvoering. Alleen kan het bluitingsfonds zich
schuldig hebben gemaakt dan nalatigheid of verzuim bij het nemen van de beslissing en/of uitbetaling. Maar de eventuecl daarop gegronde vordering tot
schadevergoeding valt buiten het werkingsveld van artikel 1153.
Uit het voorgaande volgt dat het arbeidshof onterecht moratoire interest
toekent vanaf de aanmaning die gelijktijdig met het verzoek is gedaan. De reden
daarvan ligt evenwel niet hierin dat aanmaning en verzoek niet gelijktijdig mogen worden gedaan.
Weliswaar beslissen de arresten van
24 oktober en 5 december 1988 en van 11
september 1989 dat « ingebrekestelling
ten fine van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek pas mogelijk is nadat (het)
verzoek is ingediend "· Ik meen echter
dat het hof door het gebruik van het
woord « nadat » er niet de nadruk heeft
willen op leggen dat er noodzakelijk een

tijdruimte moet gelegen zijn tussen het
verzoek en de aanmaning. Bedoeling is
kennelijk geweest te onderstrepen dat
geen aanmaning mogelijk is v66r het
ontstaan van het recht en de overeenkomstige verplichting, dus v66r het indienen van het verzoek. Maar het maakt
geen verschil of de aanmaning samen
met het verzoek of bijvoorbeeld de dag
daarna is gedaan, omdat zij in elk geval
de moratoire interest toch maar doet lopen vanaf de opeisbaarheid. Dit geldt
dus ook, wanneer verzoek en aanmaning
gelijktijdig zijn gedaan.
Onwettig is de aangevochten beslissing derhalve omdat het arbeidshof het
ontstaan van het recht situeert v66r het
verzoek. Die onwettigheid wordt in het
middel terecht aangevoerd. In zoverre is
het gegrond.
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. 6737)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1988 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 1319, 1153 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 4, 6 van de wet van 30
juni 1967 tot verruiming van de opdracht
van het Fonds tot Vergoeding van de in
Geval van Sluiting van Ondernemingen
Ontslagen Werknemers, 1 tot 4 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1967 ter uitvoering van artikel 6 van voormelde wet
van 30 juni 1967, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest vaststelt dat « (verweerder) ( ...) bij een op 16 september
1985 ter post aangetekend schrijven een
aanvraagformulier B C 901 indiende ten
einde de bij de wet van 30 juni 1967
voorziene tussenkomsten te bekomen
van (eiser); dat de raadsman van (verweerder), zoals hij ook in het schrijven
van 16 september 1985 had gedaan, bij
een tweede aangetekend schrijven van
11 oktober 1985 (eiser) aanmaande de
aan zijn klient toekomende bedragen te
betalen ''• en voorts eiser veroordeelt tot
betaling van interesten op de betaalde
hoofdsom, van 16 september 1985 tot en
met 14 november 1986, op grand: « dat
de verwijlinteresten, welke wel degelijk
verschuldigd zijn, te rekenen zijn vanaf
16 september 1985, dag van de aanmaning tot betaling van de hoofdsommen
en intresten, tot en met 14 november
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1986, vooravond van de dag van betaling;
dat, bij ontstentenis van de vaststelling
van de datum van de betaalbaarheid van
de bij de wet van 30 juni 1967 voorziene
tussenkomsten, immers behoort te worden aanvaard dat de verwijlintresten
verschuldigd zijn te rekenen van de dag
tot aanmaning tot betaling, gelegen na
het tijdstip waarop het subjectief recht
van (verweerder) op de beoogde tussenkomsten is ontstaan, en geenszins bij
het einde van de korte of langere tijd die
het Fonds aan het onderzoek van de
aanvraag tot tussenkomst heeft besteed »; het arrest het tijdstip waarop
verweerders subjectief recht op tussenkomst is ontstaan, impliciet doch zeker
bepaalt op 12 augustus 1985, datum
waarop « met zekerheid (kon) worden gesteld dat de stopzetting van de hoofdactiviteit definitief (was) en dat niet minstens een vierde van de gewezen werknemers nog in die onderneming of in
een afdelmg ervan (zou) worden tewerkgesteld »,

tervvijl, met toepassing van artikel 6,
eerste tot derde lid, van de wet van 30
juni 1967 en van de artikelen 1 tot 4 van
het koninklijk besluit van 6 juli 1967, eiser slechts tot betaling van de in artikel
2 van die wet vermelde voordelen gehouden kan zijn nadat op initiatief van de
werknemer een verzoek tot betaling is
gedaan overeenkomstig de door de Koning bepaalde wijze en de door de Koning bepaalde inlichtingen zijn verstrekt
die de werkgever of eventueel de lasthebbers, curatoren en vereffenaars alsmede de werknemers dienen te verstrekken; de ingebrekestelling in de zin van
de artikelen 1139 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek de akte is waarbij de
schuldeiser duidelijk en ondubbelzinnig
aan de schuldenaar te kennen geeft de
uitvoering van het verschuldigde te eisen
en het enkel verschijnen van de vervaltijd slechts de interesten doet !open wanneer zulks bijzonder bedongen is; uit het
geheel van die bepalingen volgt dat, nu
het recht op tussenkomst pas kan ontstaan door het indienen van de vereiste
aanvraag, de aanmaning niet reeds op
dezelftle dag, te dezen 16 september
1985, kon geschieden, daar de aanmaning veronderstelt dat het recht waarop
aanspraak gemaakt wordt, reeds ontstaan is; het arrest derhalve, enerzijds,
door aan te nemen dat het recht op betaling reeds ontstaat v66r de indiening van
het verzoek tot betaling bij eiser, schending inhoudt van de artikelen 2, 4 en 6
van de wet van 30 juni 1967, en van de

Nr. 177

artikelen 1 tot 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1967, en anderzijds door
te beslissen dat de aanmaning reeds gelijktijdig kan gebeuren met de aanvraag,
schending inhoudt van aile in het middel
aangehaalde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet,
en in het bijzonder van de artikelen 1139
en 1153 van het Burgerlijk Wetboek, en
ten slotte niet regelmatig gemotiveerd is
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Overwegende dat eiser, krachtens
artikel 6, eerste tot derde lid, van de
wet van 30 juni 1967, slechts tot betaling van de in artikel 2 van de wet
bedoelde voordelen is gehouden nadat, op initiatief van de werknemer,
een verzoek daartoe is ingediend op
de door de Koning voorgeschreven
wijzen;
Overwegende derhalve dat, nu eiser geen op de wet van 30 juni 1967
gefundeerde geldelijke verbintenis
heeft voordat is voldaan aan de
voorwaarden gesteld bij artikel 6
van die wet en van het koninklijk
besluit genomen ter uitvoering van
dat artikel, hij niet v66r het indienen van het voormelde verzoek, ter
fine van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek kan worden aangemaand;
Overwegende dat moratoire interest slechts verschuldigd is, wanneer de verbintenis tot betaling van
een bepaalde geldsom met vertraging is uitgevoerd; dat de verbintenis niet met vertraging wordt uitgevoerd zolang de schuld niet opeisbaar is;
Dat de aanmaning tot betaling die
gelijktijdig wordt gedaan met het
verzoek bedoeld in artikel 6 van de
wet van 30 juni 1967, eerst uitwerking kan hebben vanaf de opeisbaarheid van de schuld;
Overwegende dat het arbeidshof
zijn beslissing op de door het middel aangevochten gronden niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat er geen grand is
om het tweede middel te beantwoorden;
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Om die redenen, vernietigt het be- 1°, 2° en 3° De draagwijdte van het algestreden arrest behoudens in zoverre
meen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter wordt miskend
dit het hoger beroep ontvankelijk
door het hof van beroep dat, op grand
verklaart; beveelt dat van dit arrest
alleen dat een deskundige niet meer de
melding zal worden gemaakt op de
vereiste waarborgen van objectiviteit
kant van het gedeeltelijk vernietigbiedt, beslist het verslag van die desde arrest; gelet op artikel 1017, tweekundige uit de debatten te weren (1}.
de lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiser in de kosten; 4° Wanneer de strafrechter, bij wie de
verwijst de aldus beperkte zaak
strafvordering en de burgerlijke
naar het Arbeidshof te Gent.
rechtsvordering wegens een misdrijf
20 november 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Marchal - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Simont.
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1° RECHTSBEGINSELEN
(ALGEMENE) - STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGHEID

regelmatig aanhangig zijn gemaakt,
beslist dat de strafvordering vervallen
is doordat een ander rechtscollege tegen de beklaagde een definitief geworden veroordeling heeft uitgesproken
wegens andere feiten die, wegens eenheid van opzet, met het feit, waarvoor
vervolgingen zijn ingesteld, een voortgezet misdrijf vormen, moet hij uitspraak doen over de burgerlijke
rechtsvordering, als deze bij hem aanhangig is gemaakt v6nr de beslissing
waarop de exceptie van gewijsde gegrond was (2).

(1) Het was aan de feitenrechter de bewijswaarde van het overgelegde stuk te beoordelen. De rechter mag en moet weliswaar de
nietige of onregelmatig overgelegde stukken
uit de debatten weren, doch hij schendt het
recht van verdediging als hij regelmatig overgelegde stukken uit de debatten weert. Zie
Cass., 11 feb. 1974 (AC., 1974, 627), 10 sept.
1974 (ibid., 1975, 29), 22 juli 1981 (ibid., 1980-81,
nr. 644), 6 april en 16 juni 1982 (ibid., 1981-82,
nrs. 474 en 621).

VAN DE RECHTER- DRAAGWIJDTE.

2° DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN - DESKUNDIGE - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL VAN DE ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING OM EEN STUK UIT
DE DEBATTEN TE WEREN.

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEW!JSDE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - VOORTGEZET MISDRIJF - VERVAL
VAN DE STRAFVORDERING GEVOLGEN
VOOR DE TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

(2) Zie: A. VANDEPLAS, « Betreffende de burgerlijke rechtsvordering », in Rechts. Weekbl.,
1980-81, kol. 1535 tot 1539; over de kwestie dat
het na een definitieve veroordeling wegens bepaalde feiten niet meer mogelijk is zich burgerlijke partij te stellen wegens andere feiten
die te zamen met de eerstgenoemde een enkel
voortgezet misdrijf vormen, zie Cass., 12 feb.
1974 (AC., 1974, 646) en 28 juni 1977 (ibid.,
1977, 1118). De oplossing van het geannoteerde
arrest kan in verband worden gebracht met de
rechtspraak waarin is beslist dat de verjaring
van de strafvordering niet de verjaring van·de
burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft,
als deze tijdig is ingesteld (Cass., 20 sept. 1988,
A.R. nr. 2358, en 14 maart 1989, A.R. nr. 2578,
ibid., 1988-89, nrs. 36 en 396), doch dat de burgerlijke rechtsvordering niet voor de strafrechter kan worden ingesteld op een ogenblik dat
de strafvordering reeds verjaard is (Cass., 21
okt. 1981, ibid., 1981-82, nr. 132 met noot
B.J.B.; Cass., 22 feb. 1984, A.R. nr. 3311, ibid.,
1983-84, nr. 352; Cass., 3 mei 1988, A.R. nr.
1951, ibid., 1987-88, nr. 543).
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(CHEQUE-REPAS N.V. T. MINOODT, HAESEVOETS,
KERBIB, DE BRUYN)
ARREST

(A.R. nr. 3069)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1988
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres
tegen tweede verweerder:
Over het eerste middel: miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel dat een
strafgerecht onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn,
doordat het hof van beroep bij zijn besluitvorming met betrekking tot de aan
de verweerders en aan de medebeklaagde De Bruyn ten laste gelegde misdrijven en met betrekking tot de door eiseres ingestelde burgerlijke vordering
heeft geoordeeld dat het deskundigenverslag van de gerechtsdeskundige, cle heer
Casteels, uit de debatten en uit het beraad moest worden geweerd, op grond
van de motieven dat « de eerste rechter
terecht heeft geoordeeld dat het deskundig verslag opgesteld door de heer Casteels uit de debatten en het beraad client
geweerd; dat deze persoon inderdaad
slechts door de onderzoeksrechter werd
gelast nadat hij reeds voordien in opdracht van de burgerlijke partij als technisch raadsman was opgetreden in verband met de vastgestelde valsheden; dat
in die omstandigheden de deskundige
niet Ianger de nodige waarborgen van
objectiviteit biedt; dat, zelfs indien de
persoonlijke integriteit van de betrokken
deskundige niet in twijfel wordt getrokken, er in elk geval een schijn van afhankelijkheid is verwekt "•
terwijl de gerechtsdeskundige op generlei wijze partij is in het proces doch
enkel een technisch raadgever met als
opdracht het vervolledigen van de objectieve informatie van de strafrechter,
door het neerleggen of het verlenen objectieve verslagen betreffende bepaalde
technische aspecten, die geenszins bindend zijn voor de strafrechter en waarvan deze op onaantastbare wijze de bewijswaarde beoordeelt; dat, zo elke beklaagde recht heeft op een behandeling
van zijn zaak door een onafhankelijk en
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onpartijdig strafgerecht, de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter en van de gerechtsdeskundige worden vermoed tot het tegendeel is bewezen; dat het arrest geen enkel gegeven
aanhaalt waaruit kan worden afgeleid
dat de gerechtsdeskundige bij de opstelling van zijn verslag over de punten
waarover zijn advies was gevraagd, blijk
zou hebben gegeven van afhankelijkheid
of partijdigheid; dat het arrest meer bepaald geen enkel gegeven aanhaalt
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat
de gerechtsdeskundige een negatieve ingesteldheid zou hebben gehad tegen de
beklaagden; dat uit het arrest integendeel lijkt dat de persoonlijke integriteit
van de betrokken deskundige niet in
twijfel wordt getrokken; dat het arrest
zich beperkt tot de vaststelling dat « een
schijn van afhankelijkheid " is verwekt;
dat loutere veronderstellingen en de enkele vaststelling van een schijn van afhankelijkheid, terwijl de persoonlijke integriteit van de betrokkene niet in
twijfel wordt getrokken en geen enkel
element wordt aangehaald waaruit enige
ten aanzien van de beklaagden negatieve
ingesteldheid zou kunnen blijken, niet
toelaat te besluiten dat het verslag van
de gerechtsdeskundige - objectieve helper van de strafrechter - uit de debatten en uit het beraad moet worden geweerd, zodat het arrest, door het verslag
van de gerechtsdeskundige uit de debatten en het beraad te weren op grond van
de enkele vaststelling dat een schijn van
afhankelijkheid is verwekt, aan het algemeen rechtsbeginsel dat elk strafgerecht
onafhankelijk en onpartijdig moet zijn
een inhoud geeft die onverenigbaar is
met de draagwijdte van dit algemeen
rechtsbeginsel, derhalve miskenning inhoudt van dit algemeen rechtsbeginsel :

Overwegende dat de appelrechters, die de mening zijn toegedaan
dat de gerechtsdeskundige niet
meer de nodige waarborgen van objectiviteit biedt, enkel op grand
daarvan, niet vermogen het verslag
van die deskundige uit het debat te
verwijderen, maar dat zij met die
omstandigheid dienen rekening te
houden wanneer zij in feite en derhalve op onaantastbare wijze de bewijswaarde van dat deskundigenverslag beoordelen; dat zij het aangevoerde algemeen rechtsbeginsel miskennen door er een betekenis aan te
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geven die daarmee niet verenigbaar
is;

Dat het middel in zoverre gegrond
is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van eiseres tegen de derde en de vierde
verweerder :
Overwegende dat mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof, bij akten
neergelegd ter griffie van het Hof
op 24 februari 1989 namens eiseres
verklaard heeft afstand zonder berusting te doen eensdeels wat de
voorziening inzake derde verweerder betreft omdat de beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, nu slechts een voorschot
werd toegekend, en anderdeels van
de voorziening inzake vierde verweerder omdat de bestreden beslissing nog voor verzet vanwege vierde
verweerder vatbaar is binnen de gewone termijn van verzet;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres
tegen tweede verweerder de vernietiging meebrengt van de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van eiseres tegen de derde en
de vierde verweerder, nu deze beslissingen op dezelfde onwettigheid
berusten;
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vordering tegen deze laatste niet ontvankelijk is ingevolge de exceptie van het
gewijsde (Cass., 12 feb. 1974, Pas., 1974,
I, 613), ongeacht het tijdstip waarop de
burgerlijke partij zich gesteld heeft; dat
er anders over oordelen, onder meer om
de wellicht onbillijke gevolgen van de exceptie voor de benadeelden te verzachten, mee zou brengen dat men in tegenstrijd komt met de normale uitwerking
van het gezag van gewijsde, dat niet aileen verhindert dat opnieuw een straf
wordt opgelegd, maar tevens dat de feiten bewezen worden verklaard (Cass., 26
maart 1973, Pas., 1973, I, 708); dat het inderdaad contradictorisch zou zijn, enerzijds, te oordelen dat over de feiten
reeds definitief uitspraak is gedaan en,
anderzijds, vooralsnog te onderzoeken of
de beklaagde schuldig is aan de hem ten
laste gelegde misdrijven die de grandslag vormen van de burgerlijke vordering; dat hierin precies het onderscheid
schuilt met de gevallen alwaar de strafvordering vervalt ingevoige de dood van
de beklaagde of het intreden van de verjaring, daar de wet dan uitdrukkelijk
voorziet, namelijk in de artikelen 20 en
27 van de wet van 17 april 1878, houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, dat, ondanks
het verval van de strafvordering, de
strafrechter uitspraak kan doen omtrent
de te gepasten tijde ingestelde burgerlijke vordering en derhalve vermag na te
gaan of de beklaagde zich al dan niet
schuldig heeft gemaakt aan de feiten;
dat de door de burgerlijke partij gehuldigde stelling daarenboven voor gevolg
heeft dat de strafrechter zich op twee
verschillende tijdstippen moet plaatsen
om de ontvankelijkheid te beoordelen,
enerzijds, van de strafvordering en, anderzijds, van de burgerlijke vordering »,

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de citerwijl luidens artikel 3 van de wet
vielrechtelijke vordering van eiseres van 17 april 1878 de rechtsvordering tot
tegen eerste verweerder :
herstel van de schade, door een misdrijf

Over het derde middel: schending van
artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het arrest, na de strafvordering ten aanzien van eerste verweerder,
de heer Minoodt, onontvankelijk te hebben verklaard, oordeelt dat de burgerlijke vordering van eiseres tegen eerste
verweerder onontvankelijk is op grond
van de volgende motieven : « dat de vordering van de burgerlijke partij niet ontvankelijk is in zoverre zij gericht is tegen de beklaagde Minoodt, nu de straf-

veroorzaakt, behoort aan hen die de
schade hebben geleden; dat overeenkomstig artikel 4 van de wet van 17 april
1878 de burgerlijke rechtsvordering terzelfder tijd en voor dezelfde rechter kan
vervolgd worden als de strafvordering;
dat uit deze bepaling moet worden afgeleid dat het vonnisgerecht in strafzaken
enkel kan oordelen over de burgerlijke
vordering gesteund op een bepaald feit
op voorwaarde dat oak de strafvordering
uit hoofde van dit feit op ontvankelijke
wijze bij haar werd aanhangig gemaakt;
dat geen burgerlijke vordering op ontvankelijke wijze voor de strafrechter kan
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worden ingesteld op een ogenblik dat de
strafvordering uit hoofde van het feit
waarop de burgerlijke vordering is gesteund, reeds is vervallen; dat ook geen
burgerlijke vordering op ontvankelijke
wijze bij het vonnisgerecht kan worden
aanhangig gemaakt, hetzij door rechtstreekse dagvaarding, hetzij door verwijzing van de raadkamer, indien op het
ogenblik van de aanhangigmaking ook
geen ontvankelijke strafvordering bestaat die terzelfder tijd bij het vonnisgerecht wordt aanhangig gemaakt; dat echter wanneer de reeds ingestelde burgerlijke vordering rechtsgeldig bij het vonnisgerecht werd aanhangig gemaakt, dit
is op een ogenblik dat een ontvankelijke
strafvordering bestond die eveneens terzelfder tijd werd aanhangig gemaakt, dit
vonnisgerecht bevoegd is om uitspraak
te doen over deze burgerlijke vordering,
ook al ontstaat na de regelmatige aanhangigmaking van strafvordering en burgerlijke vordering een grond van verval
van de strafvordering,
en terwijl deze beginselen zonder onderscheid gelden voor elke grond van
verval van de strafvordering en niet beperkt zijn tot de gronden van verval van
overlijden van de verdachte en verjaring;
dat ook in geval van overlijden van de
verdachte of verjaring van de strafvordering het vonnisgerecht enkel uitspraak
kan doen over de burgerlijke vordering
op voorwaarde dat het overlijden van de
verdachte of de verjaring van de strafvordering nog niet was ingetreden op het
ogenblik van de aanhangigmaking van
de strafvordering en de burgerlijke vordering voor het vonnisgerecht; dat in het
tegenovergestelde geval geen regelmatige aanhangigmaking kon geschieden,
noch van de strafvordering noch van de
burgerlijke vordering, ook al was de burgerlijke vordering ingesteld voor het verval van de strafvordering,
en terwijl derhalve het vonnisgerecht
eveneens bevoegd is om uitspraak te
doen over de burgerlijke vordering wanneer deze burgerlijke rechtsvordering
voor de strafrechtsmachten werd ingesteld op een ogenblik dat een ontvankelijke strafvordering bestond, deze strafvordering samen met de burgerlijke
vordering op ontvankelijke wijze werd
aanhangig gemaakt bij het vonnisgerecht, en de grond van verval van de
strafvordering wegens gezag van gewijsde slechts nadien intreedt; dat het feit
dat blijkt dat reeds op definitieve wijze
uitspraak werd gedaan op strafgebied
over het misdrijf waarop de burgerlijke
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vordering is gesteund enkel voor gevolg
heeft dat de dader van dit misdrijf niet
opnieuw strafrechtelijk aansprakelijk
kan worden gesteld doch niet belet dat
wordt onderzocht of de feiten die aan de
grondslag liggen van de burgerlijke vordering bewezen zijn en of op grond hiervan aan de burgerlijke partij schadevergoeding kan worden toegekend,

en terwijl de burgerlijke vordering van
eiseres ten deze werd ingesteld door een
burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter op 4 oktober 1982; dat de
grond van verval van de strafvordering
ten aanzien van eerste verweerder door
gezag van gewijsde is ingetreden op 4 februari 1986 zijnde de datum waarop eerste verweerder op definitieve wijze werd
veroordeeld door het Hof van Beroep te
Gent; dat de burgerlijke vordering van
eiseres bijgevolg werd ingesteld op een
ogenblik dat een ontvankelijke strafvordering bestond; dat de strafvordering lastens eerste verweerder en de burgerlijke
vordering van eiseres bij het vonnisgerecht werden aanhangig gemaakt door
beschikking van verwijzing van de raadkamer van 5 november 1985; dat de
strafvordering en de burgerlijke vordering derhalve op ontvankelijke wijze bij
het vonnisgerecht werden aanhangig gemaakt; dat het intreden van het gezag
van gewijsde op 4 februari 1986 en het
verval van de strafvordering geen invloed hebben op de bevoegdheid van het
vonnisgerecht om uitspraak te doen over
de rechtsgeldig en te gepasten tijde ingestelde burgerlijke vordering van eiseres,
zodat het arrest, door de burgerlijke vordering van eiseres tegen eerste verweerder onontvankelijk te verklaren wegens
verval van de strafvordering lastens eerste verweerder, aan artikel 4 van de wet
van 17 april 1878 een draagwijdte geeft
die deze bepaling niet heeft, derhalve
schending inhoudt van dit artikel :

Overwegende dat de strafrechter
gehouden is over de civielrechtelijke
vordering te beslissen wanneer die
vordering bij hem regelmatig werd
aanhangig gemaakt voordat de ontvankelijke strafvordering nopens
het misdrijf waarop de civielrechtelijke vordering gegrond is wegens
het gewijsde tot verval was gekomen;
Overwegende dat de appelrechters
considereren: « wat (de eiser) Minoodt betreft ( ... ) dat de misdrijven
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die het voorwerp uitmaken van de
tenlasteleggingen sub A, B, C en D,
mochten zij bewezen zijn, ingevolge
eenheid van opzet een collectief misdrijf uitmaken samen met de misdrijven waarvoor beklaagde reeds
werd veroordeeld bij vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde van 8 oktober 1985, bevestigd bij arrest van het Hof van Beroep te Gent van 4.februari 1986; dat
beklaagde inderdaad reeds werd
veroordeeld wegens valsheid in geschriften bestaande uit het namaken van loterijbiljetten, alsmede wegens het vervaardigen van valse
bankbiljetten; dat beklaagde dus telkens gebruikmakend van zijn technische kennis en vaardigheid als
drukker stukken heeft vervalst met
het oog op gemakkelijk geldgewin;
dat ingevolge het gezag van gewijsde van voornoemd definitief geworden arrest van het Hof van Beroep
te Gent dat aanleiding geeft tot het
verval van de strafvordering, deze
met betrekking tot de tenlasteleggingen sub A, B, C en D thans niet
meer toelaatbaar is, nu het feiten
betreft die zouden zijn gepleegd
v66r deze die werden beteugeld bij
voornoemd arrest » en « dat de vordering van de burgerlijke partij niet
ontvankelijk is in zoverre zij gericht
is tegen de beklaagde Minoodt, nu
de strafvordering tegen deze laatste
niet ontvankelijk is ingevolge de exceptie van het gewijsde (Cass., 12 februari 1974, Pas., 1974, I, 613), ongeacht het tijdstip waarop de burgerlijke partij zich gesteld heeft »;
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Gent op 4 februari 1986 en het bestreden arrest zegt dat het gezag
van het gewijsde van laatstgenoemd
arrest de strafvordering ten aanzien
van de te Brussel berechte misdrijven doet vervallen;
Overwegende dat op 5 november
1985 het verval van de strafvordering, waarop het hof van beroep zijn
beslissing laat steunen, nog niet was
ingetreden; dat de appelrechters met
het oordeel dat de civielrechtelijke
vordering niet ontvankelijk is, ongeacht het tijdstip waarop de burgerlijke partij zich gesteld heeft, de in
het middel aangeduide bepaling
schenden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er reden is om het tweede middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet
over de civielrechtelijke vorderingen
van eiseres tegen de vier verweerders; 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.
21 november 1989 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
De Gryse en Butzler.

Overwegende dat de oudste feiten
aan eiser ten laste gelegd gepleegd
werden op 1 januari 1982 en eiseres
op 4 oktober 1982 klacht had gedaan
bij de onderzoeksrechter met stelling als burgerlijke partij; dat de
zaak door verwijzing door de raad- Nr. 179
kamer te Brussel op 5 november
1985 bij de correctionele rechtbank
2e KAMER - 21 november 1989
aanhangig werd gemaakt; dat over
andere feiten, die met hetzelfde opzet werden gepleegd volgens het be- 1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANstreden arrest, uitspraak werd geTIEN, BESLUITEN - WERKING VA'\ DE
daan door het Hof van Beroep te
WET IN DE TIJD - NIEUWE STRAFWET
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2° BANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN
- BANKINSTELLINGEN - BANKBESLUIT NR.
185 VAN 9 JULI 1935, ART. 42, 1° - GEBRUIK
VAN DE TERMEN «BANK» OF« BANKIER »IN
DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VOORWAARDE.

(GOETZ)
ARREST

(A.R. nr. 1368)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1987 door
1o Wanneer een nieuwe strafwet dezelf- het Hof van Beroep te Antwerpen
de aangelegenheid regelt als een wet gewezen;
die zij opheft, een feit onder dezelfde
voorwaarden als die van de opgeheven
wet strafbaar maakt en daarop dezelfde straiten stelt, past de strafrechter
wettig de nieuwe wet toe op de feiten
die onder de gelding van de vroegere
wet werden gepleegd (1).

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 7.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd door de
Belgische wet van 14 mei 1955 (Belgisch
Staatsblad van 19 augustus 1955), 2, eerste lid, van het Strafwetboek en 46 van
. het koninklijk besluit nummer 185 van 9
juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten,
doordat het arrest expliciet de betichting heeft gekwalificeerd op basis van de
wijziging,. aangebracht aan artikel 3 van
bet Bankbesluit bij de wet van 17 juli
1985 met als commentaar : « Dat deze gewijzigde omschrijving hetzelfde feit tot
voorwerp heeft als dit voorzien in de
aanvankelijke dagvaarding en beklaagde
er zich op verdedigd heeft »,

2° Het verbod de termen " bank » of
" bankier » te gebruiken in de maatschappelijke benaming geldt niet enkel voor de ondernemingen die verrichtingen doen als bedoeld in art. 1,
eerste lid, van het Bankbesluit, maar
oak zonder onderscheid voor alle ondernemingen die niet ingeschreven
zijn op de jaarlijks door de Bankcommissie opgemaakte lijst, behoudens
voor de ondernemingen die geen bankverrichtingen doen en die door het gebruik van de betreffende termen geen
verwarring kunnen doen ontstaan omterwijl de retroactiviteit van de straftrent de aard van hun verrichtingen wet verboden is, zowel op basis van arti(2).
k el 2, eerstek Iid, van heht Stvrafwdetboek,
as
1 van arti e 1 7. 1 van et er rag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden en
van artikel 46 van het koninklijk besluit
(1) Cass., 9 jan. 1985, A.R. nr. 3660 (A.C., nummer 185 van 9 juli 1935, dat uitdruk1984-85, nr. 275); 21 jan. 1986, A.R. nr. 9081 kelijk vermeldt dat de bepalingen van
(ibid., 1985-86, nr. 321); lees R.D.P., 1985, 980: hoek I van het Strafwetboek van toepasChronique semestrielle de jurisprudence, ap- sing zijn op de misdrijven, gestraft bij tiplication de Ia loi pE'male dans le temps.
tel IV van hetzelfde koninklijk besluit :

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

Overwegende dat, naar luid van
artikel 3 van het koninklijk besluit
nummer 185 van 9 juli 1935 op de
bankcontrole en het uitgifteregime
van titels en effecten, zoals het bestand ten tijde van de aan eiser ten
laste gelegde feiten, strafbaar waren
met de straffen bepaald bij de artikelen 42, 1°, van dat koninklijk beZie Pari. St. Kamer (1981-82), 277 (5. art. 2) sluit en 204 van de gecoordineerde
en het advies van de Raad van State in het- wetten op de handelsvennootschapzelfde document (28-29). Zie ook het verslag pen degenen die gebruik maken van
aan de Koning m.b.t. het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935, in Pasinomie, 1935, 543 (546); D. PaN- de bewoordingen << bank » of << bankier », hetzij in de particuliere benaLOT, .Le statut legal des banques et le contr6le
des emissions de lettres et valeurs (1969), 16. ming, firma- of maatschappelijke
(2) Het O.M. had, op het derde middel, tot
cassatie geconcludeerd, op grond dat, naar zijn
mening, het wettelijk verbod slechts zou gelden voor de ondernemingen die bankverrichtingen doen. Wanneer de benamingscontext
bij het publiek niet tot verwarring kan leiden,
en de onderneming in kwestie niet onder de
bankwetgeving valt, zou het gebruik van de
termen « bank » of « bankier » zonder meer
toegelaten zijn, zoals dit het geval is t.a.v. een
databank, een bloedbank, een postzegelbank.
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naam van hun onderneming, hetzij
in de aanwijzing van haar maatschappelijk doel, hetzij in haar publiciteit, zonder dat de onderneming
is ingeschreven op de lijst der banken bedoeld in artikel 2 van datzelfde
besluit;
Overwegende dat, naar luid van
artikel 3 van datzelfde koninklijk
besluit, zoals het werd vervangen
bij artikel 3 van de wet van 17 juli
1985, strafbaar zijn met de voormelde straffen degenen die gebruik rnaken van de bewoordingen « bank »
of « bankier » in de maatschappelijke benaming van een onderneming, in de aanwijzing van haar
maatschappelijk doel, in haar titels,
effecten of documenten, in haar
briefwisseling of in haar publiciteit,
zonder dat de onderneming is ingeschreven op de lijst der banken bedoeld in artikel 2 van hetzelfde besluit;
Overwegende dat de appelrechters, zoals blijkt uit de redengeving
van het arrest, eiser te dezen schuldig achten aan overtreding van artikel 3 van het koninklijk besluit
nummer 185 van 9 juli 1935, zoals
dit artikel werd vervangen bij artikel 3 van de wet van 17 juli 1985,
om in de maatschappelijke benaming van de onderneming waarvan
hij zaakvoerder is het woord
<< bank » te hebben gebruikt, namelijk om die onderneming << Gaudbank » te hebben genoemd, zonder
dat de onderneming was ingeschreven op de lijst der banken bedoeld
in artikel 2 van datzelfde koninklijk
besluit;
Overwegende dat wanneer een
nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij
opheft, het feit onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven
wet strafbaar maakt en daarop dezelfde straf stelt, de strafrechter
wettig de nieuwe wet toepast op de
feiten die onder de gelding van de
vroegere wet gepleegd werden;
Dat het arrest derhalve de in het
middel vermelde wets- en verdragsbepalingen niet schendt;
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Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel : schending van
de artikelen 7, 9, 97 van de Grondwet, 1,
2, 3, 42, 1°, en 47 van het koninklijk besluit nummer 185 van 9 juli 1935,
doordat het arrest er zich toe beperkt
te steilen: << dat (eiser) ten onrechte
voorhoudt dat het Bankbesluit in zijn geheel enkel gevolgen kan hebben ten opzichte van financiiHe instellingen; (...)
zulks geen steun vindt in de wet noch in
de parlementaire besprekingen; (...) uit
het verslag van de Koning blijkt dat, omdat het zo moeilijk is " bankverrichtingen " juist te bepalen, waarop het besluit
moet worden toegepast, het woord
" bank " aileen voorbehouden is aan instellingen die bij de bankcommissie ingeschreven zijn : ten slotte, opdat een ieder
wete welke inrichtingen aan het nieuw
statuut onderworpen zijn en om het gebruik van de bewoordingen " bank " en
" bankier " aan die instellingen aileen
voor te behouden, gelast het besluit de
Bankcommissie elk jaar in het Belgisch
Staatsblad een lijst van ingeschreven instellingen bekend te maken ... De bescherming die bij het besluit aan de bewoordingen " bank " en " bankier " wordt
verleend, weegt billijkerwijze op tegen
de strenge regelen waaraan de banken
worden onderworpen; uit de verdere
tekst blijkt dat het ongeoorloofd zou zijn
dat tal van instellingen die deze bewoordingen in hun maatschappelijke
naam zouden gebruiken, niet kunnen ingeschreven worden omdat zij niet voldoen aan de door de wet gei:!iste voorwaarden en bijgevolg aan de voorzichtigheids- en controlemaatregelen zouden
ontsnappen "•
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen
7 en 9 van de Grondwet, die het legaliteitsprincipe bepalen, voor gevolg hebben dat de strafwet op restrictieve wijze
dient te worden toegepast,
tweede onderdeel, het Bankbesluit
nummer 185 in zijn geheel werd genomen in uitvoering van de volmachtwet
van 31 juli 1934. Deze volmachtwet splitste de bevoegdheid van de regering uit,
enerzijds, over de organismen waarop
het spaarwezen beroep doet (artikel 1, titel III, littera a), anderzijds, betreffende
de beteugeling van daden die van aard
zijn het openbaar krediet te schokken
(artikel 1, titel IV); nu het Bankbesluit
nummer 185 genomen is enkel op basis
van artikel 1, titel III, littera a, van de
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volmachtwet van 31 juli 1934, vloeit hieruit voort dat het Bankbesluit nummer
185 in zijn geheel niet van toepassing is
op vennootschappen, welke geen financii:ile organismen zijn, die beroep doen
op het spaarwezen :
Overwegende dat, naar luid van
artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nummer 185 van 9 juli
1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime van titels en effecten besluit genomen in uitvoering van
artikel 1, III, a, van de wet van 31
juli 1934 dat betrekking heeft op de
organismen die beroep doen op het
spaarwezen - aan de bepalingen
van titel I van dat koninklijk besluit
(« Wettelijk statuut der banken »)
onderworpen zijn de Belgische en
buitenlandse ondernemingen die gewoonlijk op zicht of op termijnen
van hoogstens twee jaar terugbetaalbare gelddeposito's ontvangen
ten einde ze voor eigen rekening tot
bank-, krediet- of beleggingsoperaties aan te wenden; dat krachtens
artikel 2, tweede lid, van dat besluit
die ondernemingen ertoe gehouden
zijn, vooraleer hun verrichtingen
aan te vangen, zich bij de Bankcommissie te laten inschrijven, en
krachtens artikel 3, tweede lid, van
datzelfde besluit zij aileen ertoe gerechtigd zijn de woorden « bank » of
« bankier » te gebruiken in hun
maatschappelijke benaming;
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hun publiciteit, zonder te zijn ingeschreven op de lijst die jaarlijks
wordt gemaakt door de Bankcommissie overeenkomstig artikel 2,
laatste lid, van datzelfde koninklijk
besluit, behoudens voor de ondernemingen die geen bankverrichtingen
doen, voor zover het gebruik van de
bewoordingen in kwestie geen verwarring kan doen ontstaan omtrent
de aard van de verrichtingen van
die ondernemingen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vijfde middel: schending van
de artikelen 6, 97 van de Grondwet, 14
van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd door de
Belgische wet van 14 mei 1955 (Belgisch
Staatsblad van 19 augustus 1955), en het
koninklijk besluit van 31 augustus 1964
tot vaststelling van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden,
doordat het arrest er zich toe beperkt
te stellen (... ) dat het gelijkheidsprincipe
uitgedrukt in artikel 6 van de Grondwet
evenmin geschonden werd door het koninklijk besluit nummer 185 naar de
geest van de wet toe te passen en slechts
op te treden wanneer er werkelijk gevaar is voor verwarring en misleiding
van het publiek; (... ) integendeel, aile
handelaars in goud en edele metalen op
dezelfde wijze behandeld worden in hun
onderlinge concurrentiestrijd door niet
toe te laten dat een van hen voordeel
haalt uit de misleidende benaming " de
goudbank" »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 6 van
de Grondwet geschonden is nu zowel financiele instellingen als andere gerechtigd zijn goud te verkopen, doch enkel
eerstgenoemden gerechtigd zijn de term
« bank » te gebruiken;
tweede onderdeel, er binnen de ondernemingen, welke niet ressorteren onder
het Bankbesluit, een discriminatie in het
leven geroepen wordt door aan sommige
toe te laten de term « bank >> te gebruiken, zoals de postzegelbank, doch aan
andere dit te weigeren zonder dat biertoe enig objectief criterium bestaat:

Overwegende dat artikel 42, 1°,
van het koninklijk besluit nummer
185 van 9 juli 1935 dat straffen bepaalt ten aanzien van degenen die
onder meer zich niet schikken naar
artikel 3 van dat besluit een algemene draagwijdte heeft; dat die straffen niet enkel toepasselijk zijn voor
de ondernemingen die verichtingen
doen als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, van het besluit, maar zonder onderscheid voor alle ondernemingen,
die de bewoordingen « bank » of
« bankier » gebruiken in hun maatschappelijke benaming, in de aanOverwegende dat de regel van de
wijzing van hun maatschappelijk gelijkheid van de burgers impliceert
doel, in hun titel, effecten of docu- dat allen die zich in een zelfde toementen, in hun briefwisseling en in stand bevinden op dezelfde wijze
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worden behandeld, doch niet belet
dat door de wet een onderscheid
wordt gemaakt tussen bepaalde categorieen van personen, mits dat onderscheid niet willekeurig is, met
andere woorden dat het kan worden
verantwoord;
Overwegende dat artikel 3 van het
koninklijk besluit nummer 185 van
9 juli 1935, krachtens hetwelk de bewoordingen « bank » of « bankier »
enkel mogen worden gebruikt door
ondernemingen die, overeenkomstig
artikel 2 van dat besluit, zijn ingeschreven op de lijst der banken, zijn
verantwoording vindt in de noodzaak om bij het publiek iedere verwarring te vermijden tussen de ondernemingen die, wegens het aanwenden van gelddeposito's voor eigen rekening tot bank-, krediet-, of
beleggingsoperaties, aan bijzondere
maatregelen van toezicht door de
Bankcommissie zijn onderworpen,
en andere ondernemingen voor dewelke een dergelijk toezicht niet bestaat; dat uit de omstandigheid dat
de ondernemingen die ertoe gerechtigd zijn de bewoordingen « bank »
of « bankier » te gebruiken ook goud
mogen verhandelen, terwijl andere
ondernemingen die goud verhandelen die bewoordingen niet mogen
gebruiken geen miskenning van het
gelijkheidsbeginsel kan worden afgeleid;
Overwegende dat evenmin een
miskenning van het gelijkheidsbeginsel kan worden afgeleid uit de
loutere omstandigheid dat ondernemingen, zoals de << postzegelbank »,
in hun maatschappelijke benaming
het woord << bank » wel mogen gebruiken, nu die samenstelling waarin het woord << bank » voorkomt
geen verwarring kan doen ontstaan
omtrent de aard van de verrichtingen van die ondernemingen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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doordat het arrest er zich toe beperkt
heeft te stellen dat « artikel 3 van het
koninklijk besluit nummer 185 niet strijdig is met de E.E.G.-reglementering »,
terwijl Belgie bij toepassing van artikel 25bis van de Grondwet de uitoefening van bepaalde bevoegdheden heeft
overgedragen aan de Europese Gemeenschappen. Artikel 3!, van het E.G.-Verdrag beoogt de invoering van een regime
waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke
markt niet wordt vervalst. Artikel 5 van
het E.G.-Verdrag stelt: << De Lid-Staten
treffen alle algemene of bijzondere maatregelen, welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te
verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van haar taak. Zij onthouden
zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstelling van dit
Verdrag in gevaar kunnen brengen ».
Uiteindelijk stelt artikel 9.1 van het E.G.Verdrag: « De Lid-Staten nemen of
handhaven, met betrekking tot de openbare bedrijven en de ondernemingen
waaraan zij bijzondere of uitsluitende
rechten verlenen, geen enkele maatregel,
welke in strijd is met de regels van het
Verdrag, met name die bedoeld in de artikelen 7 en 85 tot en met 94 ». Uit de
combinatie van deze diverse artikelen
blijkt dat artikel 3 van het koninklijk besluit nummer 185 van 9 juli 1935 de werking van de Europese concurrentienormen bemoeilijkt :

Overwegende dat, naar luid van
artikel 3 van het koninklijk besluit
nummer 185 van 9 juli 1935, alleen
de ondernemingen bedoeld in artikel 1 van dat besluit - en mits zij
zijn ingeschreven op de jaarlijks
door de Bankcommissie opgemaakte
lijst overeenkomstig artikel 2 van
datzelfde besluit - ertoe gerechtigd
zijn de bewoordingen << bank » of
<< bankier » te gebruiken in hun
maatschappelijke benaming, in de
aanduiding van hun maatschappelljk doel, in hun titels, effecten of
documenten, in hun briefwisseling
Over het zesde middel: schending van en in hun publiciteit;
de artikelen 25bis, 97 van de Grondwet,
Overwegende dat die bepaling er3!, 5 en 90.1 van het Verdrag van Rome
van 25 maart 1957, goedgekeurd door de toe strekt, zoals blljkt uit het antwoord op het vijfde middel, bij het
Belgische wet van 2 december 1957,
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publiek iedere verwarring uit te
sluiten tussen die ondernemingen
die, wegens de verrichtingen omschreven bij artikel 1 van voormeld
besluit aan bijzondere controlemaatregelen onderworpen zijn, en andere
ondernemingen die daaraan niet
zijn onderworpen;
Overwegende dat, indien weliswaar de handel in goud geen monopolie is van die ondernemingen, het
gebruik door die ondernemingen
van de bewoordingen << bank » of
<< bankier » voor het publiek enkel
de aanduiding inhoudt dat het gaat
om ondernemingen die gemachtigd
zijn de verrichtingen te doen omschreven in artikel 1 van het koninklijk besluit nummer 185 van 9
juli 1935 en deswege onder het toezicht staan van de bankcommissie,
ongeacht dat ze ook goud verhandelen waarop bedoelde controle niet
zou worden uitgeoefend;
Overwegende dat aldus artikel 3
van het koninklijk besluit nummer
185 van 9 juli 1935 niet van aard is
de concurrentienormen te bemoeilijken tussen die ondernemingen en
andere ondernemingen die handel
voeren in goud;
Overwegende dat het arrest dienvolgens de beslissing dat << artikel 3
van het koninklijk besluit nummer
185 niet strijdig is met de E.E.G.-reglementering » naar recht verantwoordt en de in het middel vermelde wets- en verdragsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

21 november 1989 - 2• kamer - voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Andersluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.M.
van Hille, Gent.
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STRAFZAKEN - VORMEN - BURGERL!JKE PARTIJ
EISERES - BETEKENING VAN DE VOORZIENING - BETEKEN!NG VAN DE VERKLARING
VAN VOORZIENING- BEW!JS VAN DIE BETEKENING.

De enkele vermeldingen van het exploot
van betekening, waaraan een fotokopie
is gehecht van een door de griffier
voor eensluidend ondertekend uittreksel uit de akte van voorziening in cassatie, stellen op authentieke wijze vast
dat aan de verweerder een volledig afschrift van de verklaring van voorziening is betekend, zodat aan het voorschrift van art. 418, eerste lid, Sv. is
voldaan, ongeacht het bij het origineel
exploot gevoegde stuk, waarnaar in
dat exploot niet wordt verwezen (1).
(DE VOS, BRY T. BLYAU; BLYAU T. DE VOS)
ARREST

(A.R. nr. 2585)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 april 1988 in hoger
En overwegende dat de substan- beroep gewezen door de CorrectioWile of op straffe van nietigheid nele Rechtbank te Oudenaarde;
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

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

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

(1) Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 400,
en voetnoot 6); raadpl. Cass., 13 sept. 1983,
A.R. nr. 8136 (ibid., 1983-84, nr. 22); zie : R.
DECLERCQ, De cassatieprocedure in straf?akeL
(1988), 64; D. LEONARD, « La signification de Ia
declaration de pourvoi en matiere repressive "•
J.T., 1989, 192.
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I. Op de voorzieningen van J acques De Vos en Claudine Bry :
Overwegende dat de voorzieningen enkel gericht zijn tegen « alle
beschikkingen op burgerrechtelijk
gebied waarbij hun vordering werd
afgewezen »;

A. W at de voorziening van J acques De Vos betreft :
Over het tweede middel : schending
van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, en
292 van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van de algemene principes van
onpartijdigheid en van het recht van verdediging, en schending van artikel 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis van 15
april 1988 gewezen werd door onder andere rechter Jenny Houtman, en deze
rechter op 28 april 1987 als alleensprekend rechter in de raadkamer deze zaak
naar de politierechtbank verwees,
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zen door rechter Jenny Houtman die op
28 april 1987 als alleensprekend rechter

in de raadkamer deze zaak naar de politierechtbank verwees, en de eisers derhalve voor het vonnisgerecht in hoger
beroep geen eerlijke behandeling van
hun zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter kregen, zodat het vonnis schending inhoudt van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van artikel 292 van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning
van de algemeen principes van onpartijdigheid en eerbied voor het recht van
verdediging :
Overwegende dat rechter Jenny
Houtman als voorzitter van de raadkamer de eisers Jacques De Vos en
Jacques Blyau verwezen heeft naar
de politierechtbank; dat dezelfde
magistraat vervolgens deel heeft uitgemaakt van het appelgerecht dat
over de op die strafvorderingen gesteunde civielrechtelijke vorderingen uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat zodoende de
rechter Jenny Houtman als appelrechter mede heeft beslist over een
zaak waarin zij voordien, bij het uitoefenen van een ander rechterlijk
ambt, kennis had genomen als rechter in eerste aanleg;

terwijl, overeenkomstig artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden een ieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering, recht heeft op een eerDat het bestreden vonnis derhalve
lijke en openbare behandeling van zijn
zaak, binnen een redelijke termijn, door nietig is;
een onafhankelijke en onpartijdige rechDat het middel in zoverre gegrond
terlijke instantie welke bij de wet is ingesteld; overeenkomstig artikel 292 van is;
het Gerechtelijk Wetboek cumulatie van
rechterlijke ambten verboden is, uitgenomen de gevallen die de wet bepaalt, en
B. W at de voorziening van Claudiovereenkomstig datzelfde artikel het ne Bry betreft :
vonnis nietig is dat gewezen werd door
een rechter die vroeger bij het uitoefeOverwegende dat de vernietiging
nen van een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak; overeen- van de beslissing op de civielrechtekomstig de genoemde artikelen en over- lijke vordering van Jacques De Vos
eenkomstig de algemene principes van tegen de verweerder Jacques Blyau,
onpartijdigheid en eerbied voor de rech- de vernietiging meebrengt van de
ten van verdediging het vonnis in hoger beslissing op de civielrechtelijke
beroep nietig is wanneer het werd gewezen door een rechter die vroeger als al- vordering van eiseres tegen voorleensprekend rechter in de raadkamer noemde Jacques Blyau, die door dede zaak naar de politierechtbank ver- zelfde onwettigheid is aangetast en
wees en terwijl het bestreden vonnis waartegen eiseres een regelmatige
derhalve nietig is omdat het werd gewe- voorziening heeft ingesteld;
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II. Op de voorziening van Jacques betekend, zodat aan het voorschrift
Blyau:
van artikel 418, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvurdering is volOver het door verweerder aange- daan, ongeacht het bij het originele
voerde middel van niet-ontvankelijk- exploot gevoegde stuk waarnaar in
heid van eisers voorziening :
dit exploot niet wordt verwezen;
Overwegende dat om te voldoen
aan het voorschrift van artikel 418,
Dat het middel van niet-ontvaneerste lid, van het Wetboek van kelijkheid van de voorziening moet
Strafvordering, een volledig af- worden verworpen;
schrift van de verklaring van voorziening van de burgerlijke partij
Overwegende dat de voorziening
moet worden betekend aan de partij
enkel gericht is tegen de beslissing
tegen wie zij gericht is;
op zijn eis « als burgerlijke partij teOverwegende dat te dezen het ex- gen De Vos Jacques »;
ploot van betekening van de verklaring van voorziening, dat door eiser
Overwegende dat de vernietiging
in origineel wordt voorgelegd, vermeldt : << betekend en met het af- van de beslissing op de civielrechteschrift dezer gelijkvormig verklaard lijke vordering van Jacques De Vos
afschrift dezer gelijkvormig ver- tegen eiser, de vernietiging meeklaard afschrift gelaten aan (de ver- brengt van de beslissing op de ciweerder De Vos) van het uittreksel vielrechtelijke vordering van eiser
uit het register der akten van hager tegen verweerder, die door dezelfde
beroep in cassatie gehouden ter grif- onwettigheid is aangetast en waartefie van de Rechtbank van Eerste gen eiser een regelmatige voorzieAanleg te Oudenaarde, opgemaakt ning heeft ingesteld;
in dato zesentwintig april 1900 achtentachtig, waaruit blijkt dat namens (Jacques Blyau) voorzien werd
in beroep in cassatie tegen de beschikkingen van het vonnis uitgeOm die redenen, zonder dat er resproken op 15 april 1988 door de den is om het eerste middel van de
Correctionele Rechtbank te Ouden- eisers sub I en de middelen van eiaarde inzake als vermeld doch enkel ser sub II te onderzoeken, vernietigt
voor wat betreft de eis van Blyau het bestreden vonnis in zovere het
Jacques voornoemd als burgerlijke uitspraak doet over de civielrechtepartij tegen De Vos Jacques ( ... ) en lijke vorderingen van Jacques De
ik heb aan de betekende zijnde en Vos en Claudine Bry tegen Jacques
sprekende als hager gezegd, af- Blyau en van Jacques Blyau tegen
schrift dezer en gelijkvormig ver- Jacques De Vos; beveelt dat van dit
klaard afschrift van voorzegd uit- arrest melding zal worden gemaakt
treksel uit de register van verklarin- op de kant van het gedeeltelijk vergen van beroep in cassatie gelaten, nietigde vonnis; laat de kosten ten
met een Franse vertaling van beide laste van de Staat; verwijst de aldus
stukken, desnoods onder gelijkvor- beperkte zaak naar de Correctionele
mig artikel 44 (van het Gcrechtelijk Rechtbank te Gent, zitting houdenWetboek) gesloten omslag afgege- de in hager beroep.
ven. Met een vertaling in de Franse
taal »;
21 november 1989 - 2• kamer - Voor·
Overwegende dat te dezen de ver- zitter:
de h. Boon, afdelingsvoorzitter meldingen van het exploot op au- Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijk
thentieke wijze vaststellen dat aan Juidende conclusie van de h. du Jardin,
verweerder een volledig afschrift advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Sivan de verklaring van voorziening is mont en B. Van Den Daele, Oudenaarde.
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de bewaring van B ... T ... aan wie de
rechterlijke overheid hen had toevertrouwd, wanbedrijf bepaald bij
artikel 369bis, eerste en vierde lid,
van het Strafwetboek;

HOGER BEROEP STEMMIGHEID VEREIST.

STRAFZAKEN - EEN·
GEVALLEN WAARI:'-1 ZE IS

Wanneer de strafrechter in eerste aanleg
de beklaagde tot een enkele straf heeft
veroordeeld wegens verschillende leiten van onttrekking van twee van zijn
drie minderjarige kinderen aan de bewaring van de persoon aan wie de
rechterlijke overheid hen had toevertrouwd, en hem heeft vrijgesproken
van datzelfde misdrijf t.a. v. het derde
kind, kan het hof van beroep niet dan
onder vaststelling dat het met eenparigheid van stemmen uitspraak heeft
gedaan, de beklaagde veroordelen wegens het bedoeld misdrijf gepleegd ten
aanzien van de drie kinderen, oak al
bevestigt het voor alle misdnjven samen de door de eerste rechter uitgesproken straf (1).
(V ... T. T ... )
ARREST

(A.R. nr. 3286)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen eiser :

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schE>nd~ng van artikel 21lbis van het
Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat eiser ten verzoeke van het openbaar ministerie voor
de correctionele rechtbank was gedagvaard ter zake van onttrekking
van de minderjarigen P ... v ... d ... B ... ,
K. .. v ... d ... B ... en J ... v ... d ... B ... aan

----------------1
(1) Raadpl. Cass., 9 jan. 1987, A.R. nr. 5377
(A.C., 1986-87, nr. 272, met noot R.D.).
Zie A. LORENT, « La regie de l'unanimite des
juges d'appel "• R.D.P., 1980-81, 401 (415).

Overwegende dat de correctionele
rechtbank bij het beroepen vonnis
eiser heeft veroordeeld, met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, tot een enkele straf, namelijk
een hoofdgevangenisstraf van een
maand, met uitstel gedurende een
termijn van drie jaar, en een geldboete van 100 frank verhoogd met
opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van een maand, wegens de feiten gepleegd ten aanzien
van de minderjarigen K ... v ... d ... B ...
en J ... v ... d ... B ... , doch hem heeft
vrijgesproken van het feit gepleegd
ten aanzien van de minderjarige P ...
v ... d... B ... ;
Overwegende dat het hof van beroep, op het hoger beroep van eiser,
beklaagde, en van het openbaar ministerie, beslist als volgt : « Doet het
vonnis a quo teniet waar het beklaagde vrijspreekt wegens de feiten met betrekking tot het kind v ...
d ... B ... P ... , en opnieuw wijzende
dienaangaande : Zegt dat de feiten
betrekkelijk het kind v ... d ... B ... P ...
bewezen zijn, en dat zij bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek met de andere in de tenlastlegging bewezen gebleven feiten beteugeld worden met de door de eerste
rechter opgelegde straffen >>;
Overwegende dat het arrest, nu
het, zonder vast te stellen dat het
hof van beroep met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak heeft
gedaan, de telastlegging ook ten
aanzien van P ... v ... d ... B ... gepleegd
bewezen verklaart, ofschoon de correctionele rechtbank eiser daarvan
had vrijgesproken, en hoewel het de
door de eerste rechter uitgesproken
straf bevestigt artikel 211bis van
het Wetboek van Strafvordering
schendt;
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser :
Overwegende dat de vernietiging
op de niet beperkte voorziening van
eiser, beklaagde, van de beslissing
op de strafvordering de vernietiging
meebrengt van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering die het gevolg is
van eerstgenoemde beslissing, zelfs
indien, zoals te dezen, de vernietiging van de beslissing op de strafvordering ambtshalve wordt uitgesproken;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt da:t 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.
21 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTE..N - ALGEMEJ\E BEGRIPPEN STRAFZAKEN VEROORDELI:'<r; VASTSTELLI'\IG VAN DE BESTANDDELE'< VAN HET
MISDRIJF.

Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die de beklaagde veroordeelt
wegens een misdrijf dat met de bewoordingen van de wet omschreven is

in de beschikking van verwiJzmg
waarbij de zaak bij het vonnisgerecht
aanhangig werd gemaakt (1).
(VAN LOOCK)
ARREST

(A.R. nr. 3310)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 496 van
het Strafwetboek,
doordat het arrest eiser schuldig verklaart aan het feit sub C, in het arrest
omschreven als « als dader of mededader
(artikel 66 van het Strafwetboek) te Nijlen, kanton Lier, en met samenhang te
Brussel, zelfde gerechtelijk arrondissement, op 31 januari 1986 : ten nadele van
A.G. Securitas oplichting van een som
van 862.400 frank (artikel 496 van het
Strafwetboek) » en hem veroordeelt tot
een gevangenisstraf, een geldboete of
een vervangende gevangenisstraf, met
de enkele redengeving dat « uit het onderzoek ter terechtzitting en uit het
strafdossier de schuld van de beklaagden
aan de hen ten laste gelegde feiten sub
C bewezen is »;
terwijl artikel 97 van de Grondwet vereist dat de rechter, zelfs bij ontstentenis
van een conclusie dienaangaande, de
schuldigverklaring van de beklaagde regelmatig met redenen omkleedt, welke
vereiste inhoudt dat hij aile bij de wet
vereiste voorwaarden en aile bestanddelen van het misdrijf vaststelt; dat, wanneer de rechter andere bewoordingen gebruikt dan de wettelijke omschrijving
van het misdrijf, hij overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet verplicht is aile
bestanddelen van het misdrijf vast te
stellen; dat overeenkomstig artikel 496
van het Strafwetboek het misdrijf oplichting vereist dat de dader zich met het
oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, gelden, roerende goederen, verbintenissen,
kwijtingen,
schuldbevrijdingen heeft
doen afgeven of leveren, hetzij door het
aanwenden van listige kunstgrepen, het(1) Raadpl. Cass., 27 okt. 1987, A.R. nr. 1428
(A.C., 1987-88, nr. 117, met voetnoot 1).
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zij door het gebruikmaken van valse namen of valse hoedanigheden om te doen
geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht,
of van een denkbeeldig krediet om een
goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen
verwachten of te doen vrezen of om op
andere wijze misbruik te maken van het
vertrouwen of van de lichtgelovigheid;
het arrest derhalve door eiser schuldig te
verklaren aan het misdrijf in het arrest
omschreven als « ten nadele van A.G. Securitas oplic:hting van een som van
862.400 frank (artikel 496 van het Strafwetboek) , en eiser te veroordelen tot
een gevangenisstraf en een geldboete of
vervangende gevangenisstraf zonder het
bestaan van alle bestanddelen van het
genoemde misdrijf vast te stellen, niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van artikel 496
van het Strafwetboek) :

Overwegende dat eiser, bij beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen van 4 november 1986,
naar de correctionele rechtbank
werd verwezen wegens onder meer
de telastlegging C, namelijk mededaderschap aan oplichting van ene
bedrag van 862.400 frank ten nadele
van A.G. Securitas, feit gepleegd te
Nijlen, en met samenhang te Brussel, op 31 januari 1986;
Dat in de beschikking van verwijzing het aan eiser ten laste gelegde
feit is omschreven in de bewoordingen van artikel 496 van het Strafwetboek;
Overwegende dat het beroepen
vonnis, dat verwijst naar voormelde
beschikking van de raadkamer
krachtens dewelke de zaak bij het
vonnisgerecht is aanhangig gemaakt, de correctionele rechtbank
onbevoegd verklaart;
Overwegende dat het hof van beroep, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, de zaak aan
zich trekt, eiser schuldig verklaart
aan de telastlegging C en hem tot
straf veroordeelt;
Overwegende dat het arrest, door
aldus eiser schuldig te verklaren

401

aan de telastlegging C, impliciet
maar zeker beslist dat de appelrechters oordelen dat eiser schuldig is
aan die telastleging zoals ze krachtens de beschikking van verwij zing
bij het vonnisgerecht is aanhangig
gemaakt, en zodoende constateert
dat de constitutieve elementen van
het wanbedrijf bepaald bij artikel
496 van het Strafwetboek voorhanden zijn;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanof op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
tH~le

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelljkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. J. Verbist.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - STRAFZAKE!\f - STRAFVORDERI~G

E!\f CIV!ELRECHTELIJKE \'ORDERING - TEGE!IiSTRIJDIGHEID TCSSEN DE BESLISSI~G OP DE STRAFVORDER!"iG E:-.i DE
BESLISS!~G OP DE CIVIELRECHTELIJKE VORDERI~G SCHENDI~G VAN ART. 97 GW.

Door tegenstrijdigheid aangetast is de
beslissing die op de strafvordering de
beklaagde veroordeelt wegens het opzettelijk toebrengen van verwondingen
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of slagen die een ziekte of ongeschikt-·
heid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld in art. 399, eerste lid, Sw., ten gevolge hadden, en die
op de civielrechtelijke vordering van
het slachtoffer van die verwondingen
of slagen een deskundigenonderzoek
beveelt met een opdracht die de eventualiteit van een blijvende arbeidsongeschiktheid in de zin van art.· 400 Sw.
insluit (1).

(BUCKENS A. T. BUCKENS Y.)
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duur (bestendige of tijdelijke) (... )
van de werkonbekwaamheid waarmede de slachtoffers Buckens Yvette en De Dycker Anja ingevolge de
hen op 13 november 1985 toegebrachte verwondingen of slagen behept zijn »;
Overwegende dat zulks de eventualiteit van een blijvende arbeidsongeschiktheid, in de zin van artikel
400 van het Strafwetboek, die in de
bewezen verklaarde feiten niet is
begrepen, impliceert;

ARREST

(A.R. nr. 3315)

Overwegende dat het arrest aldus
door tegenstrijdigheid is aangetast;

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :

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

Overwegende dat, op de niet beperkte voorziening van eiser, beklaagde, de vernietiging van de beslissing op de strafvordering de
Over het ambtshalve aangevoerde mid- vernietiging medebrengt van de niet
del: schending van artikel 97 van de definitieve beslissingen op de civielGrondwet:
rechtelijke vorderingen, die een gevolg zijn van eerstgenoemde beslisOverwegende dat het arrest eiser sing, en zulks niettegenstaande de
op de strafvordering veroordeelt om vernietiging van de beslissing op de
« opzettelijk verwondingen of slagen strafvordering ambtshalve wordt uitte hebben toegebracht aan Anja De gesproken;
Dycker en aan Yvette Buckens, slagen of verwondingen die een ziekte
of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten
Om die redenen, ongeacht de door
gevolge hadden bij voornoemdEm »;
dat het op de civielrechtelijke verde- eiser aangevoerde middelen die niet
ring van verweerster, ingesteld in tot cassatie zonder verwijzing kuneigen naam en in naam van Anj a nen leiden, vernietigt het bestreden
De Dycker, met bevestiging van het arrest; beveelt dat van dit arrest
beroepen vonnis, een deskundigen- melding zal worden gemaakt op de
onderzoek beveelt met opdracht, on- kant van het vernietigde arrest; laat
der meer « te doen kennen (... ) de de kosten ten laste van de Staat;
graad (gehele of gedeeltelijke) en de verwij st de zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
(1) Cass., 15 feb. 1984, A.R. nr. 3290 (A.C.,
1983-84, nr. 332); 16 april 1986, A.R. nr. 4813
(ibid., 1985-86, nr. 500); 6 sept. 1988, A.R.
nr. 1800 (ibid., 1988-89, nr. 8; 31 okt. 1989, A.R. nr.
3312, supra, nr. 132); zie de noot van R. Vandeplas, in R. W:, 1988-89, 20; zie Cass., 12 sept. 1989,
A.R. nr. 3111 (A.C., 1989-90, nr. 25).

21 november 1989- 2• kamer- Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. N. Clerens, Dendermonde.
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1° PREJUDICIEEL GESCHIL -

STRAFZAKEN - ART. 16 VOORAFGAANDE TITEL SV.
- BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST MET DE
UITVOERING WAARVAN HET MISDRIJF VERBAND HOUDT.

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN
BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST MET DE UITVOERING WAARVAN HET MISDRIJF VERBAND
HOUDT.
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

Overwegende dat het arrest de
strafvordering jegens eiseres door
verjaring vervallen verklaart en eiseres niet in kosten van die verdering veroordeelt;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres :

Over het middel : schending van de artikelen 15, 16 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, 491 van
het Strafwetboek, 1341, 1347, 1348, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het hof van beroep in de be!0, 2° en 3° De strafrechter vermag een
misbruik van vertrouwen niet bewezen streden beslissing, na te hebben vastgete verklaren zonder het bestaan van steld dat de strafvordering vervallen was
de door de beklaagde betwiste over- wegens verjaring, oordeelt dat het, nu
eenkomst naar de regels van art. 1341 de burgerlijke-partijstelling geschiedde
e. v. B. W. vast te stellen en zonder de vooraleer de verjaring van de strafvordeomstandigheden aan te wijzen waardoor ring intrad, gehouden blijft, louter wat
het de schuldeiser niet mogelijk zou de burgerrechtelijke vordering betreft,
zijn geweest zich een schriftelijk be- het bestaan van de ten laste gelegde
wijs van de bedoelde overeenkomst te misdrijven nader te onderzoeken, en in
verschaffen en die het bewijs van het dat verband beslist dat het ten laste gebestaan ervan door getuige of vermoe- legde misbruik van vertrouwen bewezen
dens zouden toelaten (1).
is, de burgerlijke partij geschaad heeft
en deze op vergoeding voor de schade
lastens eiseres gerechtigd is, op grond
van de motieven dat « de regel dat de
(VAN QUICKELBERGHE)
strafrechter, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een
ARREST
overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist
(A.R. nr. 3334)
wordt, zich gedraagt naar de regels van
het burgerlijk recht bij zijn beslissing
HET HOF; - Gelet op het bestre- over het bestaan van die overeenkomst
den arrest, op 23 februari 1989 door of over de uitvoering ervan (artikel 16
het Hof van Beroep te Gent gewe- van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering), te dezen geen
zen;
toepassing (vindt) omdat (...) de beklaagde met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid, in de loop van de
(1} Raadpl. Cass., 23 nov. 1920 (Pas., 1921, normale uitvoering van een burgerlijke
141}; 10 rnaart 1952 (AC., 1952, 372); 9 dec. overeenkomst, weze het bewaargeving,
1968 (ibid., 1969, 362}; J. DU JARDIN, De prejudi- lening of andere, beslist heeft, uiteraard
cii!Je geschillen in strafzaken, Recht in bewe- zonder medeweten van de burgerlijke
ging (Kluwer - 1973), dee! I, 433-443; D. HoLpartij, de haar toevertrouwde waardepaSTERS, Bewijsvoering in strafzaken, 2B, in
Strafrecht en strafvordering, Commentaar met pieren definitief aan de burgerlijke paroverzicht van rechtspraak en rechtsleer (Klu- tij te onttrekken "• dat « door de beklaagde, zoals door de burgerlijke partij,
wer).
3° BEWIJS -

STRAFZAKEN PREJUDICIEEL GESCHIL - ART. 16 VOORAFGAANDE TITEL SV. - BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST
MET DE UITVOERING WAARVAN HET MISDRIJF VERBAND HOUDT.
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geenszins betwist (wordt) dat tussen hun
beide enige overeenkomst was tot stand
gekomen », dat « de aard en de omvang
van die overeenkomst wel betwist (worden), het bestaan op zichzelf niet », dat
welke de juiste inhoud was van de alleszins bestaande burgerrechtelijke overeenkomst tussen de burgerlijke partij en
de beklaagde en welke verbintenissen
precies werden afgesproken tussen hen,
om tot de overhandiging van de kasbons
en aangehechte coupons te beslissen,
hier niet (kan) achterhaald worden bij
ontstentenis van bewijslevering volgens
de burgerrechtelijke voorschriften », dat
« (evenwel) vaststaand en voldoende is
dat er enige overeenkomst met betrekking tot het ter beschikking stellen van
kasbons tussen partijen bestond, maar
dat er geen termijn voor teruggave was
bedongen en er blijkbaar tussen partijen
geen geschriften zijn opgesteld » en dat
« aangenomen mag worden dat de burgerlijke partij tijdelijk de beklaagde
heeft willen bevoordelen door zijn kapitaal ter beschikking te stellen met het
oog op inpandgeving >>,
terwijl overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
slechts hij die door zijn fout of gebrek
aan voorzorg schade heeft veroorzaakt
aan een derde, gehouden is deze te vergoeden; te dezen de aan eiseres verweten fout bestond in het strafrechtelijk gesanctioneerde misbruik van vertrouwen,
zoals bedoeld in artikel 491 van het
Strafwetboek, dat slechts voorhanden
kan zijn wanneer een overeenkomst inzake de overdracht te precairen titel van
goederen, gelden, koopwaren en dergelijke, voorligt; het bewijs van deze aan
het misbruik van vertrouwen ten grandslag liggende overeenkomst, gelet op artikel 16 van de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering dient
geleverd te worden naar de regels van
het burgerlijk recht; verweerder, als burgerlijke partij, of het openbaar ministerie derhalve aan de hand van de regels
van het burgerlijk recht dienden te bewijzen dat eiseres de litigieuze waardepapieren had ontvangen van verweerder,
onder de verbintenis deze later, op een
bepaald ogenblik of op vraag van verweerder, terug te bezorgen, al dan niet
met de verplichting deze waarden ondertussen op een bepaalde wijze te gebruiken of te besteden; zoals door eiseres
aangevoerd, deze overeenkomst met verbintenis tot teruggave van de waardepapieren, betrekking had op zaken die de
som of de waarde van 3.000 frank te hoven gaan, zodat het bewijs ervan door
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geschriften diende te worden geleverd,
minstens een begin van bewijs door geschrift diende voorhanden te zijn of
diende te worden vastgesteld dat het de
schuldeiser niet mogelijk was geweest
zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem
was aangegaan; het hof van beroep te
dezen, om te besluiten tot het misbruik
van vertrouwen, en meer bepaald de eraan ten grondslag liggende overeenkomst waardoor eiseres te precairen titel
de litigieuze waarden ontving onder verbintenis ze terug te geven, geen melding
maakt van enige geschreven akte noch
van enig begin van bewijs door geschrift,
noch van de onmogelijkheid in hoofde
van verweerder om zich een schriftelijk
bewijs te verschaffen van de verbintenissen die jegens hem waren aangegaan,
zodat het hof van beroep niet alleen ten
onrechte oordeelde dat artikel 16 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering te dezen geen toepassing
kon vinden, doch evenmin wettig kon besluiten dat, spijts de ontstentenis van
het bewijs volgens de regels van het burgerlijk recht van de juiste inhoud van de
overeenkomst tussen de burgerlijke partij en eiseres, en van de precieze verbintenissen die tussen hen bestonden, het
misbruik van vertrouwen, grondslag van
de aansprakelijkheidsvordering op grond
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek, bewezen was (schending van alle
in de aanhef van het middel aangewezen
wetsbepalingen) :

Overwegende dat luidens artikel
16 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering wanneer het misdrijf verband houdt met
de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan ontkend of
waarvan de uitlegging betwist
wordt, de strafrechter zich gedraagt
naar de regels van het burgerlijk
recht bij zijn beslissing over het bestaan van die overeenkomst of over
de uitvoering ervan;
Overwegende dat eiseres vervolgd
werd wegens misbruik van vertrouwen; dat de appelrechters oordelen
onder de rubriek « burgerrechtelijk » dat de « hoger omschreven ten
laste gelegde misdrijven bewezen >>
werden en dat het onttrekken van
de toevertrouwde waardepapieren
gebeurde « in de loop van de normale uitvoering van een burgerlijke
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overeenkomst »; dat uit de telastlegging hlijkt dat de waarde van de
verspilde of verduisterde akten drieduizend frank te hoven gaat;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat artikel 16 van de voorafgaande titel van het Wethoek van
Strafvordering te dezen geen toepassing vindt omdat « zoals verder zal
worden uiteengezet, (eiseres) met
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, in de loop van de normale uitvoering van een hurgerlijke
overeenkomst, weze het hewaargeving, lening of andere, heslist heeft,
uiteraard zonder medeweten van
(verweerder), de haar toevertrouwde
waardepapieren definitief aan (verweerder) te onttrekken. Alleszins
wordt door (eiseres) zoals door (verweerder) geenszins hetwist dat tussen hen heiden enige overeenkomst
was tot stand gekomen. De aard en
de omvang van die overeenkomst
worden wel hetwist, het hestaan op
zich zelf niet » en verder overwegen : << Welke de juiste inhoud was
van de alleszins hestaande hurgerrechtelijke overeenkomst tussen
verweerder en eiseres en welke verhintenissen precies werden afgesproken tussen hen, om tot de overhandiging van de kashons en aangehechte coupons te heslissen, kan
hier niet achterhaald worden hij
ontstentenis van hewijslevering valgens de hurgerrechtelijke voorschriften, vaststaand en voldoende
is evenwel dat er enige overeenkomst met hetrekking tot het ter heschikking stellen van kashons tussen partijen hestand maar dat er
geen termijn voor teruggave was
hedongen en er hlijkhaar tussen
partijen geen geschriften zijn opgesteld. Eiseres heroept zich op handgifte, eigendomsoverdragende overeenkomst, die het hier hesproken
misdrijf zou uitsluiten, maar hewijst
deze handgifte niet hoewel de hewijslast ter zake op haar rust »;
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hestaan van die door eiseres hetwiste overeenkomst naar de regels van
het hurgerlijk recht vast te stellen,
met name de regels van artikel 1341
en volgende van het Burgerlijk Wethoek, en zonder de omstandigheden
aan te duiden waardoor het de
schuldeiser niet mogelijk zou zijn
geweest zich een schriftelijk hewijs
van de hedoelde overeenkomst te
verschaffen, en die het hewijs van
het hestaan ervan door getuigen of
vermoedens zouden toelaten;
Dat het arrest artikel 16 van de
voorafgaande titel van het Wethoek
van Strafvordering schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering van verweerder tegen eiseres; verwerpt de voorziening voor
het overige; heveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in
de helft van de kosten en verweerder in de overige helft; verwijst de
aldus heperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
21 november 1989- 2• kamer- Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal
Advocaten : mrs.
Butzler en Verbist.
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Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat er een aan het mis- BESCHERMING VAN DE MAAThruik van vertrouwen onderliggende
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COMovereenkomst hestand, zonder het
MISS!E TOT BESCHERMING VAN DE MAAT-
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ting tot bescherming van de maatschappij of van de geschikte inrichting uit het
oogpunt van veiligheid en verzorging
wordt gehoord alvorens de commissie
een beslissing neemt; dat het duidelijk is
Nietig is de beslissing van de commissie dat de directeur of geneesheer moet wortot bescberming van de maatscbappij den gehoord van de inrichting waar de
die beveelt dat de gei'nterneerde zal gei:nterneerde geplaatst is; dat dit horen
bebouden worden in de inrichting tot van directeur of geneesheer immers
bescberming van de maatscbappij voortspruit uit de bekommernis van de
waar bij was geplaatst, wanneer nocb wetgever om de commissie te adviseren
uit de beslissing nocb uit enig ander omtrent de gedragingen van de gei:nterstuk waarop bet Hof vermag acbt te neerde in de inrichting en omtrent zijn
slaan, blijkt dat de directeur of de ge- meest recente situatie en houding, in het
neesbeer van de inricbting waar de ge- bijzonder zijn geestestoestand; dat dit
i'nterneerde is geplaatst, werd gehoord enkel kan gebeuren door de directeur of
(1).
de geneesheer van de inrichting waar de
gei:nterneerde geplaatst is; dat dit laatste
blijkt uit de lezing van artikel 14 van de
(V ... M... )
wet van 1 juli 1964, zodat de commissie
door de directeur van de inrichting te
ARREST
Gent te horen, inrichting waar de ge'interneerde niet geplaatst was, de artike(A.R. nr. 3865)
len 14, 16 en 18 van de wet van 1 juli
1964 schendt; dat inderdaad vaststaat dat
HET HOF; - Gelet op de bestre- de directeur of geneesheer van de inrichden beslissing, op 25 september 1989 ting te Merksplas had moeten gehoord
gewezen door de commissie tot be- worden door de commissie :
scherming van de maatschappij, inOverwegende dat onwettig is de
gesteld bij de psychiatrische afdebeslissing van de commissie tot beling van de gevangenis te Gent;
scherming van de maatschappij, die
Over bet eerste middel, gesteld als uitspraak moet doen over een door
volgt: schending van de artikelen 14, 16 de gei'nterneerde ingediend verzoek
en 18 van de wet van 1 juli 1965 tot be- tot invrijheidstelling, wanneer zij
scherming van de maatschappij tegen gewezen is zonder de directeur of de
abnormalen en de gewoontemisdadigers,
geneesheer van de inrichting tot bedoordat de bestreden beslissing ver- scherming van de maatschapij of
meldt dat eiser geplaatst werd in de in- van de geschikte inrichting uit het
richting tot bescherming van de maatschappij te Merksplas bij beslissing van oogpunt van veiligheid en verzor27 februari 1989; dat op 25 september ging te horen;
1989 gehoord werd te Gent de heer Hans
Overwegende dat uit de bestreden
Claus, adjunct-directeur van de Gevange- beslissing blijkt dat eiser gei'nternis Gent; dat het verzoek tot invrijheidstelling op proef van de gei:nterneerde neerd werd bij arrest van het Hof
verworpen wordt en dat het behoud be- van Beroep te Gent van 18 januari
volen wordt in de inrichting tot bescher- 1988, dat hij bij beslissing van 27 feming van de maatschappij te Merksplas; bruari 1989 geplaatst werd in de intevens wordt eiser verwezen naar de in- richting tot bescherming van de
richting tot bescherming van de maat- maatschappij te Merksplas en zijn
schappij te Merksplas voor de interne- behoud in de inrichting tot bescherring K.I.H.B. 19 juni 1989,
ming van de maatschappij te Merksterwijl de artikelen 16 en 18 van de plas bevolen wordt;
wet van 1 juli 1964 bepalen dat de directeur of de geneesheer van de inrichOverwegende dat uit die beslissing eveneens blijkt dat, benevens
de gei'nterneerde zelf, zijn advocaat
(1) Raadpl. Cass., 28 jan. 1981 (A.C., 1980-81,
nr. 311); 0. VAN DE MEULEBROEKE, << La Com- en een magistraat van het openbaar
mission de defense sociale », R.D.P., 1986, minsiterie, werd gehoord : « de heer
biz. 168, nr. 58.
Hans Claus, adjunct-directeur van
SCHAPPIJ, RECHTDOENDE OVER EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE- WETTIGHEID- VOORWAARDE.
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de gevangenis te Gent », terwijl niet
is vermeld dat zou gehoord zijn de
directeur of de geneesheer van de
inrichting tot bescherming van de
maatschappij of van de geschikte inrichting uit het oogpunt van veiligheid en verzorging waar de gei:nterneerde is geplaatst en die vermelding evenmin voorkomt in de andere stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan;
Dat het middel gegrond is;

de beslissing en spreekt de verwijzing
uit (1). (Art. 97 Gw.; artt. 21, 22 en 23
wet 17 april 1878.}

21 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever de h. De Peuter - Gelijkluidende conclusie van de h. Krings, procureur-generaal - Advocaat: mr. J. De
Clercq, Gent.

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 281 van
het koninklijk besluit van 18 juli 1977
houdende coordinatie van de algemene
bepalingen inzake douane en accijnzen,
bekrachtigd bij de wet van 6 juli 1978, 21
en 22 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering :

(BELGJSCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. BOUGARD)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7577}

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1988
door het Hof van Beroep te Luik geOm die redenen, ongeacht het wezen;
tweede en het derde middel, die niet
I. Op de voorziening van 25 april
tot cassatie zonder verwijzing kun- 1989:
nen leiden, vernietigt de bestreden
beslissing; beveelt dat van dit arrest
Overwegende dat eiser, vervolgenmelding zal worden gemaakt op de de partij, afstand doet van zijn voorkant van de bestreden beslissing; ziening;
verwij st de zaak naar de commissie
tot bescherming van de maatschapII. Op de voorziening van 8 mei
pij te Gent, anders samengesteld.
1989:

Overwegende dat het arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, het aan verweerder ten laste gelegde misdrijf bewezen verklaart zoals het in de dagvaarding is omschreven;
Nr. 186
Overwegende dat de datum waarop de feiten zouden begaan zijn,
niet duidelijk blijkt noch uit de
2• KAMER - 22 november 1989
bewoordingen van de dagvaarding,noch uit de gronden van het arrest dat het misdrijf bewezen verVERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORklaart zoals het in de dagvaarding
DERING - TERMIJNEN - VEROORDELENDE
omschreven staat;
BESLISSING - DATUM VAN DE FElTEN N!ET
NAUWKEURIG VERMELD.
Overwegende dat het Hof aldus in
de onmogelijkheid verkeert na te
Wanneer de bestreden beslissing de da- gaan of de strafvordering al dan
tum van de feiten niet nauwkeurig genoeg opgeeft, verkeert het Hof in de 1 - - - - - - - - - - - - - - - - onmogelijkheid om na te gaan of de
(1) Zie Cass., 17 juni 1987, A.R. nr. 5760
strafvordering al dan niet verjaard (A.C., 1986-87, nr. 635), en 16 maart 1988, A.R.
was; het Hof vernietigt de veroordelen- nr. 6219 (ibid., 1987-88, nr. 444).
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niet verjaard was op de dag van de
uitspraak van het arrest;

Nr. 187

als het niet is betekend aan de partij
waartegen het is gericht (1). (Art. 418

Sv.)

(MR. GOBERT - CURATOR IN HET FAILLISSEMENT LEPAGE, LE MANS ASSURANCES N.V.
T. FALQUE)

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
door de vervolgende partij neergeARREST ( vertaling)
legde memorie, verleent aide van de
afstand van de op 25 april 1989 inge(A.R. nr. 7624)
stelde voorziening; rechtdoende op
HET HOF; - Gelet op het bestrede voorziening van 8 mei 1989 : vernietigt het bestreden arrest; beveelt den arrest, op 24 april 1989 door het
dat van dit arrest melding zal wor- Hof van Beroep te Luik gewezen;
den gemaakt op de kant van het
I. Op de voorziening van Jean-Mavernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de rie Gobert:
zaak naar het Hof van Beroep te
Overwegende dat niet blijkt dat
Brussel.
eiser, die curator is van het faillissement Marcel Lepage, zijn voorzie22 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver- ning heeft doen betekenen aan de
slaggever: de h. Ghislain - Gelijklui- partij tegen wie zij gericht is;
dende conclusie van de h. Declercq,
Dat de voorziening niet ontvankeadvocaat-generaal - Advocaat: mr. De
lijk
is;
Bruyn.
II. Op de voorziening van de
naamloze vennootschap Le Mans
Assurances :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;
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VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAFZAKEN - VORMEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT VAN DE
BEKLAAGDE - BETEKENING VAN HET CASSAT!EBEROEP.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de curator van het faillissement
van de beklaagde, die het geding van
laatstgenoemde heeft hervat en veroordeeld is jegens de burgerlijke partij,

Om die redenen, verleent akte
van de afstand van de voorziening
van de naamloze vennootschap Le
Mans Assurances; verwerpt de voorziening van Jean-Marie Gobert; veroordeelt iedere eiser in de kosten
van zijn voorziening.
22 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Biitzler.
(1) Cass., 5 sept. 1966 (Bull. en Pas., 1967, I,
7). Het cassatieberoep hoeft evenwel niet te
worden betekend door de weduwe (Cass., 5
april 1976, A.C., 1976, 896) of door de erfgenamen (Cass., 10 sept. 1975, ibid, 1975, 28) van de
heklaagde, die het geding hebben hervat.
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is aangetast als de eerste en de verzekeraar een ontvankelijk cassatieberoep heeft ingesteld tegen de tweede
beslissing (2).
3° Wanneer, op het cassatieberoep van

1° HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN EN PARTIJEN - UITGIFTE VAN
HET BEROEPEN VONNIS.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE
VERZEKERAAR- VERNIETIG!NG VAN DE BESLISSING OP EEN VAN DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN- VERNIETIGING VAN
DE EINDBESLISSING OP EEN ANDERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

3° CASSATIE -

VERNIETIG!NG - OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - CASSATIEBEROEP VAN DE
VERZEKERAAR- VERNIETIGING VAN DE BESLISSINGEN OP DE TEGEN DIE VERZEKERAAR
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS BUITEN HET GEDING WORDT GESTELD - VEREISTEN.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING- OMVANG
- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - REGELMATIG CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN DE VERZEKERAAR - VERNIETIG!NG OP HET CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TEN AANZIEN VAN
DE BEKLAAGDE - VEREISTEN.

1o Nietig is het arrest van het hoi van
beroep dat het vonnis van de correctionele rechtbank, zelfs maar gedeeltelijk, bevestigt, wanneer het dossier de
door de griffier eensluidend verklaarde, letterlijke weergave van het vonnis
niet bevat (1).
2° Vernietiging,

op het cassatieberoep
van de vrijwillig tussengekomen
W.A.M-verzekeraar van de beklaagde,
van de beslissing op een tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering
brengt vernietiging mede van de eindbeslissing op een andere, tegen dezelfde verzekeraar ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, wanneer de tweede
beslissing door dezelfde onwettigheid

de verzekeraar van de beklaagde, de
beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen vernietigd worden, geldt die vernietiging
ook voor het beschikkende gedeelte
waarbij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding
wordt gesteld en waartegen geen van
de voor de feitenrechter gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en dat derhalve,
vanuit het oogpunt van de omvang van
de vernietiging, geen apart beschikkend gedeelte is (3).
4° Wanneer de beklaagde en zijn vrijwil-

lig tussengekomen verzekeraar zich regelmatig in cassatie hebben voorzien
tegen een arrest dat hen in solidum
veroordeelt tot schadeloosstelling van
het slachtoffer van een ongeval, en, op
het cassatieberoep van de verzekeraar,
de te diens aanzien gewezen beslissing
vernietigd wordt, leidt die vernietiging
tot de vernietiging van de door dezelfde onwettigheid aangetaste beslissing
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld, zelfs als laatstgenoemde geen
enkel middel aanvoert (4).
(A.G. VAN 1830 N.V., BOTTY T. CANADAS-JIMENEZ,
PALAU, RIDS, JONCKHEERE, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MVTUALITEITEN,
YASIKI, CELIK AYN., CELIK AYS., CELIK L., CELIK
AYL., CELIK ABD.; PALAU, RIDS T. BOTTY, A.G.
VAN 1830 N.V., GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7649)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

1-----------------(2) Over de uitbreiding van de vernietiging
tot de niet definitieve beslissing op de rechtsvordering van een andere burgerlijke partij,
zie Cass., 24 mei 1989, A.R. nr. 7247 (A.C.,
1988-89, nr. 544).
{3) Zie arrest in vorige noot.

{1) Zie Cass., 26 juni 1985, A.R. nr. 4256
(A.C., 1984-85, nr. 650).

(4) Cass., 21 maart 1989, A.R. nr. 2621 (A.C.,
1988-89, nr. 411).
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terwijl de stukken die krachtens de arI. Op de voorziening van het echtpaar Antonio Palau en Rosa Rius, tikelen 207 en 423 van het Wetboek van
Strafvordering aan het appelgerecht en
burgerlijke partijen :
daarna aan het Hof van Cassatie moeten
worden voorgelegd, een afschrift van het
beroepen vonnis moeten bevatten dat
door de griffier van de rechtbank die de
beslissing heeft gewezen, eensluidend is
verklaard (schending van de artikelen
207 en 423 van het Wetboek van Strafvordering) en het Hof ten gevolge van
het niet inachtnemen van die substantii:He rechtsvorm onmogelijk kan nagaan
of de door het bestreden arrest bevestigII. Op de voorziening van de de
beroepen beslissing en het bestreden
naamloze vennootschap A.G. van arrest wettig zijn (schending van artikel
1830:
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat niet blijkt dat
de eisers hun voorziening hebben
doen betekenen aan de partijen tegen wie zij gericht is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die tegen eiseres zijn ingesteld door de
verweerder het echtpaar Canadas-Jimenez, Charles Jonckheere, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, dat is gesubrogeerd in de
rechten van Charles Jonckheere,
Mumine Yasiki, Aynur Celik, Aysel
Celik, Leyla Celik, Ayla Celik, Abdurohman Celik :
Over het tweede middel: schending
van de artikelen 207 en 423 van het Wethoek van Strafvordering en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, op de hogere beroepen die zijn ingesteld tegen het op 16 februari 1988 door de twaalfde kamer van
de Correctionele Rechtbank te Luik gewezen vonnis, uitspraak doet over de tegen eiseres ingestelde rechtsvorderingen
en dat vonnis gedeeltelijk bevestigt na
inzage van een eenvoudig afschrift van
dat vonnis dat niet eensluidend verklaard is door de griffier die het onder
zijn bewaring heeft; dat zulks blijkt uit
het aan de griffie van het Hof van Cassatie overgezonden dossier van de
rechtspleging, nu de door de griffier
Delflandre op 9 maart 1988 opgemaakte
inventaris van de stukken van het voor
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
aangelegde dossier onder het nr. 23 van
de stukken aileen de vermelding " vonnis van 16 februari 1988 " draagt en het
bij het dossier gevoegde stuk 23 een vonnis van 16 februari 1988 is waarop door
middel van een stempel· de vermelding
« Voor eensluidend afschrift. De griffier >>
is aangebracht zonder dat deze echter is
ondertekend,

Overwegende dat het aan het appelgerecht en vervolgens aan het
Hof van Cassatie voorgelegde dossier de door de griffier eensluidend
verklaarde letterlijke weergave van
de beroepen beslissing moet bevatten;
Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat een door de
griffier ondertekend afschrift van
het vonnis bij het dossier is gevoegd, zodat het Hof onmogelijk
kan nagaan of het beroepen vonnis
en het arrest, dat het gedeeltelijk
bevestigt, wettig zijn;
Dat het middel gegrond is;

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die tegen eiseres zijn ingesteld door de
verweerders, het echtpaar Palau-Rius, en door het in de rechten van
Emilio Palau gesubrogeerde Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten :
Overwegende dat eiseres verklaart afstand te doen van haar
voorziening wegens het feit dat die
beslissingen geen eindbeslissingen
zijn;
Overwegende dat het arrest eiseres, in solidum met de beklaagde
Botty, veroordeelt om aan de verweerders de in het arrest nader aangegeven vergoedlngen te betalen,
zonder de beslissing aan te houden
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over punten waarover later nog uitspraak zou moeten worden gedaan;
dat die beslissingen dus eindbeslissingen zijn; dat er derhalve geen
grond bestaat om akte te verlenen
van de afstand, die immers door
dwaling blijkt te zijn aangetast en
niet als berusting kan worden uitgelegd;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissingen op de
door de verweerders sub A tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen de vernietiging tot gevolg heeft van de door de verweerders sub B tegen eiseres ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, aangezien ze door dezelfde onwettigheid
zijn aangetast;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen op de door de
verweerders tegen eiseres ingestelde burgerljke rechtsvorderingen
dient te worden uitgebreid tot de beslissing op de tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerrechtelijke rechtsvorderingen, waartegen geen van de
partijen in de zaak een ontvankelijk
cassatieberoep kon instellen en die
derhalve, wat de omvang van de
vernietiging betreft, geen afzonderlijke beslissing is;
III. Op de voorziening van Bernard Batty, beklaagde:
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
Overwegende dat eiser, die zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien, geen enkel middel aanvoert;
Overwegende dat evenwel de beslissingen waarin de aan de burgerlijke partijen verschuldigde vergoedingen worden vastgesteld ook uitspraak doen over de door die burgerlijke partijen tegen eiser en tegen de vrijwillig tussengekomen
naamloze vennootschap A.G. van
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1830 ingestelde rechtsvorderingen,
en door dezelfde onwettigheid zijn
aangetast; dat bijgevolg de vernietiging van die beslissingen op de
voorziening van de verzekeraar zich
ook uitstrekt tot de beslissingen
waarbij Botty veroordeeld wordt om,
bij diens in gebreke blijven, de aan
de getroffenen verschuldigde vergoedingen te betalen;

Om die redenen, verwerpt de
voorzieningen van het echtpaar Palau-Rius, burgerlijke partijen; vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de
rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen tegen de naamloze
vennootschap A.G. van 1830, de beklaagde Bernard Batty en het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; veroordeelt het echtpaar Antonio Palau
en Rosa Rius in de kosten van hun
voorziening; veroordeelt: 1) het echtpaar Canadas-Jimenez, 2) het echtpaar
Palau-Rius,
3)
Charles
Jonckheere, 4) het Nationaal Verbond van Socialistische l\1 u tuali te iten, 5) Yasiki Mumine, 6) Aynur Celik, 7) Aysel Celik, 8) Leyla Celik,
9) Ayla Celik, en 10) Abdurohman
Celik, ieder in een tiende van de
kosten van de voorziening van eiser
Bernard Batty en in een tiende van
de kosten van de voorziening van de
naamloze vennootschap A.G. van
1830, de kosten van de betekening
van de voorziening van genoemde
eiseres aan het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds, die te haren
laste blijven, niet meegerekend; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
22 november 1989 - 2• kamer - I'oorzitter: de h. Screvens, voorzitter - T'erslaggever: de h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Ad~·ocaat: mr. Dassesse.
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Nr. 189
ze

KAMER -

1° VONNISSEN

22 november 1989

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - BCRGERLIJKE RECHTVORDERI"iG - VERPLICHTING VAN DE RECHTER
LITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PCNTEN
VAN DE VORDERING.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN BCRGERLIJKE RECHTSVORDERI:'I<G - VERPLICHTING VAN DE RECHTER CITSPRAAK TE
DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERI"iG.

zo Art. 1138, SO, Ger. W. wordt geschonden door de strafrechter die nalaat uitspraak te doen over de vordering van de burgerlijke partij tot het
verlenen van akte van het door haar
voor de toekomst gemaakte voorbehoud (1), en die geen volledige uitspraak doet over de vordering van de
burgerlljke partij die ertoe strekt de
beklaagde te doen veroordelen in de
kosten van beide instanties, met inbegrip van de kosten van de geneeskundige deskundigenonderzoeken (2).

1° en

(DARMO'-'T T. COLAIA:\':\'I)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7678)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1989 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
·--------------""""
(1) De uitdrukkelijke beslissing van de rechter over dat punt is van belang voor de toepassing van art. 27 van de wet van 17 april 1878.
Zw Cass., 21 feb. 1984, A.R. nr. 8443 (A.C,
1983-84, nr. 347); 31 dec. 1985, A.R. nr. 9800
{ibid., 1983-86, nr. 286), en 4 april 1989, A.R.
nr. 2498 (ibid., 1988-89, nr. 428).
(2) Zie Cass., 31 mei 1983, A.R. nr. 7950
(A.C., 1982-83, nr. 5.t1), 22 jan. 1986, A.R.
nr 4527 (Ibid., 1983-86, nr. 327), alsook de beschlkkende gedeelten van de arresten van 11
mel 1988, AR. nr 6078 (ibid., 1987-88, nr. 566),
en 13 Jan 1989, A.R. nr 6771 (ibid., 1988-89,
nr 283)

Nr. 189

Overwegende dat het bestreden
arrest enkel uitspraak doet over de
burgerlijke belangen;
Over het middel: schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest verweerder, op de
door eiser tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, veroordeelt om aan
eiser diens kosten en uitgaven terug te
betalen en hem ter vergoeding van de
verschillende bestanddelen van zijn
schade (morele schade, pretium doloris
en materi~He schade tijdens de periodes
van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid) verschillende bedragen, verhoogd met de interesten, doch met aftrek van een reeds gestort bedrag en de
daarop betrekking hebbende interesten
te betalen; dat het arrest eveneens verweerder veroordeelt in de appelkosten,
doch daarentegen nalaat zich uit te spreken over de vorderingen, die eiser had
ingesteld in zijn regelmatig neergelegde
appelconclusie en die strekten, enerzijds,
tot bevestiging van het beroepen vonnis,
in zoverre het hem akte had verleend
van het voorbehoud dat hij voor de toekomst had gemaakt omtrent een mogelijke verwikkeling of verslechtering van
de huidige toestand, wegens de « reserves die de deskundige had geuit over de
gunstige evolutie van het geval, waardoor de getroffene terecht wat bezorgd
was geworden », en, anderzijds, tot veroordeling van verweerder in de kosten
van beide instanties, dat wil zeggen niet
aileen de appelkosten, doch oak de in
eerste aanleg gemaakte kosten, de kosten voor geneeskundige deskundigenonderzoeken inbegrepen,
terwijl, luidens artikel 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek, de appelrechters
ertoe gehouden waren uitspraak te doen
over aile punten van de door eiser in
zijn hoedanigheid van burgerlijke partij
ingestelde vordering, die door hem bij
hen aanhangig waren gemaakt bij regelmatig ingediende conclusie, en het arrest, nu het nalaat over het voorbehoud
van eiser uitspraak te doen met bevestiging van de beslissing van het beroepen
vonnis over dat punt, en nu het evenmin
uitspraak doet over de vordering die ertoe strekt verweerder te veroordelen in
de kosten van eerste aanleg, de kosten
voor de geneeskundige deskundigenonderzoeken inbegrepen, artikel 1138, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt
door het beroepen vonnis op dat punt
niet te bevestigen, de uitspraak over die
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punten van de vordering niet aan te houden en de zaak niet naar de eerste recher te verwijzen voor uitspraak:

Nr. 190
2•

KAMER -

22 november 1989

Overwegende dat krachtens artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek de rechters uitspraak moe- 1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AA)I;HOUten doen over alle punten van de
DING - DOSSIER TER INZAGE GELEGD VAN
vordering die bij hen aanhangig zijn
DE VERDEDIGING - REGELING.
gemaakt,
2° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 5.4

Overwegende dat eiser in zijn
E.V.R.M. - BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT
voor het hof van beroep genomen
AANHOUDI'IG - DOSSIER TER INZAGE GELEGD VAN DE VERDEDIGI:'Ii'G - REGELI:'Ii'G.
conclusie onder meer vroeg dat het
beroepen vonnis zou worden bevestigd in zoverre het hem akte had 1° en 2° Wanneer de raadsman van de
verdachte van het dossier inzage heeft
verleend van zijn voorbehoud voor
kunnen nemen v66r de verschijning
de toekomst, en dat verweerder zou
voor de raadkamer, overeenkomstig
worden veroordeeld in de kosten
art. 4 Wet Voorlopige Hechtenis, valt
van beide instanties, de kosten van
geen schending van art. 5.4 E. V.R.M.
de geneeskundige deskundigenonaf te Jeiden uit de omstandigheid dat
de verdachte niet zelf inzage heeft gederzoeken inbegrepen;
kregen van het dossier (1).

Overwegende dat het bestreden
arrest geen uitspraak doet over het
aldus geformuleerde eerste punt van
de vordering en onvolledig uitspraak
doet over het tweede punt;

(BONGIOR:'Ii'O)
ARREST ( verta]ing)

(A.R. nr. 7863)

Dat het middel gegrond is;
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Om die redenen, vernietigt het be- Brussel, kamer van inbeschuldigingstreden arrest in zoverre het nalaat stelling;
uitspraak te doen over de vorderinOver het middel: schending van artigen met betrekking tot het voor de kel 5.4 van het Europees Verdrag tot Betoekomst gemaakte voorbehoud en scherming van de Rechten van de Mens
de in eerste aanleg gemaakte kos- en de Fundamentele Vrijheden, onderteten, de kosten van de geneeskundi- kend op 4 november 1950 te Rome, en
ge deskundigenonderzoeken inbe- goedgekeurd bij de akte van de W etgegrepen; beveelt dat van dit arrest vende Macht van 13 mei 1955,
doordat het arrest, na vooraf te hebmelding zal worden gemaakt op de
ben vastgesteld dat eiser in zijn conclukant van het gedeeltelijk vernietig- sie aanvoerde dat zijn recht van verdedide arrest; veroordeelt eiser in de ging geschonden was omdat hij niet zelf
kosten; verwijst de aldus beperkte inzage had kunnen nemen van het doszaak naar het Hof van Beroep te sier van het onderzoek, de beschikking
van 1 september 1989 bevestigt waarin
Brussel.
de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel had verklaard
22 november 1989 - 2• kamer - Voor- dat de voorlopige hechtenis van eiser wezitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver- gens ernstige en uitzonderlijke omstanslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, advo(1) Zie Cass., 18 okt. 1989, A.R. nr 7843
caat-generaal - Advocaat: mr. Dasses(A.C., 19_89-90, _supra n_r 99). _
se.
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digheden die de openbare veiligheid
raakten, moest worden gehandhaafd,

terwijl uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, en meer bepaald
uit de brieven van 4 september 1989, van
de raadsman van eiser, meester JeanPaul Dumont, aan de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Brussel en aan
de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling, blijkt dat eiser gevraagd heeft om zelf van zijn dossier inzage te mogen nemen v66r zijn verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling; daarentegen uit geen enkel stuk
blijkt dat op dat verzoek is ingegaan,
maar dat het arrest beslist dat noch de
Belgische wetten inzake strafrechtspleging, meer bepaald inzake voorlopige
hechtenis, noch het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden de zich in voorlopige hechtenis bevindende verdachte
het recht toekennen om zelf inzage te
nemen van het dossier van het onderzoek vooraleer het onderzoek gesloten is;
het in het middel aangehaalde artikel 5.4
bepaalt dat « een ieder, die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid
is beroofd, het recht heeft voorziening te
vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van
zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onregelmatig is »; uit dit artikel,
dat directe werking heeft in de Belgische
rechtsorde en dat derhalve voorrang
heeft boven de bepalingen van nationaal
recht, impliciet volgt dat de verdachte,
met het oog op het debat voor de rechter, inzage heeft kunnen nemen van de
stukken van het dossier, als hij daarom
verzocht heeft; het arrest derhalve, nu
het de met toepassing van artikel 5 van
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis gewezen beschikking bevestigt
niettegenstaande het feit dat eiser, onclanks zijn verzoek daartoe, geen inzage
had gekregen van de processtukken, het
in het middel aangehaalde artikel 5.4
schendt:

Nr. 191

zijn invrijheidstelling beveelt indien
de gevangenhouding onrechtmatig
is;
Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat eiser, die een
raadsman heeft, niet zelf inzage
heeft gekregen van het dossier, niet
valt af te leiden dat hij niet de gelegenheid heeft gekregen om een passend verweer te voeren tegen de
gronden die zijn aangevoerd ter
rechtvaardiging van de voorlopige
hechtenis;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen in
acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
22 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Screvens, voorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq,
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.

Cattier, Brussel.

Nr. 191

1• KA:\IER - 23 november 1989
Overwegende dat artikel 5.4 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een 1° BELASTING- TOEPASSI!\G VA'S DE REGELS VAX HET BCRGERLIJK RECHT I"f BEieder die door arrestatie of gevanLASTI:\GZAKEX - GRE!\ZE!\.
genhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht heeft voorziening te
vragen bij de rechter opdat deze op 2° HUWELIJKSVERMOGENS.STELSELS - WETTEU.JK STELSEL - RECHTE!\
korte termijn beslist over de wettigVA\ DE SCHLLDEISERS - ART 1414 B.W heid van zijn gevangenhouding en
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BETALI:IIG VAN DE GE~IEE::\'SCHAPPELIJKE
SCHCLDEN - VER:\IOGE:II WAAROP ZIJ KC::\'NEN WORDEN VERHAALD.

(BELGISCHE STAAT - :\11'\. Y. Fl:\AXCIE:\
T. COt:REACX)
ARREST ( vertaling)

3° INKOMSTENBELASTINGEN
RECHTEN EN VOORRECHTE:\1 VA:II DE SCHATKIST - ART. 294 W.I.B. (Y66R WIJZIGIXG BIJ
ART. 21 WET VAN 10 FEB. 1981) - 1:\'TORDERI:\IG VAN DE TEN NA!\IE VAN HET GEZ!'-.sHOOFD GEHEVE:\1 BELASTI::\'G - GOEDERE::\'
WAAROP DE 1:\TORDERING !\JAG WORDE::\'
VERHOOGD.

(A.R. nr. 8489)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;

Over het eerste middel: schending van
de artikelen 294, 325 van het Wetboek
RECHTEN EN VOORRECHTE:\1 VAN DE SCHATvan de Inkomstenbelastingen, gecoi:irdiKIST - ART. 325 W.I.B. -- KE::\'::\'ISGEVI::\'G AA:\1
neerd bij het koninklijk besluit van 26
DE NOTARIS VAN HET BEDRAG VA:'>/ DE BEfebruari 1964 (artikel 294 van dat wetLASTINGEN DIE AA::\'LEIDING KC!';'\'E::\' GE\"E:'Il
hoek, zoals het van kracht was voor het
TOT INSCHRIJ\"1:\TG VA :'>I DE WETELIJKE HYPOdoor artikel 21 van de wet van 10 februari 1981 werd gewijzigd) en 1414 van het
THEEK VA:'>/ DE SCHATKIST - KEN::\'ISGEVING
Burgerlijk Wetboek,
BETREFFE'\'DE GOEDEREN UT EE:\1 ERFE::\'IS
OF EEN SCHEXKI:'>IG - GE\"OLGE:'>I.
doordat het arrest beslist dat de betekening van 4 december 1980 aileen uitwerking kan hebben met betrekking tot
5° BESLAG - BESLAG O"iDER DERDE:\1
de belastingen op de persoonlijke inkomKEN:'>IISGEVING AAN EEN NOTARIS, OVEREE:'>Isten van mevrouw R. .. die z1j uit haar
KOMSTIG ART. 325 W.l.B., IN VERBA'\'D !\lET
bedrijfsactiviteit of uit haar eigen roeGOEDEREN l'IT EEN ERFENIS OF EE:'>I SCHE:\1rende of onroerende inkomsten heeft geKING - RECHT VAN DE STAAT, l\li::\'ISTER
haald, en zulks op grond dat « het oude
VAN FINANCIEN, OM 1:'>1 HA"iDE:'Il VA:'II DE NOartikel 294 van het Wetboek van de InTARIS BESLAG ONDER DERDEN TE LEGGE:\!
komstenbelastingen ten tijde van de
OP DE IN DIE KEN::\'ISGEVI:IIG BEDOELDE BEvoormelde betekening (op 4 december
DRAGEN.
1980) nog steeds van toepassing was; dat
de belastingschuld luidens de bepalingen
1" De regels van het burgerlijk recht van artikel 1414 van het Burgerlijk Wetzijn alleen dan in belastingzaken toe- hoek weliswaar reeds een gemeenschappasselijk, als de belastingwet niet er- pelijke schuld was, maar dat de invordevan afwijkt (1).
ring van die schuld, gelet op de bepalingen van het oude voormelde artikel 294,
zeker op de goederen van de echtgeno2°, 3°, 4° en 5° Wanneer de rechter vast- ten kon worden vervolgd, tenzij de echtstelt dat een kennisgeving aan een no- genoot laat blijken dat die goederen
taris van het bedrag van de ten name voortkomen van een successie of van
van een gezinshoofd geheven belastin- een schenking; dat niet wordt betwist
gen betrekking had (lp goederen die de dat in dit geval de goederen die op 19 jaechtgenoot had verkregen en die voort- nuari zijn verkocht, nu zij uit een suckwamen uit een erfenis of een schen- cessie of een schenking voortkomen, eiking, beslist hij wettig dat de Staat, mi- gen goederen van de echtgenote R ... zijn;
nister van Financien, niet het recht had dat daaruit volgt dat (verweerdE'r) teom in handen van de notaris beslag on- recht betoogt dat (eiser) de invordE'ring
der derden te leggen op de in die ken- van de belasting, bedoeld in de bE'tE'kenisgeving bedoelde bedragen die hij ning van 4 december 1980, niet mag VE'rdoor de verkoop van voormelde goede- volgen en evenmin onder verweE'rdE'r bE'ren in zijn bezit had. (Art. 294 W.I.B. slag mag leggen op de bedragen die hij
v06r wijzig. wet 10 feb. 1981.)
ten gevolge van de verkoopakte in bezit
-----------------1 heeft; dat (eiser) tevergeefs betoogt dat
(1) Zie Cass., 9 juli 1931 (Bull. E'n Pas., 1931, de bepalingen van het voormelde oudE'
I, 218); 7 juli 1938 (ibid., 1938, I, 259); 17 juni artikel 294 aileen een aanvuiling of toe1946 (ibid., 1946, I, 241); 20 maart 1958 (1bid., voeging bij het gemeen recht waren E'n
1958, I, 805), mE't concl adv.-gE'n. Dumon, E'n 10 van uitzonderlijke aard waren; dat, E'nE'rSE'pt. 1968 (A.C., 1969, I, 38).
zijds, zo de regE'ls van het burgE'rlijk
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Nr. 191

recht in beginsel toepasselijk zijn in be- schuldeisers viel; dat gemeenrecht werd
lastingzaken, die regel slechts geldt voor gewijzigd en uitgebreid door de inwerzover de belastingwet daarvan niet af- kingtreding van de wet van 14 juli 1976
wijkt, zoals in voornoemd artikel 294; en van het nieuwe artikel 1414 van het
dat, anderzijds, de regels betreffende de Burgerlijk Wetboek; dat artikel sedert
invordering van de belasting geen empi- zijn inwerkingtreding derhalve net zo
rische regels zijn, nu de wetgever een van toepassing is op het verhaalrecht
hoofdstuk aan die invordering heeft ge- van eiser als op dat van iedere andere
wijd (hoofdstuk VIII, art. 294 e.v. W.I.B.); schuldeiser, en derhalve het verhaa~ redat, ten slotte, zo men het 01.1de artikel gelt dat eiser, zoals te dezen, kan mtoe294 op de door eiser voorgestelde wijze fenen ter invordering van de belasting
toepast, de wetgever dat artikel niet had die na de inwerkingtreding van de wet
hoeven te wijzigen door de wet van 10 van 14 juli 1976 is vervallen; de wijziging
februari 1981 »,
van de artikelen 294 en 295 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bij de
terwijl artikel 1414 van het Burgerlijk wet van 10 februari 1981 en inzonderheid
Wetboek bepaalt dat de gemeenschappe- de invoeging in dat wetboek van een
lijke schulden zowel verhaald kunnen nieuw artikel 295, alleen tot gevolg heeft
worden op het eigen vermogen van elk gehad dat de Schatkist inzake vordering
der echtgenoten als op het gemeenschap- van de belasting nieuwe en ruimere
pelijk vermogen; die bepaling een alge- rechten heeft gekregen dan die waarover
mene draagwijdte heeft en onder meer de andere schuldeisers van de onder het
op de belastingschulden van toepassing wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten
is; artikel 294 van het Wetboek van de beschikken ingevolge het nieuwe artikel
Inkomstenbelastingen, zoals het van 1414 van het Burgerlijk Wetboek; daaruit
kracht was v66r zijn vervanging door ar- volgt dat het arrest, door te beslissen dat
tlkel 21 van de wet van 10 februari 1981, het oude artikel 294 van het Wetboek
overigens bepaalde dat de invordering van de Inkomstenbelastingen een specivan de belasting gevestigd ten name van fiek stelsel van invordering van de belashet gezinshoofd mag worden vervolgd op ting uitmaakt, dat de toepassing van het
al de roerende of onroerende goederen nieuwe artikel 1414 van het Burgerlijk
van de echtgenoten ... tenzij die echtge- Wetboek uitsluit, niettegenstaande het
noot ... laat blijken dat (zijn) goederen gemeen karakter van de belastingschuld,
voortkomen ... van een successie (of) van aan het oude artikel 294 van het Weteen schenking ... ; die wetsbepaling, toen boek van de Inkomstenbelastingen een
ze werd aangenomen, ten voordele van draagwijdte toekent die het niet heeft
de Schatkist een ruimer invorderings- (schending van die wetsbepaling) en bijrecht had ingesteld dan dat van de ande- gevolg ten onrechte de toepassing van
re schuldeisers van de onder het wette- het nieuwe artikel 1414 van het Burgerlijk stelsel gehuwde echtgenoten krach- lijk Wetboek afwijst (schending van die
tens artikel 1409, 2°, van het Burgerlijk wetsbepaling); het arrest, door ten slotte
Wetboek, zoals het bestond v66r zijn te zeggen dat de overeenkomstig artikel
opheffing bij de wet van 14 juli 1976 be- 324 van het Wetboek van de Inkomstentreffende de wederzijdse rechten en ver- belastingen op 4 december 1980 gedane
plichtingen van echtgenoten en de huwe- betekening zonder uitwerking is, evenlijksvermogensstelsels; de schuldeisers, eens die wetsbepaling schendt :
in het wettelijk stelsel v66r de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976,
Overwegende dat de regels van
een schuldvordering ten laste van de gemeenschap niet op de eigen goederen het burgerlijk recht alleen dan toevan de echtgenote konden vervolgen; het passelijk zijn in belastingzaken als
specifieke stelsel dat door het oude arti- de belastingwet niet ervan afwijkt;
kel 294 van het Wetboek van de InkomOverwegende dat, zo artikel 1414
stenbelastingen was ingevoerd, dus aan
de Schatki&t, benevens het vervolgings- van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
recht dat hij zoals elke andere schulde- dat gemeenschappelijke schulden
naar kon uitoefenen, een bijkomend ver- zowel kunnen worden verhaald op
volgingsrecht op de eigen goederen van het eigen vermogen van elk der
de echtgenote wilde toekennen; de daarin bepaalde uitzonderingen tot gevolg echtgenoten als op het gemeenhadden dat de Schatkist opnieuw onder schappelijk vermogen, artikel 294
toepassing van de gemeenrechtelijke re- van het Wetboek van de Inkomstengels inzake het verhaalsrecht van de belastingen, zoals het toen van
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VAN DE ZAKEN - ART. 109BIS, GER.W., l;\1 DAT
kracht was, bepaalde dat de invordeWETBOEK I:"i!GEVOEGD BIJ ART. 6 WET VA'i' 19
ring van de belasting gevestigd ten
Jt:LI 1985 - WERKI'i'G l:"il DE TIJD.
name van het gezinshoofd mocht
worden vervolgd op al de roerende
of onroerende goederen van de echt- 2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIEN, BESLUITEN - WERKING !'I DE
genoten, tenzij de echtgenoot laat
TIJD - ART. 109BJS, GER.W., I:"il DAT WETBOEK
blijken dat hij die goederen v66r
INGEVOEGD BIJ ART. 6 WET VAN 19 JCLJ 1985.
zijn huwelijk bezat of dat de goederen of de gelden waarmede die goeen 2° Bij ontstentenis van een overderen werden aangeschaft, voort- 1° gangsbepaling
in de wet van 19 juli
kwamen van een successie of van
1985 tot instelling van kamers met een
een schenking;
raadsheer in de hoven van beroe>p, is
art. 109bis Ger. W., dat in dat wetboek
Overwegende dat het hof van bewerd ingevoegd bij art. 6 van voorroep, nu het had vastgesteld dat de
noemde wet tot regeling van de toewljbetekening van 4 december 1980 bezing van de zaken aan de kamers satrekking had op goederen uit een
mengesteld uit een of drie raadsheren,
nalatenschap of een schenking, wetonmiddellijk van toepassing op de getig beslist dat eiser, met toepassing
schillen waarin onder vigeur van de
van voornoemd artikel 294, geen beoude wet hager beroep is ingesteld (1).
slag kon leggen onder verweerder
op de in die betekening bedoelde be(VERBEELE:"il T. RE'i:IER)
dragen die hij door de verkoop van
genoemde goederen in zijn bezit
ARREST ( vertaling)
had;
Dat het middel naar recht faalt;
(A.R. nr. 8499)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1988 door
Om die redenen, verwerpt de het Hof van Beroep te Luik gewevoorziening; veroordeelt eiser in de zen;
kosten.
Over het eerste middel: schending van
de artikelen 3, 101, § 3 (zoals het van
23 novembe>r 1989- 1• kamer- roor- kracht was v66r de wijziging ervan bij
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter de wet van 19 juli 1985 tot instelling van
Verslagl{ever: mevr. Charlier - Gebjk- kamers me>t een raadsheer in de hove>n
luidende conclusie van de h. Velu, eerste van beroep en zoals het is gewijzigd bij
advocaat-generaal -- Advocaten : mrs. artikel 1 van die wet), 109bis, inzonde>rDe Bruyn en Van Ommeslaghe.
heid § 2, 779, eerste lid, van het Gerechtelijk We>tboek en 9 van voormelde wet
van 19 juli 1985,
doordat het arrest, dat uitspraak die>nde te doen op een hoger beroep dat door
verweerster regelmatig op 21 oktober
1985 was ingesteld en op dezelfde dag is
betekend, door een enkele raadsheer is
gewezen,
terwijl het bij de wet van 19 juli
Nr. 192
1985 ingevoerd artikel 109bis, § 2, dat op
1 december 1985 van kracht is geworden,
weliswaar in zijn eerste lid zegt dat aan
1e KAMER - 23 november 1989
de kamers met een raadsheer wordt toe-

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE Bl:RGERLJJKE ZAKEN- HOF VAN BEROEPSAME'-ISTELLING - KAMER BESTAANDE LIT
EEN OF DRIE RAADSHEREN - TOEWIJZING

(1) Cass., 9 feb. 1989, A.R. nr. 8334 (A.C.,
1988-89, nr. 334). Zie Cass., 27 okt. 1988 en 10
nov. 1988, A.R. nrs. 8076 en 8132 (1bid., 1988-89,
nrs. 119 en 146).
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gewezen « het hoger beroep tegen beslis- de kamer van het hof van beroep
singen gewezen door een kamer van de met slechts een enkele raadsheer;
rechtbank van eerste aanleg met een
Overwegende dat, luidens artikel
rechter >>, het echter bepaalt dat « het in
het eerste lid genoemde hoger beroep in 3 van het Gerechtelijk Wetboek, de
elk geval wordt toegewezen aan de ka- wetten op de rechterlijke organisamers met drie raadsheren in het hof, in- tie, de bevoegdheid en de rechtspledien zulks wordt aangevraagd door ap- ging van toepassing zijn « op de
pellant in zijn hoofdakte van hoger hangende rechtsgedingen » zonder
beroep », dat « de zaak eveneens wordt
dat die worden onttrokken aan de
toegewezen aan of verwezen naar een
kamer met drie raadsheren in het hof, instantie van het gerecht waarvoor
indien zulks door geei:ntimeerde bij een zij op geldige wijze aanhangig zijn
ter post aangetekende brief aan de grif- en behoudens de uitzonderingen bij
fier der rollen wordt aangevraagd, ten de wet bepaald;
laatste binnen dertig dagen te rekenen
Overwegende dat de wet van 19
van de betekening of kennisgeving van
de akte van hoger beroep » en dat << de juli 1985 tot instelling van kamers
termijn is voorgeschreven op straffe van met een raadsheer in de hoven van
verval »; de wetgever, door aldus de uit- beroep een wet op de rechterlijke
oefening van het recht van de gei:nti- organisatie is;
meerde om te vragen dat de zaak naar
Dat door de invoeging in het Geeen kamer met drie raadsheren zal wor- rechtelijk
Wetboek van artikel
den verwezen, te doen afhangen van een 109bis, de zaak aan het hof van beoo straffe van verval voorgeschreven terHliJn, stellig heeft willen afwijken van de roep waarbij het hoger beroep van
onmiddellijke toepassing van de nieuwe verweerder aanhangig is, niet is ontwet op de rechterlijke organisatie op de trokken, in de zin van artikel 3 van
in artikel 109bis, § 2, bedoelde zaken, dat wetboek;
waarin d1e termijn was verstreken voorOverwegende dat in de wet van 19
dat zij van kracht was geworden; het ho- juli 1985, die op 1 december 1985 in
ger beroep te dezen op 21 oktober 1985
was ingesteld en op dezelfde dag ter werking is getreden, geen overkennis gebracht, dit is meer dan dertig gangsbepalingen voorkomen, dat
dagen voordat de wet van 19 juli 1985 op voormeld artikel 109bis derhalve on1 december 1985 in werking was getre- middellijk van toepassing is << op de
den, zodat de zaak noodzakelijk overeen- hangende rechtsgedingen », ook al
komstig artikel 101, § 3 (oud), van het zijn zij aangespannen onder de gelGerechtelijk Wetboek door een kamer ding van de oude wet, zodat eiseres
met drie raadsheren had moeten worden niet kan aanvoeren dat het arrest
behandeld en afgedaan; daaruit volgt dat
het arrest, dat door een enkele raads- nietig is, omdat het niet is gewezen
heer en niet door het vereiste aantal door een gerecht dat niet is samenrechters is uitgesproken, nietig is (scherr- gesteld uit het voorgeschreven aanding van alle in het middel aangewezen tal rechters;
bepalingen) :
Dat het middel faalt naar recht;

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de zaak tussen eiseres en verweerster oorspronkelijk
was vastgesteld op de terechtzitting
van 31 oktober 1985, zevende kamer
van het hof van beroep met drie
raadsheren, maar dat zij op die datum werd uitgesteld;
Overwegende dat de partijen nadien zijn overeengekomen om de
zaak voor een kamer met een raadsheer te brengen; dat de zaak op de
terechtzitting van 11 februari 1988 is
behandeld en afgedaan door de tien-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
23 november 1989- 1• kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Poupart - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal
Advocaat: mr.
Draps.
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KAMER -

1° SPELEN

23 november 1989

EN WEDDENSCHAPPEN

- BELASTING OP DE AGENTSCHAPPEN VOOR
WEDDENSCHAPPEN OP DE PAARDENWEDRENNEN - DECREET VAN 29 JUNI 1985 VAN DE
WAALSE GEWESTRAAD - ART. 74BIS W.I.G.B.

2° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

PROVINCIEEN
BELASTINGEN -

PROVINCIE- EN GEMEENTEBELASTINGEN BELASTING OP DE AGENTSCHAPPEN VOOR
WEDDENSCHAPPEN OP DE PAARDENWEDRENNEN - DECREET VAN 29 JUNI 1985 VAN DE
WAALSE GEWESTRAAD - ART. 74BIS W.I.G.B.

1° en 2° Onwettig is de gemeente- of pro-

vincieverordening die een belasting op
de agentschappen voor weddenschappen op de paardenwedrennen invoert
op grand van art. 2 van het decreet
van 29 juni 1985 van de Waalse Gewestraad, waarbij in het W.I.G.B. een
art. 74bis wordt ingevoegd (1).

(AUXILIAIRE PARI MUTUEL UNIFIE BELGE C.V.
T. PROVINCIE LUIK E.A.)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. F 898 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 januari 1987
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Luik gewezen betreffende een bezwaar inzake de belasting over het dienstjaar 1986 op
de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen die
in het buitenland en/of buiten het
W aalse Gewest plaatsvinden;
Gelet op het arrest van het Hof
van 19 januari 1989 (2);

------------------t
(1) Cass., 13 okt. 1988 (twee zaken), A.R. nrs.
F 857 F en F 858 F .(A. C., 1988-89, nr. 85); zie
Arb1tragehof, 2 JUlll 1988, nr. 57/88, en 5 juli
1989, nr. 19/89.
(2) A.C., 1988-89, nr. 295.
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Gelet op het arrest van het Arbitragehof, op 5 juli 1989 onder het
nummer 19/89 gewezen;
Over het middel, zoals dit is weergegeven in het arrest van het Hof
van 19 januari 1989;
Overwegende dat het Arbitragehof, in antwoord op de vraag welke
het Hof in zijn arrest van 19 januari
1989 heeft gesteld, in zijn arrest van
5 juli 1989 voor recht zegt : de artikelen 2 en 3, tweede volzin, van het
decreet van de Waalse Gewestraad
van 29 juni 1985 tot wijziging van
het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen op de spelen en weddenschappen, wat het Waalse Gewest
betreft, schenden de regels die door
de Grondwet of krachtens de Grondwet zijn vastgelegd voor het bepalen
van de onderscheiden bevoegdheid
van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten;
Overwegende dat eruit valt af te
leiden dat de Waalse Gewestraad
geenszins, zoals hij dit heeft gedaan
in artikel 2 van dat decreet, een artikel 74bis mocht invoegen in het
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, en evenmin mocht bepalen, zoals uit artikel 3 van datzelfde decreet blijkt, dat genoemd artikel
14bis vanaf 1 januari 1985 van
kracht zou zijn;
Dat de bestreden beslissing, dientengevolge, op grond van artikel 2
van het decreet niet kon aannemen
dat de verordening betreffende de
belasting op de agentschappen voor
weddenschappen op paardenwedrennen, die in het buitenland en/of buiten het Waalse gewest plaatsvinden,
dat op 30 oktober 1985 door de eerste verweerster is goedgekeurd, en
de verordening van de onder de
nummers 2 tot 17 vermelde verweersters wettig waren;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van
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dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerster in de kosten; verwijst de
zaak naar de bestendige deputatie
van de Provincieraad van Namen.
23 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Bours, Luik.

Nr. 194
1•

KAMER -

24 november 1989

K00P -

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING TEGENWERPELIJKHEID AAN DE
SCHULDENAAR.

Wanneer art. 1690 B. W: moet worden toegepast, volstaat de enkele kennis, door
de schuldenaar, van de overdracht van
de schuldvordering niet om hem de
overdracht tegenwerpelijk te maken
(1).
(OYEN T. GEBROEDERS BRUYNINCKX N.V.)
ARREST

(A.R. nr. 6404)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1165, 1689,
1690 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 573
van het Gerechtelijk Wetboek, 11 van de

-------------------1
(1) Cass., 29 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962,
I, 837} en 7 sept. 1972 (A.C., 1973, 24). Zie
Cass., 12 okt. 1967 en 18 jan. 1968 (A.C., 1968,
218 en 680), 30 april 1976 (A.C., 1976, 977) en 7
feb. 1989, A.R. nr. 1816 (A.C., 1988-89, nr. 330).
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gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, vervangen bij de wet van
3 januari 1980, en 10, § 1, van de voornoemde gecoordineerde wetten, gewijzigd bij de wetten van 6 maart 1973 en
24 maart 1978,
doordat het arrest, na de vaststelling
dat verweersters eis strekt tot veroordeling van eiser tot betaling van een saldo
op facturen voor leveringen in de loop
van de jaren 1982 en 1983 en na de omschrijving van bepaalde door eiser aangevoerde verweermiddelen op deze vordering, beslist tot afwijzing van het door
eiser ingestelde hoger beroep en derhalve tot bevestiging van het beroepen vonnis, gewezen door de Rechtbank van
Koophandel te Turnhout op 1 oktober
1986, waarbij eiser wordt veroordeeld tot
betaling aan verweerster van de hoofdsom van 73.756 frank, met de interesten
en de kosten, op grond : « dat niet betwist wordt dat (eiser) aan wat hij noemt
de "feitelijke vereniging " Gebroeders
Bruyninckx nog het bedrag verschuld~gd
is dat van hem werd gevorderd; dat de
N.V. Gebroeders Bruyninckx werd opgericht onder meer door de gebroeders
Bruyninckx die vennoten waren van de
onregelmatige vennootschap onder firma
Gebroeders Bruyninckx en de handelszaak van deze laatste hierin werd ingebracht; dat de nietigheid wegens vormgebrek (van de onregelmatige vennootschap onder firma) op grond van artikel
4 van de Vennootschapswet op zichzelf
geen afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de verbintenissen van de onregelmatige vennootschap of van die jegens haar aangegaan; dat de raadsman
van (verweerster) bij aangetekende brief
aan (eiser) heeft laten weten dat de
schuldvorderingen van de "feitelijke vereniging " Bruyninckx [op grond van de
aan (eiser) gedane leveringen] aan haar
waren overgedragen; dat, indien de overdracht van schuldvordermg van een onregelmatige aan een regelmatige vennootschap, als met een ongeoorloofde
oorzaak behept kan worden beschouwd
indien de overdracht enkel geschiedde
met het doel de wet te ontduiken, in casu deze overdracht aan (verweerster)
niet als dusdanig dient te worden aangezien, daar (verweerster) werd opgericht
juist om te verhelpen aan de vroeger bestaande onregelmatige toestand; dat de
overdracht van de schuldvordering aan
het bestaan van de schuld van (eiser)
geen wijziging brengt; dat de kennis
door de debiteur, in casu (eiser), van de
overdracht van de schuldvordering, zelfs

Nr. 195
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op een andere wijze dan door betekening
of erkenning, volstaat om hem de overdracht tegenstelbaar te maken (De Page,
Traite Elementaire, t. IV, blz. 411); dat aldus in casu de kennisgeving per aangetekende brief volstaat; dat, gelet op de in
casu regelmatige overdracht, (verweerster) wei de vereiste hoedanigheid heeft
om van (eiser) het bedrag dat hij verschuldigd was aan de onregelmatige vennootschap te vorderen »,
terwijl, ...
tweede onderdeel, de eenvoudige kennis door de schuldenaar van de overdracht van een schuldvordering, die hem
niet overeenkomstig de in artikel 1690
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde
wijze is betekend, niet volstaat om hem
deze overdracht tegenwerpelijk te rnaken en derhalve de overnemer - te dezen verweerster - toe te Iaten te zijnen
opzichte in rechte betaling van de overgedragen schuldvordering te vorderen;
zodat het arrest te dezen niet wettig,
zonder schending van de in het onderdee! aangehaalde wetsbepalingen op
grond van de hierboven vermelde overwegingen, waarin de appelrechters zich
beperken tot de vaststelling van de kennis door de overgedragen schuldenaar namelijk eiser - van de overdracht van
schuldvordering, die ten voordele van
verweerster is tussengekomen en die
aan eiser niet werd betekend op de bij
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde wijze, kan beslissen tot de tegenwerpelijkheid aan eiser van voornoemde overdracht van schuldvordering
en derhalve tot eisers veroordeling tot
betaling aan verweerster van deze
schuldvordering (schending van de artikelen 1165 en 1690 van het Burgerlijk
Wetboek);

schuldvordering, zelfs op een andere
wijze dan door betekening of erkenning, volstaat om de overdracht tegenwerpelijk te maken, artikel 1690
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advocaat:
mr. Geinger.
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24 november 1989

BEWAARGEVING -

GERECHTELIJKE SEKWESTER - HANDELINGEN DIE DE GERECHTELIJKE SEKWESTER MAG VERRICHTEN.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer artikel De gerechtelijke sekwester mag aileen
maar bewarende handelingen verrich1690 van het Burgerlijk Wetboek
ten; art. 1956 B. W. wordt geschonden
moet worden toegepast, de enkele
door het arrest dat, met het oog op de
kennis, door de schuldenaar, van de
uitvoering van de taak van de sekwesoverdracht van de schuldvordering
ter als sekwester, maatregelen beveelt
welke niet meer van bewarende aard
niet volstaat om hem de overdracht
zijn, onder meer wanneer die maatretegenwerpelijk te maken;
gelen ertoe strekken dat de sekwester
de zaken die hem ter bewaring zijn
Overwegende dat het arrest, dat
toevertrouwd, uit handen moet geven
op grond van de vaststelling dat de
(1).
overdracht van schuldvordering eiser ter kennis is gebracht bij aangetekende brief, beslist dat de kennis,
{1) Cass., 11 nov. 1880 (Bull. en Pas., 1881, I,
door eiser, van de overdracht van de 8) en 11 okt. 1951 (A.C., 1952, 28).

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

422

HOF VAN CASSATIE

(ROMBAUT T. HET GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE N.V., DE MUYNCK)
ARREST

(A.R. nr. 6487)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1988 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Nr. 195

geen woord rept over de opdracht van de
verweerder, in zover zij strekte tot onmiddellijke afgifte van bepaalde stukken
aan de agent van de verweerster; zodat
het arrest, dat niet antwoordt op een in
de akte van hoger beroep en in de conclusie ingeroepen middel, niet regelmatig
gemotiveerd is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 1915 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bewaargeving in het algemeen een handeling is,
waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven; artikel 1916 van dat wetboek voorts bepaalt
dat het sekwester een soort bewaargeving is; de artikelen 1956 en 1963 van
dat wetboek bepalen dat, bij een gerechtelijk sekwester, de persoon aan wie de
zaak is toevertrouwd ertoe gehouden is
die zaak, nadat het geschil daaromtrent
zal zijn uitgemaakt, terug te geven aan
degene aan wie zij krachtens de rechterlijke beslissing zal toekomen; uit het geheel van die bepalingen volgt dat de gerechtelijke sekwester enkel daden ter
bewaring kan verrichten; het weliswaar
aan de rechter staat de opdracht van de
sekwester te bepalen; doch zulks enkel
voor zover de bevoegdheden welke hij
aan de sekwester verleent, niet in strijd
zijn met het bewarend karakter van
diens opdracht; het arrest te dezen beslissingen van de eerste rechter bevestigt, waarbij aan de verweerder opdracht
werd geven om bepaalde stukken onmiddellijk « te laten overbrengen » naar het
nieuwe agentschap van de verweerster
en bepaalde gegevens onmiddellijk « ter
beschikking te stellen » van de verweerster, zonder een rechterlijke beslissing
over de grond van de betwisting te hoeven afwachten; het arrest aldus aan de
verweerder opdrachten geeft die, m
strijd met de kwalificatie die het arrest
daaraan geeft, geen louter bewarend karakter hebben; zodat het arrest, door de
beslissingen ie bevestigen waarbij aan
de verweerder opdrachten worden gegeven, die in strijd zijn met het bewarend
karakter van de opdracht van een sekwester, niet wettelijk verantwoord is
(schending van de artikelen 1915, 1916,
1956 en 1963 van het Burgerlijk Wethoek):

Over het eerste middel : schending van
de artikelen 1915, 1916, 1956, 1963 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest het bestreden bevelschrift bevestigt waarbij, enerzijds,
beslist werd dat het eerste, op eenzijdig
verzoekschrift verleende bevelschrift zijn
volle uitwerking bleef behouden, en aldus bevestigd werd dat de verweerder
als sekwester werd aangesteld over het
filiaal van de verweerster ten huize van
de eiser, met opdracht om onder meer
« alle voor de werking en continu'iteit
van de bankwerkzaamheden noodzakelijke documenten, lijsten, waardepapieren, kastegoeden, kasbons e.d. te laten
overbrengen naar het nieuwe agentschap
(van de verweerster) "• en waarbij, anderzijds, aan de sekwester de bijkomende opdracht werd verleend om onder
meer « de op diskettes opgeslagen gegevens toebehorende aan (de verweerster)
(...) te laten uitprinten (... ) (en) de aldus
verkregen gegevens ter beschikking (te
stellen) van (de verweerster) », op grond
o.m. dat « niets (kan) beletten dat aan de
sekwester een inbewaringnemingsopdracht wordt gegeven enkel voor de duur
nodig om te constateren dat het hem afgegevene beantwoordt aan het geeiste,
dat betwist wordt "•
terwijl, eerste onderdeel, de eiser in
zijn akte van hoger beroep en in zijn
conclusie inriep : dat de bevelschriften
van de eerste rechter aan de sekwester
de bevoegdheid verleenden om een aantal stukken, waaronder de klantenfiches,
onmiddellijk af te geven aan de nieuw
aangestelde agent van de verweerster;
dat hierdoor de portefeuille de facto uit
de handen van de eiser werd genomen
en elke waarde voor hem verloor; dat
W at het tweede onderdeel bedoor het verlenen van de litigieuze op- treft:
dracht aan de sekwester een bevoegdOverwegende dat de gerechtelijke
heid werd toegekend, die in strijd was
met het bewarend karakter van de op- sekwester aileen maar bewarende
dracht van een sekwester; het arrest met handelingen mag verrichtingen;
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Overwegende dat het arrest de beschikking van de eerste rechter bevestigt; dat aan de sekwester opdracht werd gegeven « zich toegang
te verschaffen tot de lokalen en aangelanden, eigendom van (eiser), en
er zich de onder I, II en III van het
rekwest opgesomde documenten,
waardepapieren, gelden en andere
zaken die aan (verweerster) toebehoren, te laten overhandigen; daarbij alle op diskettes opgeslagen gegevens betreffende het clii:~nteel en
de vervaldagen en deel uitmakend
van de werking van het agentschap,
op de computer van (eiser) te laten
uitprinten en op hun volledigheid en
juistheid te controleren »; dat dit
laatste werd aangevuld met de opdracht « de op diskettes opgeslagen
gegevens toebehorende aan (verweerster) op de computer die (eiser)
onder zich houdt te laten uitprinten »;
Dat voorts aan de sekwester opdracht werd gegeven << alle voor de
werking en continui:teit van de
bankwerkzaamheden noodzakelijke
documenten, lijsten, waardepapieren, kastegoeden, kasbons e.d. te laten overbrengen naar het nieuwe
agentschap dat gevestigd wordt
Dreef nr. 29, te Zomergem, na voorafgaande inventarisatie van deze
stukken door de sekwester die tevens alle andere zaken die uit het
thans bestaande agentschap worden
meegenomen, vooraf zal inventariseren »; dat, met betrekking tot de gegevens die volgens de aanvulling
van de opdracht moesten worden
uitgeprint, bevolen werd << dat de aldus verkregen gegevens ter beschikking zullen worden gesteld van (verweerster) en dat (eiser) daarna onmiddellijk terug in het bezit zal
worden gesteld van de computer en
de diskettes »;
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agentschap van verweerster, en beveelt de uitgeprinte gegevens ter beschikking van verweerster te stellen;
Overwegende dat die maatregelen,
welke het arrest beveelt met het oog
op de uitvoering van de taak van de
sekwester als sekwester, niet meer
van bewarende aard zijn, daar ze ertoe strekken dat de sekwester de zaken en de gegevens die hem ter bewaring zijn toevertrouwd, uit handen moet geven; dat het arrest, door
die maatregelen te bevelen, artikel
1956 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de sekwester opdracht geeft alle voor de
werking en continui:teit van de
bankwerkzaamheden noodzakelijke
documenten, lijsten, waardepapieren, kastegoeden, kasbons en dergelijke te laten overbrengen naar het
nieuwe agentschap van verweerster,
beveelt dat de door uitprinting verkregen gegevens ter beschikking
zullen worden gesteld van verweerster, en uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser 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
Antwerpen.
24 november 1989 -

1e kamer -

Voor-

Overwegende dat eis.er het arrest zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitslechts aanvecht in zoverre het de ter - Verslaggever: de h. Caenepeel benoemde sekwester opdracht geeft Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
de stukken die het vermeldt, te la- eerste advocaat-generaal - Advocaten:
ten overbrengen naar het nieuwe mrs. De Gryse en Butzler.
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Nr. 196
1•

KAMER -

24 november 1989

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - BURGERLlJKE ZAKEN - VERBORGEN GEBREK
VAN DE VERKOCHTE ZAAK.

2° KOOP -

VERBORGEN GEBREK VAN DE
VERKOCHTE ZAAK - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER DRAAGWlJDTE.

1° en 2° De feitenrechter beoordeelt op
onaantastbare wijze in Ieite of een gebrek van een verkochte zaak al dan
niet verborgen is (1).

DE BEDIENDE BlNNEN DE WETTELlJKE TERMlJN VOOR ONTSLAG - GEVOLGEN VOOR
HET ONDERZOEK VAN DE DAARAAN VOORAFGAANDE FElTEN.

Wanneer een arrest de feiten die drie of
minder dan drie werkdagen aan het
ontslag wegens dringende reden zijn
voorafgegaan, niet als een lout aanmerkt, hoeft het de feiten die dagtekenen van meer dan drie werkdagen
v66r dat ontslag niet te onderzoeken;
deze kunnen immers geen invloed hebben op de ernst van een gedrag dat
niet als een lout is aangemerkt (1).
(Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(SARMAG N.V. T. JANSSENS DE VAREBEKE)
ARREST ( vertaling)

(CNAP P.V.B.A. T. GIANlNE B.V.B.A.)

(A.R. nr. 8650)

(A.R. nr. 6491)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 november 1988 door
24 november 1989 - 1• kamer- Voor- het Arbeidshof te Brussel gewezen;
zitter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 197
3•

KAMER -

27 november 191

ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEDIENDE- ElNDE VAN DE OVEREENKOMST- ONTSLAG OM DRl"'GENDE REDEN - ONTSLAG GEGEVEN DOOR DE WERKGEVER - VERSCHlLLENDE FElTEN, DOOR DE WERKGEVER BIJ
CONCLUSIE AANGEVOERD -

Over het eerste middel : schending van
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest, bij de uitspraak
over de wettigheid van het ontslag dat
verweerder wegens vijf in het arrest samengevatte dringende redenen gekregen
heeft bij een brief van 19 juni 1986, zich
ertoe beperkt na te gaan of de twee onderling samenhangende feiten die aan
verweerder worden verweten en die zich
op maandag 16 en woensdag 18 juni 1986
hebben voorgedaan, reeel zijn en een
fout opleveren, en, na te hebben ontkend
dat die twee feiten als fouten moesten
worden beschouwd, beslist dat de feiten
die dagtekenen van v66r 16 juni 1986 dus
niet met goed gevolg kunnen aangevoerd
worden ter rechtvaardiging van het antslag zonder opzegging wegens dringende
reden,
terwijl het feit dat het ontslag zonder
opzegging wegens dringende reden
rechtvaardigt het feit is met inbegrip
van aile omstandigheden, die worden
aangevoerd in de brief waarbij van die

GEEN FOUT VAN ~------------------

Nota arrest nr. 197 :
Nota arrest nr. 196 :
(1) Cass., 20 feb. 1976 (A.C., 1976, 728).

(1) Zie Cass., 19 maart 1970 (A.C., 1970, 684);
24 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 50).
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reden kennis wordt gegeven en waardoor het feit als een dringende reden
kan worden beschouwd; bijgevolg de feiten die dagtekenen van meer dan drie
werkdagen v66r het ontslag, zo ze worden aangevoerd in de brief waarin kennis wordt gegeven van de be{Hndiging
van de arbeidsovereenkomst, mede in
aanmerking kunnen worden genomen bij
de beoordeling van de draagwijdte en de
ernst van het recente gedrag; het arrest
dus ten onrechte de feiten van v66r 16
juni 1986 weigert te onderzoeken :

Overwegende dat het arrest, nu
het de feiten die dagtekenen van
drie of minder dan drie werkdagen
v66r het ontslag wegens dringende
reden niet als een fout beschouwt,
de feiten die dagtekenen van meer
dan drie werkdagen v66r dat verslag
niet hoeft te onderzoeken, aangezien die feiten geen invloed kunnen
hebben op de ernst van een gedrag
dat immers toch niet als fout wordt
aangemerkt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Niet ontvankelijk is de voorziening die
in strafzaken is ingesteld bij een brief
(1). (Art. 417 Sv.)
(DE SMEDT T. HENDRICKX)
ARREST

(A.R. nr. 3411)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1989 door
het Hof van Beroep te Antwerpen
gewezen;
Overwegende dat eiser in een
brief van 9 maart 1989, gericht aan
de griffie van het Hof van Beroep te
Antwerpen en aldaar ontvangen op
10 maart 1989, verklaart cassatieberoep in te stellen << in de zaak dossier nummer 1173 P 88 »;
Dat dit cassatieberoep niet beantwoordt aan de vormvoorschriften
van artikel 417 van het Wetboek van
Strafvordering die substantieel zijn
en mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de
voorziening; veroordeelt eiseres in kosten.
de kosten.
28 november 1989 - 2• kamer - Voor27 november 1989 - 3• kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
van Heeke en Delahaye.

zitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijkluidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

Nr. 199
2•

KAMER -
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Nr. 198
2•

KAMER -

28 november 1989

VOORZIENING IN CASSATIE -

STRAF
ZAKEN - VORMEN - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP - VOORZIE"\J'iG BIJ BRIEF INGESTELD

1o VONNISSEN

EN

ARRESTEN

STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMJNG - VERVOLGINGEN WEGENS EEN IN ART 36BIS

(1) Cass., 27 april 1976 (A.C., 1976, 973), 22
april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 524); 24 feb. 1982
(1bid., 1981-82, nr. 379) en 13 jan. 1987, A.R.
nr. 881 (ibid., 1986-87, nr 279).
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JEUGDBESCHERMINGSWET
OMSCHREVEN
MISDRIJF TEN LASTE VAN EEN MINDERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN MAAR MINDER
DAN ACHTTIEN JAAR OUD TEN TIJDE VAN DE
FElTEN STRAFVORDERING INGESTELD
VOOR EEN GEMEENRECHTELIJK RECHTSCOLLEGE - ONDERZOEK TER TERECHTZITTING
- TOEPASSELIJKE REGELS.

2° JEUGDBESCHERMING

VERVOLGINGEN WEGENS EEN IN ART. 36BIS JEUGDBESCHERMINGSWET OMSCHREVEN MISDRIJF
TEN LASTE VAN EEN MINDERJAR!GE VAN
MEER DAN ZESTIEN MAAR MINDER DAN
ACHTTIEN JAAR OUD TEN T!JDE VAN DE FElTEN - STRAFVORDERING !NGESTELD VOOR
EEN GEMEE!I:"RECHTELIJK RECHTSCOLLEGE
- ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - TOEPASSEL!JKE REGELS.

3° VOORZIENING

Nr. 199
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IN

CASSATIE

STRAFZAKEN - AFSTAND - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VOORZIENING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - AFSTAND DOOR EEN
ADVOCAAT- VOORWAARDEN.

(POELEN T. G... P ... , G ... H ... , HOFMAN; G ... P ... , G ...
H ... , HOFMAN T. POELEN; G ... H ... , HOFMAN
T. JANSEN)
ARREST

(A.R. nr. 3424)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 maart 1989 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
II. Op de voorzieningen van P ...
G ... , H ... G ... en Maria Hofman :
A. In zoverre de voorziening van
P ... G ... gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering tegen hem :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 36bis van de

wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming als gewijzigd bij de
1° en 2° Krachtens art. 36bis, tweede lid, wet van 9 mei 1972:
Jeugdbeschermingswet heeft, m.b.t. de
daarin bedoelde misdrijven, het onderzoek van de vervolgingen ten laste van
een minderjarige die ten tijde van de
feiten meer dan zestien jaar en minder dan achttien jaar oud was, voor de
gemeenrechtelijk bevoegde gerechten
in raadkamer plaats, ook al zijn meerderjarigen samen met die minderjarige bij een zelfde exploot van de gerechten gedagvaard en vervolgd (1).
(Art. 96 Gw.; art. 36bis Jeugdbescher-

mingswet.)
3° Het Hof slaat geen acht op de afstand

van een door de burgerlijke partij ingestelde voorziening tegen een beslissing die haar eis geheel of ten dele afwijst, wanneer die afstand is gedaan
door een advocaat die geen advocaat is
bij het Hof van Cassatie en evenmin
houder is van een bijzondere volmacht, daar in zodanig geval de afstand van voorziening gelijkstaat met
afstand van rechtsvordering (2). (Art. 6

wet 16 feb. 1961, gew. bij art. 1 wet 20
dec. 1974.)

-----------------1
(1) Cass., 7 feb. 1979 (A.C.., 1978-79, 655), 27
jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 320), 9 jan. 1985,
A.R. nr. 3775 (ibid., 1984-85, nr. 279), en 29 jan.
1986, A.R. nr. 4623 (ibid., 1985-86, nr. 339); zie
Cass., 5 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 3).
(2) Cass., 16 nov. 1988, A.R. nr. 6924 (A.C..,
1988-89, nr. 155).

Overwegende dat het vonnis eiser,
geboren op 9 juni 1970, veroordeelt
wegens op 26 mei 1987 gepleegde
overtredingen van de bepalingen
van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer, na de
zaak in openbare terechtzitting te
hebben behandeld;
Overwegende dat krachtens artikel 16bis, tweede lid, van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, als gewijzigd bij de wet
van 9 mei 1972, het onderzoek, door
h
h b
de krachtens et gemeen rec t evoegde gerechten, betreffende vervolgingen tegen minderjarigen van
meer dan zestien jaar en minder
dan volle achttien jaar oud op het
ogenblik van de feiten, in de gevallen van deze wetsbepaling in de
raadkamer plaatsheeft;
Dat die bepaling, die ter bescherming van de minderjarigen is genomen, op hen van toepassing is zelfs
wanneer meerderjarigen samen met
minderjarigen bij een zelfde exploot
voor die gerechten zijn gedagvaard
en hiervoor terzelfder tijd worden
vervolgd;
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C. In zoverre de voorzieningen
van H ... G ... en Maria Hofman gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen hen gerichte rechtsvordering van het openbaar ministerie en
op de burgerrechtelijke vordering
van Josephus Poelen:

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eisers, civielrechtelijk
aansprakelijke partijen, werden betekend aan het openbaar ministerie
en aan verweerder;
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advocaat is bij het Hof van Cassatie
en geen houder is van een bijzondere volmacht, daar in zodanig geval
de afstand van voorziening gelijkstaat met afstand van rechtsvordering;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voorzieningen van de eisers werden betekend
aan verweerster;
Dat de voorzieningen mitsdien
niet ontvankelijk zijn;

Overwegende dat de voorzieningen mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Overwegende echter dat, wegens
de hierna uit te spreken vernietiging op de voorziening van P ... G ... ,
beklaagde, van de veroordeling op
de tegen hem ingestelde strafvordering, de beslissing, waarbij H ... G ...
en Maria Hofman civielrechtelijk
aansprakelijk worden verklaard
voor de kosten ten laste gelegd van
P ... G ... , haar bestaansreden verliest;
D. In zoverre de voorzieningen
van H... G... en Maria Hofman gericht zijn tegen de beslissingen op
de door hen, burgerlijke partijen in
hun hoedanigheid van bestuurders
van de goederen van hun minderjarige zoon P ... G ... , tegen Maria Jansen gerichte civielrechtelijke vorderingen:

Overwegende dat het vonnis de civielrechtelijke vorderingen van de
eisers afwij st;
Overwegende dat mr. A. Vandeurzen, advocaat bij de balie te Hasselt,
bij brief ontvangen ter griffie op 8
september 1989, namens de eisers
H ... G ... en Maria Hofman afstand
doet van de voorzieningen;
Overwegende dat het Hof geen
acht slaat op die afstand, nu hij is
gedaan door een advocaat die geen

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser P ... G ... veroordeelt op de tegen
hem ingestelde strafvordering; verwerpt de voorziening van P ... G ...
voor het overige; verwerpt de voorzieningen van Josephus Poelen en
van H ... G ... en Maria Hofman; zegt
nochtans dat de beslissing waarbij
H... G... en Maria Hofman civielrechtelijk aansprakelijk worden verklaard voor de ten laste van P ... G ...
gelegde kosten van de strafvordering geen bestaansreden meer heeft;
beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroordeelt Josephus Poelen in de
kosten van zijn voorziening; veroordeelt de eisers P ... G ... , H ... G ... en
Maria Hofman in twee derde van de
kosten van hun voorzieningen en
laat de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdende in
hoger beroep.
28 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. De Peuter - Gelij'kJuidende conclusie van de h. Tillekaerts,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Vandeurzen, Hasselt.

428

HOF VAN CASSATIE

Nr. 200
2• KA:VIER - 28 november 1989

1° VOORZIENING

IN

CASSATIE

STRAFZAKE:-.1 - VORME!Ii - VORM VA!Ii RET
CASSATIEBEROEP VOORZIEXI:-.1G TEGE!Ii
EE:-.1 BESCHIKKI"'iG VAN DE RAADKAMER VERKLARI:\"G VAN BEROEP 1!11 CASSATIE GEDAAN TER GRIFFIE VA:-.1 RET HOF VAN BEROEP.

2° BEVOEGDHEID

EN

AANLEG

STRAFZAKD! - BEVOEGDHEID - M1SDADEN
EX WA:'\BEDR!JVE:-.1 BESCHIKKDiG VAN
DE
CORRECT10:1iELE
VERWIJZI:\"G
NAAR
RECHTBA'\K- GEEX OPGAVE VA!\! VERZACHTE'\DE OMSTA'\DIGHEDE:V MET BETREKK1:-.1G
TOT DE MISDADE!Ii - FEITE:-.1 SAMEXHA:-.1GE:\D - 0:'\BEVOEGDHEID VA:-.1 DE CORRECTIO'\ELE RECHTBAXK E:-.1, l!\1 HOGER BEROEP,
VA:Ii RET HOF VAN BEROEP OM KEX~IS TE
:'\DIE"i VA" DE ALS MISDADE:-.1 E:-.1 WAXBEDRIJ\"E"i O:V!SCHREVE:-.1 FEITE:-.1.

3° RECHTBANKEN --

STRAFZAKE:-.1
STRAF\'ORDERDiG - MISDADE:-.1 E!\1 WA"iBEDRIJVE"i - BESCHIKKI~G VA:-.1 VERWIJZI:-.1G
XAAR DE CORRECT10'\ELE RECHTBA'\K GEE"i OPGAVE VA:Ii VERZACHTE:'\DE OMSTANDIGHEDE"i MET BETREKK1XG TOT DE M1SDADE'\ - FEITE'\ SAME'\HA'\GE'\D - OXBEYOEGDHE!D VA'\ DE CORRECTIO'\ELE RECHTBA'\K E'\, 1'\i HOGER BEROEP, VA]I; RET HOF
VA'\ BEROEP 0:\1 KE'\'\IS TE '\EME:>i' VA:Il DE
ALS M1SDADE"i EX WA'\BEDR1JVE:Il OMSCHREVE'Ii FEITE"i.

VER'\IETIGI:\"G - OMVA~G
- STRAFZAKE~ - STRAF\'ORDERI~G - CASSATIEBEROEP VA~ DE BEKLAAGDE - BESCHIKKI~G VA~ DE RAADKAMER TOT VERWIJZI'\G VA:Ii DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIO'\ELE RECHTBA'\K WEGE'\S MISDADE:Ii E'\ SA'VIE'\HA '\GE'\DE WA'\BEDRIJVE:-.1,
ZO'\DER OPGAVE VA:-.1 VERZACHTE:'\DE OMSTA'\DIGHEDE:Ii MET BETREKKI:IiG TOT DE
~IISDADE~ - VOORZIE:'\1'\G TEGE~ RET VEROORDELE:'\D ARREST - VER'\JETIGI:IiG VA~
DAT ARREST E~ VA!Ii DE ERAA!Ii VOORAFGAA "\DE RECHTSPLEGI'iG MET l'\BEGRIP
VA:Ii DE \"ERW!JZI:IiGSBESCHIKKI:IiG.

4° CASSATIE -

5° VERWIJZING

NA

CASSATIE

STRAFZAKE"i - VER'\1ET1GI'\G VA" EE:>i' ARRE:-.T \".\'li RET HOF VA'Ii BEROEP TOT VEROORDELI'\G \"A 'li DE BEKLAAGDE WEGE'\S
'\lET GECORRECTIO'\AL!SEERDE MISI;lADE:Ii

Nr. 200

EN SAMENHANGEKDE WA:I!BEDRIJVEN, EN
VAN DE ERAA!\1 VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING, MET l:'liBEGR1P V/.N DE VERW1JZI:'>!GSBESCHIKK1!\IG - VERWIJZI!\IG NAAR DE KAMER VAN 1NBESCHVLDIGINGSTELLING VAN
EEN A:>i'DER HOF VAN BEROEP.

1° Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beschikking van de raadkamer, wanneer de verklaring van beroep in cassatie gedaan is ter grifiie
van het hoi van beroep (1). (Art. 417

Sv.)
2° en 3° Wanneer de beschikking van de
raadkamer tot verwijzing van een verdachte naar de correctionele rechtbank
wegens misdaden en wanbedrijven
geen verzachtende omstandigheden opgeeit met betrekking tot de misdaden
en wanneer de wanbedrijven samenhangend zijn met de misdaden, zijn de
correctionele rechtbank en, in hager
beroep, het hoi van beroep onbevoegd
om kennis te nemen van de in de beschikking tot verwijzing omschreven
ieiten (2).
4° Op de voorziening van de beklaagde

tegen een arrest van een hoi van beroep houdende veroordeling wegens
misdaden en samenhangende wanbedrijven die bij beschikking van de
raadkamer, zonder opgave van verzachtende omstandigheden met betrekking tot de misdaden, naar de correctionele rechtbank werden verwezen
vernietigt het Hoi het bestreden arrest
alsmede de eraan voorafgaande procedure, met inbegrip van de verwijzingsbeschikking (3). (Artt. 408 en 413 Sv.)
5° Wanneer het Hoi een arrest tot ver-

oordeling wegens niet gecorrectionaliseerde misdaden en ermee samenhangende wanbedrijven, alsmede de eraan
voorafgaande procedure, met inbegrip
van de verwijzingsbeschikking, vernietigt, verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van

1-------------------------------------(1) Cass., 9 juni 1987, A.R. nr. 1058 (A.C.,
1986-87, nr. 605).
(2) Zie Cass., 22 maart en 2 mei 1978 (A.C.,
1978, 848 en 1022) en 9 juni 1987, A.R. nr. 1058
(ibid., 1986-87, nr. 605).
(3) Zie Cass., 22 maart 1978, 2 mei 1978 en 9
juni 1987 (motieven), vermeld in de noot 2
hiervoren.
.
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een ander hoi van beroep (4). (Art. 429
Sv.)
{NAVARRETE TARIFENO)
ARREST

(A.R. nr. 3867)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, verleend door de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel op 30
maart 1989, en op het bestreden arrest, op 30 augustus 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel van 30
maart 1989:

Overwegende dat, naar luid van
artikel 417 van het Wetboek van
Strafvordering, de verklaring van
beroep in cassatie moet worden gedaan op de griffie van het gerecht
dat de bestreden beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat deze door de
wet voorgeschreven rechtsvorm substantieel is en door geen andere kan
worden vervangen;
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de middelen, 2bis, §§ 1, 3, 4 en 6, van de
wet van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, 1, 2, 3 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, 130, 133, 179, 182,
199, 221, 226, 227 en 231, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat eiser, bij beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel van 30 maart 1989, naar de
correctionele rechtbank werd verwezen ter zake van, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, meermaals
en op verscheidene data tussen 7 juni 1988 en 13 oktober 1988, zich
schuldig te hebben gemaakt aan:
A. handel in verdovende middelen,
de feiten daden zijnde van deelneming aan de hoofd- of bijkomende
bedrijvigheid van een vereniging; B.
valsheid in geschrifte en ge bruik
van vervalste geschriften; C. vervalsing van reispassen en gebruik van
vervalste reispassen; D. valse naamdracht;
Overwegende dat die beschikking
eiser naar de correctionele rechtbank verwijst met overneming van
de redenen van de vordering van
het openbaar ministerie, « daarin
begrepen de verzachtende omstandigheden »;

Dat de voorziening, waarvan op 14
Overwegende dat het arrest, dat
september 1989 verklaring werd gedaan ter griffie van het Hof van Be- het beroepen vonnis bevestigt, eiser
roep te Brussel, niet ontvankelijk is; veroordeelt, met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, tot een
enkele
straf wegens de telastlegginII. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van het Hof gen A, B, C en D, en derhalve aanvan Beroep te Brussel van 30 augus- neemt dat er tussen die telastleggingen samenhang bestaat;
tus 1989:
Overwegende evenwel dat de vorOver het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 8, 97, 98 dering van het openbaar ministerie,
van de Grondwet, 1, 7, 193, 196, 197 van
het Strafwetboek, 1, 11, 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930
omtrent de handel in slaap- en verdoven-

----------------1
(4) Zie Cass., 22 maart, 2 mei 1978 en 9 juni
1987, vermeld in de noot 2 hiervoren.

waarnaar de beschikking van de
raadkamer verwijst, met betrekking
tot de telastlegingen A en B die
krachtens de artikelen 193, 196, 197
van het Strafwetboek, en 1, 11, 28
van het koninklijk besluit van 31 december 1930, 2bis, §§ 1, 3, 4 en 6,
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van de wet van 24 februari 1921
strafbaar zijn met criminele straffen, geen verzachtende omstandigheden aanduidt;

Nr. 201

Overwegende dat hieruit volgt dat
de correctionele rechtbank en, in hoger beroep, het hof van beroep niet
bevoegd waren om van de telastleggingen A en B en van de daarmee
samenhangende telastleggingen C
en D kennis te nemen;

VONNISSEN EN ARRESTEN -

2•

ZAKE~

KAMER -
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STRAF\'ORDERI~G

-

STRAFCORRECTI0-

1\ELE RECHTBA~K - GEE~ HA~DTEKE~I~G
OP RET PROCES-VERBAAL VA:'If EE:'If TERECHTZITTI:'ITG WAAROP DE CORRECTIONELE
RECHTBA:XK EE:'If VON:\"IS HEEFT GEWEZEN VONNIS WAARI:'If ALLE VEREISTE VASTSTELLI:'ITGE:'If VOORKOMEN TE:'If BLIJKE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDl:RE - VONNIS 1\IET 1\IETIG.

Overwegende dat krachtens de artikelen 408 en 413 van het Wetboek
van Strafvordering deze wetsschen- Dat het proces-verbaal van de terechtzitting tijdens welke de correctionele
ding de nietigheid ten gevolge heeft
rechtbank een vonnis heeft gewezen,
van het arrest van veroordeling en
niet voorzien is van de handtekening
van hetgeen daaraan is voorafgevan de voorzitter of van de griffier
gaan vanaf de oudste nietige akte,
leidt niet tot nietigheid van dat vonnis,
wanneer dit aile vereiste vaststellingen
dit is de beschikking van de raadkabevat ten blijke van de regelmatigheid
mer van 30 maart 1989;
van de procedure (1).

(CO:\"STANTI~IDIS

Om die redenen, verwerpt de
voorziening in zoverre zij gericht is
tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel van 30 maart
1989; vernietigt het bestreden arrest;
doet alles teniet wat aan dit arrest
is voorafgegaan met inbegrip van
het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Brussel van 15 juni
1989 en van de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel van 30
maart 1989 in zoverre die beslissingen eiser betreffen; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest en van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Gent.

T. WEGE:\"FOXDS, LOL'VRIER)

ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 7665)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 mei 1989 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde, tegen de beslissing op de
strafvordering ... te zijnen laste
waarbij hij : a) ... b) veroordeeld
werd uit hoofde van de andere telastleggingen :
Over het derde middel: niet-inachtneming van de substantiele rechtsvormen
van de strafrechtspleging,
doordat de doorhalingen op het procesverbaal van de zitting van 11 april 1989
niet zijn goedgekeurd, zodat noch de datum van de uitspraak van het vonnis

(1) Zie Cass., 9 okt. 1985, A.R. nr. 4227 (A.C.,
Voor- 1985-86,
nr. 76); 27 mei 1986, A.R. nr. 36 (ibid.,
1985-86, nr. 593); 21 okt. 1986, A.R. nr. 9549
Verslaggever: de h. D'Haenens - Gelijk- (ibid., 1986-87, nr. 111); 12 okt. 1988, A.R.
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, nr. 6936 (ibid., 1988-89, nr. 84), en 9 mei 1989,

28 november 1989 - 2• kamer -

Zltter: de h. Boon, afdelingsvoorzitter -

advocaat-generaal.

A.R. nr 2766 {ibid., 1988-89, nr 510).
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noch de hoedanigheid van de magistra- het beraad hebben deelgenomen, is
ten die uitspraak hebben gedaan met ze- vastgesteld naar het vereiste van de
kerheid kunnen worden vastgesteld, en wet;
doordat het proces-verbaal van de zitting
Dat het middel niet kan worden
van 9 mei 1989 niet door de voorzitter is
aangenomen;
ondertekend :
En overwegende dat de substanOverwegende dat de in het middel WHe of op straffe van nietigheid
bedoelde doorhalingen op het pro- voorgeschreven rechtsvormen in
ces-verbaal van de zitting van 11 acht zijn genomen en de beslissing
april 1989 geen betrekking hebben overeenkomstig de wet is gewezen;
op een substanWHe of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvorm, zodat de niet-goedkeuring ervan noch het proces-verbaal van de
terechtzitting noch het bestreden
Om die redenen, verwerpt de
vonnis ongeldig maakt;
voorziening; veroordeelt eiser in de
Overwegende dat het proces-ver- kosten.
baal van de op 9 mei 1989 door de
29 november 1989 - 2• kamer - voorCorrectionele Rechtbank te Bergen zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
gehouden terechtzitting waarop de - Verslaggever: de h. Lahousse - Gerechtbank, na beraad, het bestreden Jijkluidende conclusie van de h. Velu, advonnis heeft gewezen, niet is onder- vocaat-generaal - Advocaten: mrs. De
tekend door de magistraat die de te- Bruyn en B. Pinchart, Bergen.
rechtzitting heeft voorgezeten en de
vaststelling niet bevat dat laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeerde te tekenen;
Overwegende dat het beroepen
vonnis evenwel alle vaststellingen
bevat die nodig zijn om de regelmatigheid van de rechtspleging op de
hierboven vermelde terechtzitting te
kunnen bewijzen;
Nr. 202
Dat immers dat vonnis onder
meer erop wijst dat op de openbare
2• KA~IER - 29 november 1989
terechtzitting van 1 april 1989 de
rechter Blondiau is gehoord in zijn
verslag en eindigt met de woorden :
« aldus gewezen en uitgesproken, in 1° RECHTERLIJKE MACHT - YOOR DE
RECHTBA:\KE'\ I:\GESTELDE YORDERI:\G TOT
het Frans, in open bare terechtzitTOEPASSI:\G YA'i EE'i BESLISSI'\G YA'\ EEX
ting, in het Justitiepaleis te Bergen,
BLITE:\GERECIITELIJK RECHTSCOLLEGE DAT
op de dag, in de maand en in het
!\lET EIGE:\LIJKE RECHTSPRAAK IS BEL\ST
jaar als voormeld »; dat het de na- BEYOEGDHEID YA!Ii DE RECHTBA '\KEX 0"\I
men vermeldt van de magistraten
DIE BESLISSI:\G OP HAAR \\"ETTIGHEID TE
die tijdens die terechtzitting zitting
TOETSEC\1 - GRE:\ZE!Ii.
hielden, met de toevoeging dat die
zitting was voorgezeten door de 2° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK
rechter Berchem;
\'OOR DE RECHTBA!\KE':Ii I:\GESTELDE YORDERI!IiG TOT TOEP.\SSI:\G VA!Ii EE'\ BESLISDat daaruit meer bepaald blijkt
SI:\G
YA'\
EE!Ii
BCITE:\GERECHTELIJK
dat de tegenwoordigheid, tijdens het
RECHTSCOLLEGE
DAT ~IET EIGE:\LIJKE
gehele onderzoek en onder meer op
RECHTSPRAAK IS BELAST - BEYOEGDIIEID
die terechtzitting, van de magistraYA!Ii DE RECHTBA:\KE'\ O~I DIE BESLISS!:\(;
ten wier namen door het beroepen
OP HAAR WETTIGHEID TE TOETSE'i - GHE:\vonnis zijn overgenomen en die aan
ZE!Ii.
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1° en 2° De hoven en rechtbanken, van
welke de toepassing wordt gevorderd
van een beslissing van een buitengerechtelijk rechtscollege dat met eigenIijke rechtspraak is belast, zijn bevoegd na te gaan of tegen die beslissing geen beroep is ingesteld en of ze
niet is gewezen op een geschil dat tot
de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken behoort; voor het overige
ontlenen ze aan art. 107 Gw. niet de
bevoegdheid om te toetsen of een eindbeslissing van een dergelijk gerecht in
overeenstemming is met de Grondwet
en de wet (1).
(SAUSSEZ T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE
VAN GENEESHEREN, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7840)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juli 1989 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de ari;ikelen 67 en 107 van de Grondwet, 2, inzonderheid tweede lid, van de wet van 23
december 1946 houdende instelling van
een Raad van State, zoals het van kracht
was in 1967,
doordat het arrest vastelt dat: 1° « (eiser), ten gevolge van een in 1977 opgelopen veroordeling, door de Orde van Geneesheren geschrapt werd van de lijst
van de Orde; dat (eiser), ondanks die
schrapping doorging met de uitoefening
van de geneeskunde, zodat tegen hem
vervolgingen werdn ingesteld niet alleen
wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde, maar ook wegens valsheid,
gebruik van valse stukken en oplichting,
omdat (eiser) zich bij zijn patienten
voorstelde als een geneesheer die zijn
beroep mocht uitoefenen, ofschoon hij
daartoe het recht niet meer had, en van
diezelfde clienten ere loon· ontving, waardoor hij tevens nadeel berokkende aan
versch:llende instellingen voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering die de door (eiser) aangerekende kosten voor verstrek-

-------:-------------i
(1) Cass., 12 maart 1942 (A.C., 1942, 23) en
cond. proc.-gen. Hayoit de Termicourt, op dat
ogenbhk adv.-gen., en 13 okt. 1969 (ibid., 1970,
156); zie Cass., 20 maart 1986, A.R. nr. 7336
(ibid., 1985-86, nr. 457).
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te verzorging aan hun aangeslotenen
hadden terugbetaald »; 2° eiser betoogt
dat de koninklijke besluiten nrs. 78 en
79 van 10 november 1967 onwettig en
vals zijn; dat bijgevolg de Orde van Geneesheren onregelmatig en wederrechtelijk was opgericht, zodat hij niet gemachtigd was om hem als geneesheer af te
zetten; dat hij daarom de geneeskunde
verder mocht uitoefenen, dat de attesten
voor verstrekte verzorging, de voorschriften voor het verstrekken van verzorging
en geneesmiddelen volkomen geldig blijven en niet als valse stukken of als middelen tot het plegen van oplichting kunnen worden beschouwd; dat het arrest
daarna, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser wegens valsheid en gebruik van valse stukken, oplichting en
onwettige uitoefening van de geneeskunde veroordeelt tot een gevangenisstraf
van vier jaar en een geldboete van 2.000
frank, en hem tevens veroordeelt om aan
eerstgenoemde verweerder een . bedrag
van een frank en aan de tweede verweerster een bedrag van 10.948 frank te
betalen, op grond hoofdzakelijk : « dat
het hof (van beroep) geen uitspraak
diende te doen over vervolgingen wegens
valsheid in openbare geschriften en gebruik daarvan, zodat het wegens de
scheiding der machten niet bevoegd is
om zich uit te spreken over de vraag of
de door de Uitvoerende Macht opgemaakte wetskrachtige en verordenende
teksten regelmatig zijn; (... ) dat het nodig
is eraan te herinneren dat het hof (van
beroep) zich niet mag inlaten met een
aangelegenheid die uitsluitend tot de bevoegdheid van de Wetgevende of Uitvoerende Macht behoort; dat de koninklijke
besluiten nrs. 78 en 79 van 10 november
1967 geen eigenlijke koninklijke besluiten zijn, maar besluitwetten of volmachtbesluiten en zodoende wetskrachtige akten zijn die niet onder de toepassing
vallen van artikel 107 van de Grondwet;
dat de hoven en rechtbanken dus niet
bevoegd zijn om de grondwettigheid of
de wettigheid van die koninklijke besluiten na te gaan dat die rechtscolleges enkel bevoegd zijn om nate gaan of die besluiten genomen zijn binnen de perken
van de aan de Koning toegekende machten (... ); dat bijgevolg de hoven en rechtbanken enkel de toepassing mogen weigeren van de bepalingen die in strijd
zijn met de machtigingswet of de grenzen van die wet te buiten gaan; (...) dat
ten overvloede uit de stukken van het
strafdossier blijkt dat de ministers op 23
oktober 1967 in raad zijn bijeengekomen
en dat de adviezen van de Raad van Sta-

Nr. 202
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ofschoon niet verplicht, respectievehJk op 6 en 8 november 1967 zijn overgezonden; dat de wet van 31 maart 1967
nergens bepaalt dat in geval van niet
verplichte raadpleging van de Raad van
State, het advies moet voorafgaan aan
het overleg in ministerraad; dat aile bij
de wet van 31 maart 1967 bepaalde voorwaarden vervuld zijn; dat er dus geen redenen zijn om de koninklijke besluiten
nrs. 78 en 79 van 10 november 1967 (respectievelijk betreffende de geneeskunde,
de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies,
en betreffende de Orde der Geneesheren) als onwettig of onregelmatig te beschouwen; en doordat het arrest, met het
oog op de bepaling van de strafmaat, de
gron~en overneemt van het beroepen
vonms dat, na eraan te hebben herinnerd dat eiser door het Hof van Beroep
te Brussel bij het arrerst van ·16 februari
197? wegens valsheid in geschrifte, gebrmk van valse stukken en oplichting
was veroordeeld tot een gevangenisstraf
van vier jaar en dat hij als gevolg daarvan door de raad van beroep van de Orde bij beslissing van 6 februari 1979 voor
het Ieven geschrapt was van de lijst van
d~ Orde van Geneesheren van de provinCle Brabant, de strafmaat bepaalt met inaanmerkingneming van het feit dat " de
talrijke door (eiser) ingestelde procedures en beroepen het verbod om de geneeskunde te beoefenen, nooit hebben
opgeschort, zodat het voile werking heeft
te rekenen van de beslissing tot schrapping, (... ) dat (eiser) doorgegaan is - en
nog doorgaat - met het steilen van geneeskundige handelingen, en daarbij zijn
patienten misleidt omtrent zijn hoedanigheid en zijn recht urn prestaties te
verrichten, die niet meer door het
R.I.z.Iy. worden terugbetaald, (... ) dat de
aan (e1ser) ten laste gelegde feiten getuigen van een houding diP verontrust door
de hardnekkigheid en de duur ervan,
door de schade die eruit voortvloeit voor
derden, en door de schending van het
elementaire vertrouwen dat ten grandslag hgt aan de sociale betrekkingen in
een rechtstaat, (...) dat voor een oordeelkundige bepaling van de toepasselijke
straf rekening moet worden gehouden
met de aard en de ernst van de feiten
alsook met de persoonlijkheid en het ge:
drag van (eiser) »,
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sluiten met de toepassing waarvan zij is
be last,
eerste onderdeel, die bevoegdheid de
bevoegdheid inhoudt om na te gaan of
een in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt koninklijk besluit, zelfs een bijzondere-machtenbesluit, wei degelijk is
ondertekend door de Koning en mede
ondertekend door een minister· het arrest de exceptie van onwettigheid van de
schrapping van eiser door de Orde van
Geneesheren, die hieruit was afgeleid
dat de overheid die de schrapping had
bevolen, opgericht was bij een vals koninklijk besluit, niet mocht verwerpen,
doch daarentegen de gegrondheid van de
bewering van eiser moest nagaan; het
derhalve de veroordeling van eiser niet
naar recht verantwoordt (schending van
artikel 107 van de Grondwet),
terwijl, tweede onderdeel, de aangelegenheden die geregeld worden door de
koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 van
10 november 1967 tot de bevoegdheid
van de Wetgevende Macht behoren· artikel 1, 8°, a, van de wet van 31 maart 1967
tot toekenning van bepaalde machten
aan de Koning ten einde de economische
heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van
het begrotingsevenwicht te verzekeren,
de Koning uitzonderlijk gemachtigd
heeft om aile nuttige maatregelen te
treffen ten einde « bij in ministerraad
overlegd besluit de kwaliteit der geneeskundige zorgen te bevorderen en de normale verstrekking ervan te verzekeren
door een herziening en een aanpassing
van de wetgeving in verband met de uitoefening van de verschillende takken
van de geneeskunde >>; naar luid van het
in het middel aangehaalde artikel 2
tweede lid, van de wet van 23 decembe~
1946, zoals het van kracht was in 1967
en buiten de gevailen van dringend~
noodzakelijkheid, die de besluiten nrs. 78
en 79 niet vaststeilen en die de machtigingswet van 31 maart 1967 ook niet laat
vermoeden, « de ministers de tekst van
aile voorontwerpen van wetten of van organieke en reglementaire uitvoeringsbesluiten onderwerpen aan het beredeneerd advies van de afdeling (wetgeving
van de Raad van State) >>; de hoven en
rechtbanken, zo nodig ambtshalve de
toepassing moeten weigeren van ee~ organiek of reglementair uitvoeringsbesluit
dat, behalve in het naar behoren vastgeterwijl de hoven en rechtbanken op stelde geval van dringende noodzakelijkgrond van artikel 107 van de Grondwet heid, niet aan het voorafgaand advies
beyoegd en verplicht zijn de regelmatig- van de afdeling wetgeving van de Raad
held na te gaan van de koninklijke be- van State is onderworpen; die raadple-
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ging door een wet van openbare orde is
voorgeschreven en dus een substantiiHe
rechtsvorm is waarvan de niet-inachtneming het koninklijk besluit dat moest
worden voorgelegd, onwettig maakt; het
advies van de Raad van State moet voorafgaan aan het overleg in ministerraad;
als de ministerraad de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 hebben overlegd
zonder kennis te hebben genomen van
het advies van de Raad van State, als
dat advies alleen aan de minister van
Volksgezondheid is voorgelegd en als de
Koning die besluiten, met de medeondertekening van die minister alleen, heeft
afgekondigd, die koninklijke besluiten
nietig zijn wegens niet-inachtneming van
een substanWHe rechtsvorm; de beslissing de exceptie van onwettigheid niet
mocht verwerpen van de in het middel
bedoelde koninklijke besluiten nrs. 78 en
79 die het rechtsprekend orgaan hebben
opgericht dat eiser het recht om de geneeskunde uit te oefenen, heeft ontzegd;
de beslissing dus de veroordeling van ei<>er niet naar recht verantwoordt (scherrding van alle in het middel aangehaalde
bepalingen) :

Nr. 202

feiten schadevergoeding te betalen
aan de verweerders;
Overwegende dat het hof van beroep, door te vermelden dat « eiser,
ondanks zijn schrapping, zich aan
zijn patienten voorstelde als een geneesheer die zijn beroep mocht uitoefenen (... ) en van diezelfde clienten erelonen ontving, waardoor hij
tevens nadeel berokkende aan verschillende instellingen voor ziekteen invaliditeitsverzekering die de
door eiser aangerekende kosten
voor verstrekte verzorging hadden
terugbetaald aan hun aangeslotenen », de wegens de telastleggingen
A en B uitgesproken strafrechtelijke
en burgerrechtelijke veroordelingen
naar recht heeft verantwoord; dat
het middel, in zoverre het betrekking heeft op de telastlegging C,
niet tot cassatie kan worden aangenomen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft, de
substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; dat de beslissing geen onwettigheid bevat waardoor eiser kon benadeeld zijn;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de franstalige raad van beroep van de Orde van Geneesheren
eiser bij beslissing van 6 februari
1979 en met ingang van 25 januari
1980 geschrapt heeft van de lijst van
de Orde; dat niet wordt betoogd en
dat ook niet uit de gedingstukken
blijkt dat er tegen die beslissing nog
beroep zou openstaan of dat die beslissing gewezen zou zijn in een geEn overwegende dat, ten gevolge
schil dat uitsluitend tot de bevoegd- van de verwerping van de voorzieheid van de rechtbanken behoort;
ning tegen de veroordelende beslissing, die beslissing in kracht van geOverwegende dat, enerzijds, arti- wijsde is gegaan; dat het beroep
kel 107 van de Grondwet de recht- tegen het bevel tot onmiddellijke
banken niet bevoegd maakt om een aanhouding geen bestaansreden
eindbeslissing van een rechtscollege meer heeft en dus niet ontvankelijk
te toetsen aan de Grondwet en de is;
wet;
Overwegende dat, anderzijds, het
arrest eiser wegens valsheid en opOm die redenen, verwerpt de
lichting (telastleggingen A en B),
wegens onwettige uitoefening van voorziening; veroordeelt eiser in de
de geneeskunde in strijd met artikel kosten.
31 van het koninklijk besluit nr. 79
29 november 1989 - 2• kamer - Voorvan 10 november 1967 (telastlegging zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
C) veroordeelt tot een enkele straf - Verslaggever: de h. Willems - Gelijkvan vier jaar gevangenis en tot een luidende conclusie van de h. Velu, eerste
Advocaat: mr.
geldboete van 2.000 frank en hem advocaat-generaal
tevens veroordeelt om wegens die Draps.
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3° en 4° De feitenrechter oordeelt op on-

Nr. 203
2•

435

KAMER -

29 november 1989

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE-

GEZAG
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - VEROORDELING VAN BEKLAAGDE IN HET BUITENLAND - ART, 13 WET VAN 17 APRIL 1878 TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

2° GENEESKUNDE -

VERDOVENDE MIDDELEN - ART. 36.2.A ENKELVOUDIG VERDRAG
INZAKE VERDOVENDE MIDDELEN, OP 30
MAART 1961 OPGEMAAKT TE NEW YORK DRAAGWIJDTE.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER
STRAFZAKEN ENKEL OPZET.

STRAFVORDERING -

EEN

4° STRAF -

SAMENLOOP - EENDAADSE EENHEID VAN OPZET- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

aantastbare wijze en in feite of aan de
verschillende feiten, die, wat de materiiHe uitvoering ervan betreft, afzonderlijke misdrijven opleveren, een enkel opzet ten grondslag Jigt (2); meer
bepaald oordeelt het op onaantastbare
wijze en in feite of de aan beklaagde
ten laste gelegde feiten niet een enkel
strafbaar feit vormen met die waarvoor hij in het buitenland is veroordeeld.
(SIMON)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7873)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 september 1989
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering :

1° Het Belgisch strafgerecht hoeft geen
acht te slaan op de veroordeling die
door een buitenlands gerecht ten aanzien van een beklaagde is uitgesproken, als het misdrijf waarvan het kennis genomen heeft niet hetzelfde is als
het in het buitenland gepleegde misdrijf (1). (Art. 13 wet van 17 april 1878.)

Over de eerste vier, hierna letterlijk
weergegeven middelen samen,
het eerste : schending van de bewijskracht van de oorspronkelijke dagvaarding,
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest heeft vermeld dat de misdrijven, waarover het uitspraak moest
2° Krachtens art. 36.2.a. van het Enkel- doen en waarvan het kennis genomen
voudig Verdrag inzake verdovende had, uitsluitend in Belgie waren gemiddelen, opgemaakt op 30 maart 1961 pleegd,
te New York en goedgekeurd bij de
terwijl eiser, blijkens de bewoordingen
Belgische wet van 20 aug. 1969, wor- zelf van de oorspronkelijke dagvaarding,
den elk van de in dat verdrag opge- onder meer werd beschuldigd van uitsomde strafbare feiten als afzonder- voer van cannabishars; dat misdrijf te
Jijke strafbare feiten beschouwd, in- dezen, gesteld dat het bewezen was,
dien deze in verschillende Janden zijn noodzakelijkerwijs veronderstelde dat
begaan; de Belgische regeling inzake het tegelijkertijd en zowel in het buitenuitvoer van verdovende middelen land als in Belgie was gepleegd;
strekt tot bescherming van de belanhet tweede: schending van de bewijsgen en rechten van de Belgische samenleving, terwijl de buitenlandse re- kracht van de akten, namelijk van de
geling inzake de invoer van dergelijke processen-verbaal,
doordat het bestreden arrest vermeldt
produkten strekt tot bescherming van
die buitenlandse samenlevingen; die dat het misdrijf, waarvoor eiser in Belgie
uitvoer en die invoer zijn afzonderlijke wordt vervolgd, uitsluitend in Belgie is
gepleegd,
misdrijven.
(1) Cass., 28 feb. 1955 (A.C., 1955, 548) en 29
april 1969 (ibid., 1969, 821).

(2) Cass., 8 jan. 1985, A.R. nr. 8615 (A.C.,
1984-85, nr. 269).
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terwijl de bewezen verklaarde telastlegging betrekking heeft op de uitvoer
van op zijn minst 2,595 kilogram cannabis en eiser, blijkens de processen-verbaal die de vaststellingen bevatten in
verband met de aan eiser verweten feiten, namelijk uitvoer van cannabis, te
dezen het hem verweten misdrijf uitvoer
slechts heeft kunnen plegen door het
Belgisch grondgebied te verlaten en het
Franse grondgebied binnen te komen;
het derde : tegenstrijdigheid tussen de
redengeving en het beschikkende gedeelte van het bestreden arrest,
doordat het bestreden arrest de telastlegging van uitvoer van cannabishars bewezen verklaart, na in de redengeving te
hebben vermeld dat het misdrijf waarvoor eiser in Belgie werd vervolgd, uitsluitend in Belgie is gepleegd,
terwijl te dezen, de telastlegging van
uitvoer, gesteld dat ze bewezen was,
door eiser onmogelijk in Belgie aileen
kon zijn gepleegd;
het vierde : schending van het beginsel
<< non bis in idem »,
eerste onderdeel,
doordat het hof van beroep heeft verklaard dat, als het in Belgie vervolgde
misdrijf niet in het buitenland, doch uitsluitend in Belgie is gepleegd, de (Belgische) rechter geen rekening hoeft te houden met de buitenlandse beslissing, zelfs
als die feiten verband houden met andere feiten die in het buitenland zijn gepleegd,
terwijl het hof van beroep, zo het had
moeten vaststellen dat, zoals eiser betoogde, de hem in Belgie ten laste gelegde misdrijven een enkel strafbaar feit
vormden met de misdrijven waarvoor
reeds in Frankrijk een straf was uitgesproken, de tegen eiser ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk had moeten verklaren, op grond dat er voor dat strafbaar feit reeds een straf was opgelegd;
tweede onderdeel,
doordat het bestreden arrest vermeldt
dat, wanneer het in Belgie vervolgde
misdrijf niet in het buitenland doch uitsluitend in Belgie is gepleegd, de (Belgische) rechter geen acht hoeft te slaan op
de in het buitenland gewezen beslissing,
terwijl de toepassing van die stelling
zou leiden tot de schending van het beginsel << non bis in idem »;
derde onderdeel,
doordat het bestreden arrest vermeldt
dat het beginsel << non bis in idem » in
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het Belgisch positief recht niet kan worden toegepast, behalve in de bij de wet
of de internationale verdragen bepaalde
gevallen,
terwijl het beginsel « non bis in idem »
in acht moet worden genomen en moet
worden toegepast, zelfs bij ontstentenis
van tekst:

Overwegende dat eiser, bij beschikking van 10 januari 1989 van
de raadkamer, naar de correctionele
rechtbank is verwezen wegens het
feit dat hij in het gerechtelijk arrondissement Brussel, en, in samenhang, elders in Belgie, ofschoon hij
noch geneesheer, noch apotheker,
noch dierenarts was en de stof niet
op grond van een geldig medisch
voorschrift verkregen had of in zijn
bezit had, te dezen op zijn minst
2,595 kilogram cannabis heeft ingevoerd, uitgevoerd, vervaardigd, in
zijn bezit gehad, verkocht of te koop
gesteld, afgeleverd of aangeschaft
mits betaling of kosteloos en zonder
machtiging van de minister van
Volksgezondheid, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van
deelneming is aan de hoofd- of bijkomende activiteit van een vereniging en dat eiser in staat van bijzondere herhaling verkeerde;
Overwegende dat de middelen in
feite de bestreden beslissing bekritiseren, in zoverre ze eiser onder
meer veroordeelt wegens uitvoer
van verdovende middelen, zonder
daarbij acht te slaan op het feit dat
hij reeds in Frankrijk was veroordeeld wegens invoer van diezelfde
stoffen in dat land;
Overwegende dat het Belgisch
strafgerecht geen acht hoeft te slaan
op de veroordeling die door een buitenlands gerecht is uitgesproken tegen een beklaagde, als het misdrijf
waarvan het kennis heeft genomen,
niet hetzelfde is als het in het buitenland gepleegde misdrijf;
Overwegende dat krachtens artikel 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen,
opgemaakt te New York op 30 maart
1961 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 20 augusuts 1969, elk
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van de in dat verdrag opgesomde
strafbare feiten, als afzonderlijk
strafbare feiten worden beschouwd,
indien deze in verschillende landen
zijn begaan; dat de Belgische regeling inzake uitvoer van verdovende
middelen strekt tot bescherming
van de belangen en de rechten van
de Belgische samenleving, terwijl de
buitenlandse regeling inzake vervoer van dergelijke produkten strekt
tot bescherming van die buitenlandse samenlevingen; dat die uitvoer en
die invoer afzonderlijke misdrijven
zijn;

vallen, enerzijds, hebben kunnen beslissen om het in Frankrijk gewezen
vonnis, wat de gevolgen ervan voor
de ontvankelijkheid van de in Belgie ingestelde vervolgingen betreft,
buiten beschouwing te laten en, anderzijds, de door eiser tijdens het
onderzoek in Frankrijk afgelegde
bekentenissen alsook de deskundigenonderzoeken en analysen, die in
het kader van de in dat land gevoerde rechtspleging zijn uitgevoerd,
hebben kunnen gebruiken als bewijs voor de aard van de stoffen, die
het voorwerp zijn van de telastlegOverwegende dat bovendien de ging;
feitenrechter op onaantastbare wijze
Dat het middel feitelijke granden in feite oordeelt of aan de ver- slag mist;
schillende feiten, die, wat de materii:\le uitvoering betreft, afzonderOver het zesde middel : schending van
lijke misdrijven opleveren, een en- het recht van verdedigi11g,
kel opzet ten grondslag ligt;

Overwegende derhalve dat de
appelrechter te dezen, zonder in tegenspraak te vervallen of de bewijskracht van de akten of het in het
vierde middel aangehaalde beginsel
te schenden, hebben kunnen beslissen dat de aan eiser ten laste gelegde feiten niet een enkel strafbaar
feit vormden met die waarvoor hij
in Frankrijk was veroordeeld, en
dat bijgevolg de tegen hem ingestelde vervolgingen ontvankelijk waren;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

doordat het hof zijn overtuiging, dat
de stof die eiser in Belgie in zijn bezit
had, cannabishars was, onder meer heeft
gegrond op de tweevoudige vaststelling
dat een monster van die stof in Frankrijk was onderzocht en dat het onderzoek blijkbaar positief was uitgevallen,
aangezien de Franse rechtbank eiser
had veroordeeld,

terwijl de verdediging, zomin trouwens
als gelijk welke Belgische overheid, in
de loop van de tegen eiser in Belgie ingestelde vervolgingen, ook maar enige
controle heeft gehad op de regelmatigheid van het deskundigenonderzoek of
de resultaten van de analyse :

Overwegende dat uit de stukken
Over het vijfde middel: tegenstrijdig- waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat eiser voor het
heid in de redengeving,

hof van beroep heeft aangevoerd dat

doordat het hof van beroep zich onder zijn recht van verdediging geschonmeer op de tegen eiser in Frankrijk uitden was naar aanleiding van de in
gesproken veroordeling gebaseerd heeft
om te beslissen dat het bewezen was dat Frankrijk gevoerde rechtspleging en
de stof die eiser in Belgie had ingevoerd de aldaar uitgevoerde deskundigenen in zijn bezit was, cannabishars was, onderzoeken of analyses;

Dat het middel nieuw en derhalve
terwijl het elders zegt dat, als het in
Belgie vervolgde misdrijf niet in het bui- niet ontvankelijk is;
tenland doch uitsluitend in Belgie is geEn overwegende dat de substanpleegd, de rechter geen rekening hoeft te
houden met de buitenlandse beslissing : tii:He of op straffe van nietigheid
Overwegende dat de appelrechters, zonder in tegenspraak te ver-

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

438

HOF VAN CASSATIE

II. In zoverre de voorziening ge-richt is tegen de beslissing waarbij
de onmiddellijke aanhouding wordt
bevolen:
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OVER DE WETTIGHEID VAN DE GEVANGENHOUDING INZAGEVERLENING VAN DE
OVERTUIGINGSSTUKKEN AAN DE VERDEDIGING.

Overwegende dat de veroordeling 4° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEvan eiser op de tegen hem ingestelVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - INZAGEVERLENING VAN HET DOSde strafvordering, ten gevolge van
SIER AAN DE VERDEDIGING - REGELING.
de verwerping van de ertegen gerichte voorziening, in kracht van gewijsde is gegaan;
5° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.4
E.V.R.M. - RECHT OM VOORZIENING TE VRADat de tegen het bevel tot onmidGEN BIJ DE RECHTER OPDAT DEZE BESLIST
dellijke aanhouding ingestelde voorOVER DE WETTIGHEID VAN DE GEVANGENziening niet ontvankelijk is bij geINZAGEVFRLENING VAN HET
HOUDING brek aan belang;
DOSSIER AAN DE VERDEDIGING - REGELING.
1o Het dossier waarvan op het vooraf-

Om die redenen, verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
29 november 1989 - 2• kamer - Voorzitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Simonet - Gelijkluidende conclusie van de h. Velu,
eerste advocaat-generaal - Advocaat:
mr. J.L. de Bontridder, Brussel.
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29 november 1989

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - INZAGEVERLENING VAN HET DOSSIER AAN DE VERDEDIGING - STUKKEN
WAARVAN ll'vZAGE MOET WORDEN VERLEEND.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING - INZAGEVERLENING VAN DE OVERTUIGINGSSTUKKEN AAN DE VERDEDIGING.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

ART. 5.4
E.V.R.M. - RECHT OM VOORZIENING TE VRAGEN BIJ DE RECHTER OPDAT DEZE BESLIST

gaand verzoek van de verdachte of
diens raadsman inzage wordt verleend
met het oog op de terechtzitting van
het onderzoeksgerecht waarop uitspraak moet worden gedaan over de
bevestiging van het bevel tot aanhouding, moet enkel de stukken bevatten
die verband houden met die bevestiging en waarover de onderzoeksrechter beschikt (1).
2° en 3° Schending van art. 5.4 E. V.R.M.
valt niet af te leiden uit de enkele omstandigheid dat een officier van de gerechtelijke politie, die bij een met redenen omklede beschikking van de
onderzoeksrechter was aangewezen
om een huiszoeking uit te voeren en
beslag te leggen op papieren, titels of
stukken die als overtuigingsstukken of
als stukken a decharge konden dienen,
met de uitvoering van zijn opdracht is
begonnen v66r de datum van de terechtzitting van het onderzoeksgerecht
waarop uitspraak moest worden gedaan over de bevestiging van het bevel
tot aanhouding, en de bovengenoemde
overtuigingsstukken na die terechtzitting op de griffie heeft neergelegd, zodat de raadsman van de verdachte niet
v66r de terechtzitting inzage heeft
kunnen krijgen van die stukken (2).
4° en 5° Uit de enkele omstandigheid dat
een verdachte tegen wie een bevel tot
aanhouding was uitgevaardigd en die

1-----------------(1) (2) en (3) Zie Cass., 10 mei 1989, A.R.
nr. 7423 (A.C, 1988-89, nr. 514) en cone!. adv.gen. Piret (Bull. en Pas, 1989, I, nr. 514), 20 en
21 juni 1989, A.R. nrs. 3467 en 7581 (A.C,
1988-89, nrs. 617 en 623); 9 aug. 1989, A.R.
nr. 7663 (ibid., 1988-89, nr. 649), en 18 okt. 1!189,
A.R. nr. 7843 (ibid., 1989-90, supra, nr. 99).
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een raadsman had, niet zelf inzage
heeft gekregen van de stukken betreffende de bevestiging van dat bevel valt
niet af te leiden dat hij geen passend
verweer heeft kunnen voeren tegen de
gronden waarop de beslissing de hechtenis naar recht heeft verantwoord
(3). (Art. 5.4 E.V.R.M.)
(JANNONE)

ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 7875)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 september 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel: schending van
artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling op de conclusie waarin eiser onder meer betoogde dat « het geheel van
de in beslag genomen stukken die overtuigsstukken zijn nooit ter inzage zijn
gelegd van de raadslieden » en waarin
hij bijgevolg vroeg om opnieuw in vrijheid te worden gesteld, heeft geantwoord
dat « de bewering als zouden bepaalde
overtuigingsstukken niet konden worden
ingezien, berust op een eenzijdige verklaring die niet door andere gegevens
wordt bevestigd; dat noch de verdachte
noch diens raadslieden overigens duidelijk aangeven om welke stukken het hier
zou kunnen gaan », waarna zij besluit
dat « het recht van verdediging van de
verdachte in geen enkel opzicht is geschonden »,
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materii:He onmogelijkheid verkeerden
daarvan inzage te nemen v66r de terechtzitting van 11 september 1989 van
de raadkamer of v66r de zitting van 22
september 1988 van de kamer van inbeschuldigingstelling waarop over de zaak
werd gepleit; de kamer van inbeschuldigingstelling dus ten onrechte verklaard
heeft dat niets erop wees dat die overtuigingsstukken niet had kunnen worden
ingezien; bovendien noch de beklaagde
noch diens raadslieden precies wisten en niet zonder reden - wat er in beslag
was genomen en zij dus uiteraard niet
konden preciseren om welke stukken het
ging; het voor hen nochtans voldoende
was erop te wijzen dat geen van de in
beslag genomen stukken te hunner inzage was gelegd; de kamer van inbeschuldigingstelling bijgevolg, nu zij niettemin
oordeelt dat eisers recht van verdediging
in acht genomen was, de in het middel
aangegeven wetsbepaling geschonden
heeft; het immers duidelijk is dat het beginsel van « de gelijkwaardige positie in
het strafproces >> is geschonden, aangezien de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie inzage hebben kunnen
nemen van de in beslag genomen stukken; nog afgezien van de vraag of zij van
die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, reeds het enkele feit dat eiser
geen inzage heeft kunnen nemen van die
stukken een schending van zijn recht
van verdediging oplevert; hij daarin gegevens had kunnen vinden waardoor hij
in staat zou zijn geweest de gronden van
de beslissing tot handhaving van zijn
hechtenis te betwisten :

Overwegende dat het dossier, dat
op het voorafgaand verzoek van de
verdachte of diens raadsman wordt
medegedeeld met het oog op de terechtzitting van het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over
de bevestiging van het bevel tot
terwijl uit het dossier van het onder- aanhouding, enkel de met die beveszoek, en meer bepaald uit een door een tiging verband houdende stukken,
zekere Franc;ois Elisenborghs op 16 okto- die ter inzage liggen van de onderber 1989 opgemaakte en in de map « inbeslagnemingen » gerangschikte nota zoeksrechter, moet bevatten;
Overwegende dat een schending
duidelijk blijkt dat aan eiser toebehorende stukken zijn in beslag genomen tij- van artikel 5.4 van het Verdrag tot
dens een in zijn woning op 6 september Bescherming van de Rechten van de
1989 uitgevoerde huiszoeking en dat zij Mens en de Fundamentele Vrijhepas op 16 oktober 1989 op de griffie van den niet valt af te leiden uit de ende correctionele rechtbank zijn neerge- kele omstandigheid dat een officier
legd; de raadslieden van eiser dus in de
van de gerechtelijke politie, die bij
- - - - - - - - - - - - - - - - ! een met redenen omklede beschik(3) Zie nota 1 op vorige biz.
king van de onderzoeksrechter was
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aangewezen om een huiszoeking uit
Dat het middel niet kan worden
te voeren en papieren, titels en aangenomen;
stukken die als overtuigingsstukken
En overwegende dat de substana decharge konden dienen in beslag tiele
of op straffe van nietigheid
te nemen, met de uitvoering van voorgeschreven rechtsvormen in
zijn opdracht is begonnen v66r de acht zijn genomen en de beslissing
datum van de terechtzitting van het overeenkomstig de wet is gewezen;
onderzoeksgerecht en de bovengenoemde overtuigingsstukken na die
terechtzitting op de griffie heeft
Om die redenen, verwerpt de
neergelegd, zodat die stukken niet
v66r die terechtzitting ter inzage voorziening; veroordeelt eiser in de
waren gelegd van de raadsman van kosten.
de verdachte;
29 november 1989 - 2e kamer - VoorDat het middel niet kan worden zitter: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Willems - Gelijkaangenomen;
Over het tweede middel: schending
van artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling op de conclusie van eiser, ten betoge dat zijn recht van verdediging was
geschonden omdat hij niet v66r zijn verschijning voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling inzage
had kunnen nemen van het dossier, antwoordt dat het dossier ofwel door de verdachte zelf, als hij niet door een advocaat wordt bijgestaan, ofwel door de
raadsman van de verdachte kon worden
ingezien, en van oordeel was dat eiser te
dezen de inhoud van het dossier kende
uit de verslagen van de onderzoeksrechter en van de procureur-generaal die
in zijn tegenwoordigheid ter terechtzitting zijn toegelicht,
terwijl de verdachte krachtens de in
het middel vermelde wetsbepaling inzage
moet kunnen nemen van het dossier van
het onderzoek, als hij daarom vraagt,
zonder dat dit recht kan worden beperkt
door de omstandigheid dat hij door een
advocaat wordt bijgestaan :

Overwegende dat uit de enkele
omstandigheid dat eiser, die een
raadsman had, niet zelf inzage heeft
gekregen van de stukken betreffende de bevestiging van het tegen
hem uitgevaardigde bevel tot aanhouding, niet kan worden afgeleid
dat hij geen passend verweer heeft
kunnen voeren tegen de gronden
waarop de beslissing de hechtenis
naar recht heeft verantwoord;

luidende conclusie van de h. Velu, eerste
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.
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NOTARIS -

HONORARIUM - ONDERHANDELING OVER DE VERKOOP VAN EEN GEBOL'W
- ART. 3 WET 31 AUGUSTUS 1891 - VOORAFGAANDE BEGROTI:'o!G DOOR DE VOORZITTER
VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG.

De beslissing waarbij de rechter de vordering van een notaris tot betaling van
honorarium bij ontstentenis van voorafgaande begroting door de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg,
niet ontvankelijk verklaart, is conform
art. 3 wet 31 augustus 1891, wanneer
de rechter · vaststelt dat dat honorarium betrekking heeft op onderhandelingen met het oog op de verkoop van
een gebouw en die akten van de ambtsbediening van notaris waren (1).

1----------------(1) Zie Cass., 25 juni 1971 (A.C., 1971, 1098).
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(MAHIEU G. T. MATHIEU S.)
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8456 en 8482)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 november 1987
door het Hof van Beroep te Bergen
gewezen;
Overwegende dat de onder de
nummers 8456 en 8482 op de algemene rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij dienen te worden
gevoegd;
Over de op 19 juli 1988 ingediende
voorziening (A.R. nr. 8456) :
Overwegende dat eiser verklaart
afstand te doen van zijn voorziening;
Over de voorziening ingediend op
10 augustus 1988 (A.R. nr. 8482) :
Over het middel : schending van de artikelen 1, 3 van de wet van 31 augustus
1891 houdende tarificatie en invordering
van de honoraria der notarissen, 1134,
1779, 1793, 1984 en 1999 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep eisers
rechtsvordering afwijst op grond dat:
<< naar luid van artikel 3 van de wet van
31 augustus 1891 houdende tarificatie en
invordering van de honoraria der notarissen, bij ontstentenis van een minnelijke regeling de notarissen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg van hun arrondissement de begrating moeten vorderen van hun emolumenten, zij wezen al dan niet getarifeerd, alvorens uit dien hoofde een
rechtsvordering in te stellen; dat die bepaling van toepassing is op de wettelijk
bij tarief vastgestelde honoraria, maar
ook op het honorarium voor onderhandelingen dat niet onder toepassing valt van
het bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 vastgestelde tarief; dat het
bedrag van 38.000 frank het honorarium
voor onderhandelingen uitmaakt en niet
het loon van een lasthebber; dat mr. Mahieu, die was belast met de verkoop van
het gebouw, in het kader van die opdracht over die verkoop heeft onderhandeld; dat niet is aangetoond dat mevrouw
Simonne Mathieu hem een lastgeving
van zaakwaarneming zou hebben toevertrouwd en evenmin dat hij haar zaken
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zou hebben waargenomen in de zin van
de artikelen 1372 en 1375 van het Burgerlijk Wetboek >>,

terwijl, eerste onderdeel, de in het
middel aangewezen wetsbepaling aileen
het loon betreft dat de notaris ontvangt
voor de akten en handelingen die tot zijn
ambtsbediening behoren; aangezien de
onderhandelingen die aan de verkoop
van een gebouw voorafgaan niet tot die
verrichtingen behoren, het « buitenwettelijk » honorarium dat daarvoor eventueel
wordt ontvangen, buiten het toepassingsgebied van de wet valt (schending van
artikel 3 van de wet van 31 augustus
1891);
tweede onderdeel, het hof van beroep,
nu het erop wij st dat eiser met de verkoop van het gebouw was belast en dat
hij in het kader van die opdracht over de
verkoop had onderhandeld, het bestaan
van een lastgeving niet meer kon betwisten (schending van artikel 1984 van het
Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, hoe dan ook, of het
contract nu als lastgeving dan wei als
huur van diensten moest worden omschreven, naargelang eiser al dan niet
voor rekening van verweerster rechtshandelingen moest verrichten, het overeengekomen loon verschuldigd was
(schending van de artikelen 1134, 1779,
1793 en 1999 van het Burgerlijk Wethoek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aan het hof van beroep
voorgelegde vordering « enkel betrekking heeft (... ) op het honorarium voor de onderhandeling >>, bij de
verkoop door eiser van een woning
van verweerster;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat dit honorarium niet « het
loon van een lasthebber is; dat (eiser) die met de verkoop van het gebouw was belast, in het kader van
die opdracht over die verkoop heeft
onderhandeld; dat niet is aangetoond dat (verweerster) hem een
lastgeving van zaakwaarneming zou
hebben toevertrouwd en evenmin
dat hij haar zaken zou hebben
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waargenomen in de zin van de arti- van de eerste voorziening; verwerpt
kelen 1372 en 1375 van het Burger- de tweede voorziening; veroordeelt
lijk Wetboek »;
eiser in alle kosten.
Dat het hof van beroep aldus in
feite oordeelt dat de akten die eiser
met het oog op de verkoop van het
gebouw heeft verleden, akten van
de ambtsbediening van notaris waren, in de zin van artikel 1 van de
wet van 31 augustus 1891;

30 november 1989 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Van

Ommeslaghe en De Bruyn.

Dat het hof van beroep uit die
overweging heeft kunnen afleiden
dat het deswege gevraagde honorarium, luidens artikel 3 van de wet
door de voorzitter van de rechtbank Nr. 206
van eerste aanleg van het arrondissement diende te worden getarifeerd, en bijgevolg wettig beslist dat
1e KAMER - 30 november 1989
de met schending van die wetsbepaling ingediende rechtsvordering niet
ontvankelijk is;
1° OVEREENKOMST
VERBINDENDE
KRACHT - UITVOERING TE GOEDER TROUW
Wat het tweede onderdeel betreft :
- BEGRIP.
Overwegende dat uit de in het
antwoord op het eerste onderdeel
OVEREENKOMST - RECHTEN EN VERweergegeven beschouwingen van 2°PLICHTINGEN
VAN PARTIJEN- TUSSEN PARhet arrest blijkt dat het hof van beTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW roep, zonder schending van artikel
MISBRUIK VAN RECHT- BEGRIPPEN.
1984 van het Burgerlijk Wetboek,
heeft kunnen oordelen dat eiser niet 1° De overeenkomsten moe ten weliswaar
te goeder trouw en zonder rechtsmisis opgetreden ingevolge een lastgebruik worden uitgevoerd, maar billijkving tot onderhandelen maar dat
heid of « werkelijkheidszin » kunnen
zijn litigieuze prestaties deel uitde partijen niet ontslaan van de vermaakten van zijn opdracht als notaplichting om ze uit te voeren (1). (Art.
ris;
1134 B.W.)
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van be- 2° Het in art. 1134 B. W. neergelegde beginsel dat overeenkomsten te goeder
roep niet beslist dat voor de verrichtrouw moeten worden uitgevoerd, verte prestaties geen loon was verbiedt weliswaar dat een partij bij een
schuldigd, doch wel dat de rechtscontract misbruik maakt van de rechvordering, bij ontstentenis van een
ten die haar door dat contract worden
voorafgaande begroting van de staat
verleend, maar zodanig misbruik onderstelt dat wanneer die partij uitsluivan het honorarium, niet ontvanketend in haar eigen belang gebruik
lijk is;
maakt van een recht dat zij aan de
Dat het middel niet kan worden
overeenkomst ontleent, zij daaruit een
aangenomen;
voordeel haalt dat buiten verhouding
staat tot de correlatieve last van de andere partij (2).

Om die redenen, voegt de zaken,
die onder de nummers 8456 en 8482
op de algemene rol zijn ingeschreven; verleent akte van de afstand

(1) Cass., 15 okt. 1987, A.R. nr. 7909 (A.C.,
1987-88, nr. 94).
(2) Cass., 18 juni 1987, A.R. nr. 7607 (A.C.,
1986-87, nr. 637).
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(ZURICH N.V. T. OPI'IC 2000 B.V.B.A.)
ARREST ( vertaJing}

(A.R. nr. 8458)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 maart 1988 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, van het in artikel 1134,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
neergelegde algemeen beginsel van de
uitvoering te goeder trouw, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis erop
wijst dat artikel 25 van de algemene
voorwaarden van de door verweerster bij
eiseres gesloten persoonlijke ongevallenverzekering bepaalde dat het contract
« op het einde van de vastgestelde verzekeringstermijn van rechtswege wordt
hernieuwd, behoudens opzegging bij een
ter post aangetekende brief, met een termijn van drie maanden », en vaststelt
dat verweerster, te dezen, het contract
dat op 27 juli 1983 verstreek had opgezegd bij een aangetekende brief die zij
op 24 mei 1983 had verzonden, dit is
minder dan drie maanden v66r de vervaldatum, en vervolgens de vordering
van eiseres tot betaling van de in 1983,
1984 en 1985 vervallen premies afwijst,
vermits het niettegenstaande de algemene polisvoorwaarden de opzegging van
het contract door verweerster, die zij
drie maanden v66r de vervaldatum had
ter kennis gebracht, als geldig beschouwt op grond : « dat men in dergelijke zaken met alles rekening moet houden en dient na te denken, zonder zich
uitsluitend aan het recht stricto sensu te
houden en men ook blijk moet geven
van billijkheid en van werkelijkheidszin;
dat (verweerster) bijna drie maand v66r
de hernieuwing van een contract, dat ten
gunste van de echtgenote van de zaakvoerder van (verweerster) was gesloten,
in geval van overlijden van die zaakvoerder, en na het overlijden van de begunstigde van voormeld contract, aan (eiseres) ter kennis bracht dat zij het contract opzegde; de door (eiseres) voor de
eerste rechter aangevoerde paar dagen
of een maand verschil met de overeengekomen termijn van drie maand blijkbaar
niets veranderen aan de wel bepaalde en
begrijpelijke bedoeling van (verweer-
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ster); dat (eiseres) voorts niet aanvoert
dat zij daardoor enig nadeel heeft geleden; dat zij bovendien, zonder dat zij te
voren iets had behoeven te betalen, was
bevrijd van de financiele verplichtingen
waartoe zij zich had verbonden »,
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis op
de conclusie van eiseres niet antwoordt
waarin zij betoogde dat verweerster de
ingevolge het uitgesproken vonnis verschuldigde bedragen zonder enig voorbehoud heeft betaald; die betaling een buitengerechtelijke bekentenis is (artikel
1354 van het Burgerlijk Wetboek) (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 25 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis uitdrukkelijk een opzeggingstermijn van drie maand voorschreef om
te beletten dat het contract op de vervaldatum automatisch zou worden hernieuwd; het (beroepen) vonnis zogezegd
op grond van een redelijke interpretatie
of van billijkheid niet kon oordelen dat
een opzegging, die minder dan drie
maand v66r de vervaldatum was gegeven, enig effect kon sorteren; het bestreden vonnis, door niettemin te beslissen
dat de opzegging te dezen door verweerster was ter kennis gebracht, voldeed
aan de bij voormeld artikel 25 gestelde
voorwaarden, de bewijskracht van de
overeenkomst tussen partijen miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het
in elk geval de verbindende kracht ervan
miskent (schending van de artikelen
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek);
derde onderdeel, hoewel het in artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel dat de overeenkomsten te
goeder trouw moeten worden uitgevoerd,
belet dat een partij bij een contract misbruik maakt van de rechten die haar
door het contract worden verleend, zodanig misbruik echter onderstelt dat wanneer die partij uitsluitend in haar eigen
belang gebruik maakt van een recht dat
zij aan de overeenkomst ontleent, zij
daaruit een voordeel haalt dat buiten
verhouding staat tot de correlatieve last
van de andere partij; het bestreden vonnis bijgevolg de tekortkoming van eiseres
aan de verplichting om de overeenkomsten tussen partijen te goeder trouw uit
te voeren, niet kon afleiden uit het enke·le feit dat zij geen nadeel zou hebben geleden omdat verweerster de bij artikel 25
van de algemene voorwaarden voorgeschreven termijn niet heeft in acht genamen, zonder vast te stellen dat het be-
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lang van eiseres, namelijk dat die verzekeringspolis overeenkomstig die bepaling
niet rechtsgeldig was opgezegd, buiten
verhouding stond tot de correlatieve nadelen van verweerster; daaruit volgt dat
het bestreden vonnis, in die interpretatie, artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden en het
in die bepaling neergelegde algemeen beginsel van de uitvoering te goeder trouw
heeft miskend :
Wat het tweede en derde onderdee! betreft :

Nr. 206

Dat de rechter, in zoverre hij zijn
beslissing op die redenen steunt, de
verbindende kracht van het verzekeringscontract miskent;
Overwegende dat, anderzijds, hoewei het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel van de uitvoering te goeder
trouw aan een partij bij een contract verbiedt om van de haar daarin verleende rechten misbruik te
maken, zodanig misbruik echter onderstelt dat wanneer die partij uitsluitend in haar eigen belang gebruikt maakt van een recht dat zij
aan de overeenkomst ontleent, zij
daaruit een voordeel haalt dat buiten verhouding staat tot de correlatieve last van de andere partij;

Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat, krachtens artikel 25 van
de algemene voorwaarden, de tussen partijen gesloten verzekeringspolis op het einde van de vastgestelde termijn van rechtswege wordt
hernieuwd, « behoudens verbreking
bij een ter post aangetekende brief
Dat eruit volgt dat het vonnis zijn
met een vooropzegging van drie beslissing niet heeft kunnen laten
maanden »;
steunen op het enkele feit dat eiseres niet heeft aangevoerd dat zij
Overwegende dat het vonnis, niet- enig nadeel heeft geleden en dat zij
tegenstaande het vaststelt dat ver- van haar verbintenissen was ontslaweerster het contract « enkele da- gen, zonder vast te stellen dat de
gen of (een) maand » na de overeen- nadelen die voor verweerster uit de
gekomen termijn heeft opgezegd, de uitvoering van het contract zouden
rechtsvordering tot betaling van de voortvloeien, buiten verhouding zoupremies niet gegrond verklaart, op den staan tot de voordelen die eisegrond dat : « men in dergelijke za- res eruit zou halen;
ken met alles rekening moet houden
en dient na te denken, zonder zich
Dat die onderdelen in zoverre geuitsluitend aan het recht stricto sen- grond zijn;
su te houden, en men ook moet blijk
geven van billijkheid en werkelijkheidszin (... ) en (eiseres) niet aanvoert dat zij enig nadeel heeft geleden ( ... ); zij bovendien, zonder dat
Om die redenen, vernietigt het bezij te voren iets had behoeven te be- streden vonnis; beveelt dat van dit
talen, was bevrijd van de financiele arrest melding zal worden gemaakt
verplichtingen waartoe zij zich had op de kant van het vernietigde vonverbonden »;
nis; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feiOverwegende dat, enerzijds, de tenrechter over; verwijst de zaak
overeenkomsten die wettig zijn aan- naar de Rechtbank van Eerste Aangegaan de partijen tot wet strekken; leg te Nijvel, zitting houdend in hodat zij te goeder trouw zonder mis- ger beroep.
bruik van recht dienen te worden
uitgevoerd, maar dat « billijkheid »
30 november 1989 - 1e kamer - Vooren « werkelijkheidszin » geen rede- zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter nen kunnen zijn om een der partij- Verslaggever: mevr. Charlier - G:Jii.iken te ontslaan van haar verplichtin- Juidende conclusie van de h. Piret, advogen om ze uit te voeren;
caat-generaal - AdvocaElt: mr. Gerard.

Nr. 207
Nr. 207
1•
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(• PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE COMPANY '•
VENN. NAAR AMERIKAANS RECHT T. REGIE DER
POSTER!JEN)
KAMER -

30 november 1989
ARREST ( vertaJing)

(A.R. nr. 8459)

1° INTERNATIONALE VERDRAGENINSTEMMING VAN DE KAMERS -

VORM.

2° POSTERIJEN TIE VORM.

wERELDPOSTCONVENINSTEMMING VAN DE KAMERS -

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN WERELDPOSTCONVENTIE VERLIES VAN
EEN AANGETEKENDE ZENDING - AANSPRAKELIJKHEID VA'I! DE REGIE DER POSTERIJEN
- INTERNATIONALE DIENST - MAXIML'M
FORFAITAIRE VERGOEDING VASTGESTELD
DOOR DIE CONVENTIE - TOEPASSING IN DE
TIJD.

4° POSTERIJEN-

VERLIES VAN EE:'>l AANGETEKENDE ZENDING - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REGIE DER POSTERIJEN - I:'>lTERNAT!ONALE DIENST- MAXIML'M FORFAITAIRE VERGOEDING VASTGESTELD DOOR DE
WERELDPOSTCONVENTIE - TOEPASSING IN
DE TIJD.

1° en 2° Wanneer een wet, zoals de wet
van 26 dec. 1956 op de postdienst, vaststelt dat een bepaalde materie door
een internationaal verdrag zal worden
geregeld, behoeft dat verdrag in dat
opzicht geen instemming meer van de
kamers (1).
3° en 4° Art. 50 van de Wereldpostconventie van 26 okt. 1979, dat het beginsel en de omvang van de aansprakeJijkheid van de besturen der posterijen
bij verlies van aangetekende zendingen bepaalt, kon niet worden tegengeworpen aan de personen die door het
verlies van die zendingen waren getroffen v66r zijn bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van 18 jan. 1984,
niettegenstaande het bericht dat in het
Belgisch Staatsblad van 5 juni 1982
was bekendgemaakt en dat vermeldde
dat de Conventie voor Belgie op 31
dec. 1981 in werking was getreden (2).

------------------1
(1) en (2) Cass., 19 maart 1981, A.R. nr. 6273
(A.C., 1980-81, nr. 417).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1987 door
het Hof van Beroep te Brussel gewe zen;
Over het middel: schending van de artikelen 68, 129 van de Grondwet, 8 van
de wet van 31 mei 1961 betreffende het
gebruik der talen in wetgevingszaken,
het opmaken, bekendmaken en inwerkingstellen van de wetten en verordeningen, 6, 18 van de wet van 26 december
1956 op de postdienst en 86 van de Wereldpostconventie van 26 oktober 1979,
van te voren goedgekeurd bij de artikelen 6 en 18 van de voornoemde wet van
26 december 1956,
doordat het arrest zegt dat het principaal hoger beroep van verweerster met
betrekking tot de beperking tot vijftig
goudfrank per aangetekende zending,
overeenkomstig artikel 50.4 van de Wereldpostconventie van Rio de Janeiro
van 26 oktober 1979, voor de aan eiseres
toegekende vergoeding gegrond is en die
beslissing verantwoordt door de overweging dat « zo al de Conventie van Rio de
Janeiro van 26 oktober 1979, op het ogenblik van de aangetekende zending
nr. 589 van 2 juni 1983 nog niet in extenso in het Belgisch Staatsblad was bekendgemaakt (... ) », die beh.endmaking
op 18 januari 1984 is gebeurd, dat « uit
die bekendmaking volgt (... ) dat de Conventie aan de gebruikers kan worden tegengeworpen >>, dat « artikel 130 (lees :
86) van die conventie bepaalt dat zij op 1
juli 1981 in werking treedt en dat artikel
50 het beginsel en de omvang van de
aansprakelijkheid van de postbesturen
voor aangetekende zendingen vastlegt >>,
dat « zo artikel 8 van de wet van 30 mei
1961 al bepaalt dat een verdrag enkel na
zijn bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad kan worden tegenworpen,
toch moet worden vastgesteld dat de Wereldpostconventie van Rio de Janeiro op
1 juli 1981 in werking is getreden >>, en,
in de onderstelling dat een onderscheid
moet worden gemaakt tussen de datum
van inwerkingtreding en de datum waarop de conventie ten aanzien van Belgie
van kracht wordt (30 december 1981),
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" dat, ongeacht de in aanmerking gena- pnve-personen op feiten of handelingen
men datum, 30 december 1981 of 1 juli die voor haar bekendmaking zijn ge1981, het buiten kijf staat dat de bewuste beurd (schending van t.lle in het middel
conventie van kracht is geworden en van aangewezen wetsbepalingen) :
toepassing is op de betrekkingen tussen
de partijen, zodat rekening moet worden
Over de door verweerster opgegehouden met de bij artikel 50, punt 4, worpen grond van niet-ontvankelijkbepaalde beperking van de schadever- heid hierin bestaande dat het midgoeding, te weten een vergoeding van del, dat het arrest verwijt de regels
vijftig goudfrank bij verlies van een aangetekende zending, zoals hier het geval en beginselen van de niet-terugwerkende kracht en de onmiddellijke
is »,

terwijl de rechter, nu een verdrag dat,
zoals te dezen, de Belgen persoonlijk
kan binden enkel aan hen kan worden
tegengeworpen en hen persoonlijk kan
binden wanneer het in extenso in Belgii~
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, en nu het Verdrag vanaf de datum van zijn bekendmaking zonder terugwerkende kracht in het interne recht
uitwerking heeft, in de betrekkingen tussen prive-personen geen verdragsbepalingen mag toepassen op feiten die aan
de bekendmaking van het Verdrag voorafgaan, ook al zijn die feiten overigens
na de inwerkingtreding van het Verdrag
in de internationale rechtsorde voorgevallen, zodat het arrest, dat de bepaling
van artikel 50.4 van de Wereldpostconventie van Rio de Janeiro van 26 oktober
1979 toepast op de feiten van de zaak,
waarvan het vaststelt dat zij op 2 juni
1983 zijn gebeurd, op een tijdstip waarop
die Conventie weliswaar ten aanzien van
Belgie in werking was getreden maar
nog niet in extenso in het Belgisch
Staatsblad was bekendgemaakt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 68, 129 van
de Grondwet en 8 van de wet van 31 mei
1961); het arrest althans, door te beslissen dat de Wereldpostconventie van Rio
de Janeiro van 26 oktober 1979, en inzonderheid artikel 50.4 daarvan, ingevolge
artikel 86 van dezelfde conventie, luidens
hetwelk " deze conventie in werking
treedt op 1 juli 1981 en van kracht blijft
tot de Akten van het volgend congres in
werking treden », van toepassing was op
de betrekkingen tussen de partijen met
ingang van 1 juli 1981, hoewel die conventie pas op 18 januari 1984 in het Belgisch Staatsblad was bekendgemaakt,
aan voormeld artikel 86 een draagwijdte
toekent die het niet heeft, nu die bepaling het vaststellen van de datum van de
inwerkingtreding van de conventie beoogt in de betrekkingen tussen de contracterende partijen en geenszins de bepalingen van de Conventie wil doen
toepassen in de betrekkingen tussen

toepassing van de wetten te miskennen, noch de schending van artikel
2 van het Burgerlijk Wetboek, noch
de miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel dat zegt dat de nieuwe wet geen terugwerkende kracht
heeft en dat zij onmiddellijk van
toepassing is, aanvoert :
Overwegende dat verweerster
aanvoert dat de bestreden beslissing
naar recht is verantwoord door haar
beschouwingen inzake de regel dat
de wetten geen terugwerkende
kracht hebben en inzonderheid door
de beschouwing, dat, zo al met betrekking tot de overeenkomsten
wordt aangenomen ... dat de toekomstige gevolgen van overeenkomsten die onder vigeur van de oude
wet zijn ontstaan, verder door die
wet worden geregeld, ... tocb dient
te worden vastgesteld dat op die regel ... een uitzondering wordt gemaakt als de nieuwe wet uitdrukkelijk bepaalt dat zij op de vroeger
ontstane toestanden van toepassing
is », wat bet geval is met artikel 86
van de Wereldpostconventie ondertekend te Rio de Janeiro op 26 oktober 1979, en dat eiseres nocb de
schending aanvoert van artikel 2
van het Burgerlijk Wetboek noch de
miskenning van bet algemeen
rechtsbeginsel dat zegt dat de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing
is en dat zij terugwerkende kracht
heeft;
Overwegende dat die redenen van
het arrest noodzakelijk samenhangen met die waarin wordt gesteld
dat zo de Conventie van Rio de J aneiro van 26 oktober 1979, op het
ogenblik van de verzending var. de
aangetekende zending nr. 589 van 2
juni 1983, nog niet in extenso in het
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Belgisch Staatsblad was bekendgemaakt, en zo al in het Belgisch
Staatsblad van 5 juni 1982 een bericht met de datum van inwerkingtreding van de Conventie in Belgie,
te weten 31 december 1981, is bekendgemaakt, ... toch moet worden
vastgesteld dat die conventie ... in
het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1984 in extenso is bekendgemaakt, dat artikel 130 (lees : 86) van
die conventie bepaalt dat het algemeen reglement van de Wereldpostunie op 1 juli 1981 in werking
treedt, ... dat uit die bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad volgt dat
de Wereldpostconventie van 26 oktober 1979 ... aan de gebruikers kan
worden tegengeworpen, ... (en) dat
artikel 50 het beginsel en de omvang van de aansprakelijkheid van
de postbesturen voor aangetekende
zendingen vastlegt »;
Overwegende dat het middel,
waarin die vermeldingen worden bekritiseerd, inzonderheid de schending aanvoert van de artikelen 68
en 129 van de Grondwet, waaruit
blijkt, enerzijds, dat de verdragen
die de Belgen persoonlijk binden
pas na de goedkeuring door het parlement uitwerking hebben, en, anderzijds, dat een wet pas bindend is
na bekendmaking in de bij de wet
bepaalde vorm, en ook van artikel 8
van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingstellen van wetten en verordeningen, dat in zijn
eerste lid bepaalt dut, als er aanleiding is tot bekendmaking van een
verdrag waarbij Belgie partij is, dat
verdrag in een oorspronkelijke tekst
in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met de Nederlandse
of Franse vertaling;
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stip van toepassing was, bepaalde
dat voor het verlies van een aangetekende zending het bestuur verplicht was aan de afzender een vergoeding te betalen waarvan het
maximum door de Koning wordt
vastgesteld voor de binnendienst en
door een verdrag voor de internationale dienst;
Dat de Uitvoerende Macht, op
grond van die wetsbepaling, de regel
vervat in artikel 50.4 van de Wereldpostconventie van 26 oktober 1979 te
Rio de Janeiro niet aan de goedkeuring van het parlement hoefde te
onderwerpen;
Maar overwegende dat een verdrag dat, zoals te dezen, de Belgen
persoonlijk kan binden, alleen dan
aan hen kan worden tegengeworpen
en hen persoonlijk bindt wanneer
het in Belgie is bekendgemaakt; dat
de bekendmaking, krachtens artikel
8, eerste lid, van de wet van 31 mei
1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingstellen van wetten en verordeningen
in het Belgisch Staatsblad geschiedt
in een oorspronkelijke tekst met de
Nederlandse of Franse vertaling;
Overwegende dat de Wereldpostconventie van 26 oktober 1979 op de
dag van het verlies van de aangetekende zending niet in het Belgisch
Staatsblad was bekendgemaakt en
dat zulks pas op 18 januari 1984 is
geschied;

Dat het hof van beroep bijgevolg,
door de in het antwoord op de grond
van niet-ontvankelijkheid weergegeven overwegingen, zijn beslissing
dat de bij artikel 50.4 van die conventie bepaalde grens aan de eisende vennootschap kon worden tegengeworpen en dat verweerster haar
Dat de grond van niet-ontvanke- slechts de bij die bepaling vastgelijkheid niet kan worden aangeno- stelde vergoeding van vijftig gaudmen;
frank was verschuldigd, niet naar
recht verantwoordt;
Wat het middel zelf betreft :
Overwegende dat artikel 18 van
Dat het dienaangaande geen bede wet van 26 december 1956 op de lang heeft dat in het Belgisch
postdienst, dat op het litigieuze tijd- Staatsblad van 5 juni 1982 de lijst
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van de door die conventie gebonden 1° Art. 31, C.A.O.-wet sluit niet uit dat
een collectieve arbeidsovereenkomst
Staten is bekendgemaakt;
aan derden kan worden tegengeworDat het middel gegrond is;
pen en dat die daarmee rekening moeten houden (1).

Om die redenen, vernietigt het be- 2° Bij fusie van vennootschappen kan
het recht op de aanpassings- en wederstreden arrest in zoverre het veraanpassingspremies, erkend bij K.B.
weerster veroordeelt om aan eiseres
15 okt. 1979 (2) ten voordele van de
de tegenwaarde in Belgische frank
overgenomen onderneming die bepaalde
van vijftig goudfank, vermeerderd
werknemers in dienst heeft genomen
met de rente, te betalen en uitkrachtens de collectieve arbeidsoverspraak doet over de kosten; beveelt
eenkomst nr. 32 van 28 feb. 1978 bedat van dit arrest melding zal wortreffende het behoud van de rechten
den gemaakt op de kant van het gevan de werknemers bij wijziging van
deeltelijk vernietigd arrest; houdt de
werkgever ingevolge de overgang van
ondernemingen krachtens overeenkosten aan en laat de beslissing
komst, aan de overnemende ondernedaaromtrent aan de feitenrechter
ming worden overgedragen (3).
over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Luik.
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
30 november 1989 - 1• kamer - Voorzitter en versjaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende concluvan de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Gerard en De Gryse.

Sle

Op dezelfde dag is een arrest, A.R. nr. 8460,
in dezelfde zin gewezen in zake dezelfde partijen en Amra Bank voor Belgie N.V., tweede
eiseres.

Nr. 208
1•

KAY!ER -

30 november 1989

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - TEGE!\'WERPBAARHEID AAN

T. CHAMPION SPARK PLUG EUROPE N.V.)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. 8461)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers
bij wijziging van werkgever ingevolge de
overgang van ondernemingen krachtens
overeenkomst, gesloten in de Nationale
Arbeidsraad op 28 februari 1978 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 1978, 3, 4 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1979
waarbij aan bepaalde werkgevers wederaanpassingspremies en aanpassingspremies worden toegekend, 19, 26, 31 van de
wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites en 97 van de Grondwet,

DERDEN.

2° ARBEIDSVOORZIENING

FINAN-

CIELE TEGEMOETKOMI'\G - FUSIE VAN ONDER'\EMI"'GEN - RECHT VAN DE OVERNEME'\DE 0'\iDERI\EMI"i"G OP DE AANPASSINGS·
E"i WEDERAANPASSI;~JGSPREMIES VOOR BEPAALDE CATEGORIEEN WERKNEMERS.

(1) Cass., 14 nov. 1986, A.R. nr. 5183 (A.C.,
1986-87, nr. 163).
(2) K.B. 15 okt. 1979 is opgeheven bij K.B. 29
maart 1982.
(3) C.A.O. nr. 32 van 28 feb. 1978 is vervangen
door C.A.O. nr. 32bis, van kracht geworden bij
K.B. 25 juli 1985.

Nr. 208
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doordat het arrest beslist dat de rechten op de bij koninklijk besluit van 15
oktober 1979 bepaalde premies voor de
(door verweerster) overgenomen onderneming voortvloeiend uit het in dienst
nemen van bepaalde werknemers, alleen
door de overname aan verweerster zijn
overgedragen, ingevolge artikel 5 van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32
van 28 februari 1978 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers
bij wijziging van werkgever ingevolge de
overgang van ondernemingen krachtens
overeenkomst, die algemeen verbindend
is verklaard bij koninklijk besluit van 19
april 1978, en dat beginsel overigens is
bevestigd in artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979, dat
uitdrukkelijk bepaalt dat bij fusie van
ondernemingen de toename van het aantal werknemers wordt vastgesteld met
inachtneming van de aangiften die voor
gefusioneerde ondernemingen bij de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid werden gedaan,
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collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32;
zodat het arrest, dat beslist dat de bij
het koninklijk besluit van 15 oktober
1979 bepaalde rechten op de premies, die
voor de (door verweerster) overgenomen
vennootschap voortvloeien uit de indienstneming van bepaalde werknemers,
door de overname alleen aan verweerster zijn overgedragen, ingevolge artikel
5 van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 32 van 28 februari 1978, de in het
middel aangevoerde bepalingen uit de
wet en de overeenkomst schendt;

tweede onderdeel, eiser in zijn conclusie van hoger beroep betoogde dat de
verwijzing naar artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 24 december 1980
waarbij aan bepaalde werknemers wederaanpassingspremies en aanpassingspremies worden toegekend, niet ter zake
dienend was omdat " die bepaling enkel
kan worden gehanteerd als grondslag
voor de berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers bij fusie van
ondernemingen, in de mate dat na die
fusie personeel in dienst is genomen dat
aan de in het koninklijk besluit van 15
oktober 1979 gestelde criteria beantwoordt; zodat het arrest, dat beslist dat
de overgang van de bij het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 bepaalde rechten op premies bij overname van ondernemingen door artikel 4, § 2, van dat
besluit wordt bevestigd, zonder te antwoorden op de passage in eisers appelconclusie waarin wordt betoogd dat artikel 4, § 2, alleen kon worden gehanteerd
als grondslag voor de berekening van
het aantal werknemers, niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet), en evenmin
naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 4, § 2, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 en 4, § 4,
van het koninklijk besluit van 24 december 1980) :

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 1 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32, de bepalingen
van de overeenkomst ertoe strekken het
behoud van de rechten van de werknemers te waarborgen in alle gevallen van
wijziging van werkgever ingevolge de
overname van een onderneming of van
een gedeelte van een onderneming
krachtens overeenkomst; ingevolge artikel 5 van de voornoemde overeenkomst,
de rechten en verplichtingen welke door
de vervreemder voortvloeien uit de op
het tijdstip van de overgang bestaande
arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de verkrijger overgaan; onder
" rechten welke voor de vervreemder
voortvloeien uit de op het tijdstip van de
overgang bestaande arbeidsovereenkomsten >>, dient te worden begrepen de rechten van de werkgevei -vervreemder ten
aanzien van de werknemers waarmee hij
een arbeidsovereenkomst heeft gesloten;
overeenkomstig artikel 31 van de wet
W at het eerste onderdeel betreft :
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
Overwegende dat artikel 31 van
paritaire comites, de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsover- de wet van 5 december 1968 betrefeenkomst immers alleen bindend is voor fende de collectieve arbeidsovereende werkgever en de werknemers en niet komsten en de paritaire comites,
voor derden zoals eiser; bijgevolg het hoewel het aangeeft in welke mate
recht op aanpassingspremies of op wederaanpassingspremies ten laste van ei- een algemeen verbindend verklaarser, als bepaald bij voormeld koninklijk de collectieve arbeidsovereenkomst
besluit van 15 oktober 1979, geen " recht bindend is voor de werkgevers en
is dat voorvloeit uit de arbeidsovereen- de werknemers, niet uitsluit dat een
komst >>, in de zin van artikel 5 van de dergelijke overeenkomst aan derden
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kan worden tegengeworpen en dat
zij daarmee rekening moeten houden;

dat onderdeel aangevoerde conclusie, die doelloos is geworden, niet
hoefde te beantwoorden;
Dat dit onderdeel niet ontvankeOverwegende dat naar luid van
artikel 5 van de collectieve arbeids- lijk is;
overeenkomst nr. 32 van 28 februari
1978 betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers bij wijOm die redenen, verwerpt de
ziging van werkgever ingevolge de voorziening; veroordeelt eiser in de
overgang van ondernemingen krach- kosten.
tens overeenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk be30 november 1989- 1• kamer- Voorsluit van 19 april 1978, de rechten zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter en verplichtingen welke voor de ver- Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijkvreemder voortvloeien uit de op het luidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont
tijdstip van de overgang bestaande en
DeBruyn.
arbeidsovereenkomst, door deze
overgang op de verkrijger overgaan;
Overwegende dat het arrest, door
te beslissen dat ingevolge dat artikel
de arbeidsovereenkomsten die door
de overgenomen onderneming zijn
gesloten, moeten worden beschouwd
als overeenkomsten die door de
overnemende onderneming, te weten verweerster, zijn voortgezet, dat
de overname de overgang van het
gehele aktief en passief van de overgenomen vennootschap naar de
overnemende vennootschap inhoudt;
dat die overgang kon worden tegengeworpen aan derden, en dus aan
eiser, door de bekendmaking van de
overname in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad en dat, bijgevolg, de rechten op de aanpassingspremies die voor de overgenomen
vennootschap uit de indienstneming
van sommige werknemers voortvloeien, door de overname alleen
aan verweerster zijn overgedragen,
de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het tweede
onderdeel bekritiseerde motieven,
nu het arrest door de in het antwoord op het eerste onderdeel overgenomen motieven naar recht is
verantwoord, ten overvloede zijn gegeven; dat het hof van beroep de in
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KAMER -

30 november 1989

1° GEMEENTE-,
PLAATSELIJKE

PROVINCIEEN
BELASTINGEN -

PROVINCIEBELASTING OP WATERWINNINGEN
- BELASTINGPLICHTIGE.

2° WATERS -

PROVINCIEBELASTING OP
WATERWINNI:I!GEN - BELASTINGPLICHTIGE.

1° en 2° Volgens de provincialebelastingverordening op waterwinningen, die op
20 december 1984 door de Provincieraad van Luxemburg is vastgesteld, is
ook aan die belasting onderworpen de
vennootschap die door een gewesteJijke technische dienst van drinkwater
wordt voorzien met het oog op verder
distributie ervan aan gemeenten (1).

l---------------(1) Zie Cass., 19 mei 1988, A.R. F 915 F (A.C.,
1987-88, nr. 584).
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(SOCIETE WALLONNE DE DISTRIBUTION D'EAU
T. PROVINCIE LUXEMBURG)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 984 F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 29 oktober 1987
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van Luxemburg gewezen;

Over het middel : schending van artikel1, inzonderheid derde lid, van de provinciale belastingverordening op de waterwinning, die op 20 december 1984
door de Provincieraad van Luxemburg is
vastgesteld, en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat de bestreden beslissing het op
11 augustus 1987 door eiseres ingediende
bezwaar afwijst en de ten laste van eiseres ingekohierde belasting van 7.697.471
frank bevestigt, enkel op grond dat :
« gezien het advies van de belastingdienst, waaruit volgt dat : de stuwdamdienst van Nisramont voor geleverd
drinkwater een factuur opmaakt ten name van de Societe wallonne des Distributions d'Eau, die datzelfde water zelf in
rekening brengt aan haar klanten; dat
de Societe wallonne des Distributions
d'Eau belast is met de exploitatie van
het waterdistributienet, met inbegrip van
de toevoerleidingen, meters en ander
toebehoren, het toezicht op de leidingen
en installaties, de beschermings- en onderhoudswerken nodig om de perfecte
werking van de leidingen te handhaven;
dat de Societe wallonne des Distributions d'Eau dus wel degelijk de rechtspersoon is aan wie drinkwater wordt geleverd en die zorgt voor verdere distributie aan de gemeenten, in de zin van
artikel 1 van de verordening »,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1, derde lid, van de provinciale belastingverordening bepaalt dat « die belasting verschuldigd is door iedere natuurlijke of
rechtspersoon die voor verdere distributie water wint of, zo niet, door iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie water
wordt geleverd om hoofdzakelijk of bijkomstig, rechtstreeks of onrechtstreeks
te zorgen voor verdere distributie ervan »; artikel 1, derde lid, van de verordening voorziet in twee categorieen van
belastingplichtigen, en er van de tweede
categorie slechts sprake is als er geen
belastingplichtigen van de eerste be-
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staan; volgens de bestreden beslissing eiseres onder de tweede categorie van belastingplichtigen valt, hoewel zij vaststelt
dat het Waalse Gewest aan eiseres drinkwater heeft gefactureerd, waaruit volgt
dat het Waalse Gewest aan eiseres water
heeft geleverd, nadat het dat water heeft
gewonnen met het oog op verdere distributie, en dat het Waalse Gewest dus tot
de eerste categorie van belastingplichtigen behoort; daaruit volgt dat de bestreden beslissing, door de litigieuze inkohiering ten laste van eiseres te bevestigen
en te zeggen dat eiseres volgens artikel
1 van de verordening als belastingplichtige wordt beschouwd, schending inhoudt
van artikel1, inzonderheid derde lid, van
de provinciale belastingverordening op
de waterwinning, die door de Provincieraad van Luxemburg op 2il december
1984 over het belastingjaar 1985 is vastgesteld;

tweede onderdeel, artikel 1, derde lid,
van de provinciale belartingverordening
bepaalt dat « die belasting verschuldigd
is door iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor verdere distributie water
wint of, zo niet, door iedere natuurlijke
of rechtspersoon aan wie water wordt
geleverd om hoofdzakelijk of bijkomstig,
rechtstreeks of onrechtstreeks te zorgen
voor verdere distributie ervan •; volgens
artikel 1, derde lid, van de verordening
enkel als belastingplichtige wordt beschouwd « iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor verdere distributie water wint • of « iedere natuurlijke of
rechtspersoon aan wie water wordt geleverd met het oog op verdere distributie
ervan >>; eiseres in haar bezwaar aanvoert dat die bepaling bijgevolg geen toepassing vindt op eiseres, wier taak enkel
bestond in het beheer en het onderhoud
van de installaties, alsmede in de uitvoering van de rechtstreeks tussen het
Waalse Gewest en de gemeenten gesloten leveringsakkoorden; de bestreden beslissing zich in dat opzicht ertoe beperkt
vast te stellen dat, blijkens het advies
van de belastingdienst, door het Waalse
Gewest, de stuwdamdienst van Nisramont, ten name van eiseres een factuur
is opgemaakt en nadien door eiseres een
andere factuur ten name van haar klanten is opgemaakt, zonder enige uitsluiting van bovenvermelde kenmerken en
omschrijving van de werkzaamheden
van eiseres, volgens wie het hier niet
ging om een levering door haar, maar
wel om de uitvoering van de rechtstreeks tussen het Waalse Gewest en de
gemeenten gesloten leveringsakkoorden;
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daaruit volgt dat de bestreden beslissing provincie belasting
onderworpen
in haar overwegingen geen passend ant- was;
woord verstrekt op de middelen van eiseDat het middel niet kan worden
res en niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van aangenomen;
de Grondwet);
En overwegende dat uit de stukderde onderdeel, volgens artikel 1, der- ken waarop het Hof vermag acht te
de lid, van de verordening enkel als be- slaan, niet blijkt dat een middel van
lastingplichtige wordt beschouwd « iede- openbare orde ambtshalve moet
re natuurlijke of rechtspersoon die voor
verdere distributie water wint » of « iede- worden opgeworpen;
re natuurlijke of rechtspersoon aan wie
water wordt geleverd met het oog op verdere distributie ervan »; die bepaling bijOm die redenen, verwerpt de
gevolg geen toepassing vindt op eiseres,
wier taak enkel bestond in het beheer en voorziening; veroordeelt eiseres in
het onderhoud van de installaties, alsme- de kosten.
de in de uitvoering van de rechtstreeks
30 november 1989 - 1• kamer tussen het Waalse Gewest en de gemeenten gesloten leveringsakkoorden; daaruit Voorzitter en verslaggever: de h. Sace,
Gelijkluidende
volgt dat de bestreden beslissing, door afdelingsvoorzitter
de litigieuze inkohiering ten laste van ei- conclusie van de h. Piret, advocaat-geneseres te bevestigen en te beslissen dat raal - Advocaten : mrs. van Heeke en
eiseres wei degelijk de rechtspersoon is Van Ommeslaghe.
die volgens artikel 1 van de verordening
Op dezelfde dag is inzake dezelfde partijen
als belastingplichtige dient te worden be- een ander arrest (A.R. nr. F 987 F) in dezelfde
schouwd, schending inhoudt van artikel zin gewezen.
1, inzonderheid derde lid, van de provinciale belastingverordening op de waterwinning, die door de Provincieraad van
Luxemburg op 20 december 1984 over
het belastingjaar 1985 is vastgesteld:

Over het middel in zijn geheel:
Overwegende dat de bestreden beslissing zegt dat de stuwdamdienst
van Nisramont een factuur opmaakt
voor levering van drinkwater aan eiseres, een rechtspersoon aan wie aldus water wordt geleverd en die Nr. 210
zorgt voor verdere distributie ervan
aan de gemeenten, in de zin van ar1• KAMER - 30 november 1989
tikel 1 van de belastingverordening
van de provincie Luxemburg van 20
december 1984, en die het aan haar
INKOMSTENBELASTINGEN
AANklanten in rekening brengt;
SLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN Dat de bestendige deputatie, in
AFTRFKKING VAN ONJUISTE BEDRIJFSLASantwoord op de conclusie bedoeld in
TEN- TERMIJN VAN DRIE .TAAR.
het tweede onderdeel van het middel, derhalve, zonder schending van De aanslagtermijn van drie jaar, gesteld
bij art. 259 W.I.B., wordt toegepast
het in het eerste en het derde onwanneer de belastingplichtige van zijn
derdeel aangevoerd artikel, oordeelt
bruto-inkomsten bedrijfslasten heeft
dat de stuwdamdienst van Nisraafgetrokken waarvan hij niet heeft
mont geen natuurlijk persoon of
aangetoond dat zij werkelijk bestaan
rechtspersoon is die voor verdere
(1).
distributie water wint en dat eiseres
aan wie drinkwater was geleverd
met het oog op verdere distributie,
(1) Cass., 22 feb. 1966 (Bull. en Pas. 1966 I
'
' '
dus wel degelijk aan de litigieuze 813).
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(MARTIN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST ( vertaling)

(A.R. nr. F 1026 F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1988
door het Hof van Beroep te Brussel
gewezen;
II. Op de voorziening van Pierre
Martin:
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op de inkomsten en de andere gegevens
vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier;
tweede onderdeel, volgens voormeld
artikel 259 de totale belasting enkel mag
worden geheven bij niet-aangifte en bij
laattijdige overlegging van aangifte; zoals uit het voegwoord « of » in het eerste
lid van artikel 259 blijkt, die bepaling
moet worden verstaan als volgt : enerzijds, bij niet-aangifte en laattijdige aangifte, de belasting kan worden geheven;
anderzijds, wanneer de belasting meer
bedraagt dan de belasting op de belastbare inkomsten en de andere gegevens
vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier, de aanvullende belasting kan worden geheven;
die enge interpretatie overeenstemt met
de parlementaire voorbereiding, zoals
blijkt uit het verslag van de heer Boeykens v66r de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en met de interpretatie van
de administratie in haar handboek over
de procedure inzake directe belastingen;
volgens elke andere interpretatie artikel
258 van hetzelfde wetboek geen toepassing zou vinden, aangezien de administratie gemakkelijk een bedrijfslast of ieder ander gegeven van de aangifte zou
kunnen betwisten; indien men aan de
administratie het recht zou toekennen
om binnen de termijn van drie jaar belasting te heffen van de inkomsten die
zijn aangegeven in de rubrieken van een
naar vorm en naar termijnen geldige
aangifte, men haar het recht zou toekennen om naar eigen goeddunken de aanslag, desnoods tot het einde van een termijn van drie jaar, uit te stellen en haar
aldus op de zelfs geldig aangegeven inkomsten, op basis van artikel 306 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, moratoire interest te vorderen vanaf
de eerste juli van het belastingjaar; valgens zodanige opvatting de administratie, indien de belasting op de geldig aangegeven inkomsten aanleiding zou geven
tot terugbetaling van voorheffingen of
voorafbetalingen, die terugbetaling naar
goeddunken zou kunnen uitstellen; het
hof van beroep derhalve, door aldus te
beslissen, de artikelen 258 en 259 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt :

Over het derde middel: schending van
de artikelen 258 en 259, eerste lid, van
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
doordat het arrest eerst, in verband
met de wettigheid van de over het belastingjaar 1983 in de onder artikel
4 718 117 ingekohierde aanslag vaststelt
« dat de belasting buiten de bij de artikelen 258 en 264 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen
voorgeschreven
termijn is geheven en vervolgens zegt
« dat die termijn enkel van toepassing is
bij een regelmatige aangifte die juist is
wat de bedragen ... de aftrekken en alle
andere cijfers betreft » en « dat eisers
aangifte niet voldoet aan die vereisten,
daar de aftrekken als bedrijfslasten onjuist zijn », en daaruit afleidt « dat de belasting derhalve wettig is ingekohierd
binnen de bij artikel 2159 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen voorgeschreven bijzondere termijn van drie
jaar »,
terwijl, eerste onderdeel, wanneer een
aangifte in de personenbelasting is geschied volgens de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 tot 218 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de belasting krachtens artikel 258
van dat wetboek slechts kan worden geheven tot de 30e juni van het jaar dat
volgt op dat waarnaar het aanslag jaar
wordt genoemd; artikel 259 van hetzelfde
wetboek, dat een uitzondering is op het
algemeen beginsel van voornoemd artikel 258, de administratie, in geval van
Over het middel in zijn geheel :
aangifte overeenkomstig de artikelen 214
Overwegende dat, luidens artikel
tot 218, slechts toestaat binnen de termijn van drie jaar de aanvullende belas- 259, eerste lid, van het Wetboek van
ting te heffen, dat wil zeggen de belas- de Inkomstenbelastingen, gewijzigd
ting die meer bedraagt dan de belasting. bij artikel 37 van de wet van 22 de·
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cember 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, de administratie over de bij genoemd artikel
259 voorgeschreven buitengewone
aanslagtermijn beschikt niet aileen
bij niet-aangifte of laattijdige overlegging van aangifte, maar ook wanneer de verschuldigde belasting
meer bedraagt dan de belasting op
de belastbare innkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een
aangifteformulier dat voldoet aan de
vorm- en termijnvereisten, gesteld
bij de artikelen 214 tot 218 van hetzelfde wetboek; dat die buitengewone aanslagtermijn toepasselijk is
wanneer uit de bewijskrachtige gegevens blijkt dat er inkomsten bestaan die niet zijn aangegeven, onder andere wanneer de belastingschuldige van zijn bruto-inkomsten
lasten heeft afgetrokken waarvan
hij niet heeft aangetoond dat zij
werkelijk bestaan;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eisers aangifte voor het belastingjaar 1983 niet voldoet aan de

Nr. 210

bij de wet gestelde regelmatigheidsvereisten « daar de aftrekken wegens bedrijfslasten onjuist zijn »;
Overwegende dat het hof van beroep zijn beslissing, dat de belasting
over dat belastingjaar regelmatig
binnen de bij genoemd artikel 259,
eerste lid, voorgeschreven bijzondere termijn van drie jaar ten kohiere
was gebracht, derhalve, wettelijk
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vewerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in
de kosten.
30 november 1989- 1• kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. De Bruyn; Forges en
Vermeersch, Brussel.
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

A

Schade - Oorzakelijk verband tussen fout en
schade - Premieverhoging na een ongeval Geen schade veroorzaakt door het ongeval 169
Verantwoording.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout in het algemeen - Intrekking
van een onwetielijke handeling - Op zichzelf
geen fout of onvoorzichtigheid.
233

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout
en schade - Ontbreken van de vaststelling
dat de schade ook zonder de fout zou ontstaan
zijn zoals ze zich heeft voorgedaan - Gevolg.
130

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - 1\IateriiHe schade - Elementen en
grootie - Vergoedende rente
Tijdstip
waarop ze een aanvang neemt.
338

Aansprakelijllheid buiten overeenlcomst
Allerlei - Toepasselijkheid van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen.
323

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Ouders - Art. 1384, tweede
lid, B.W. - Grondslag van de aansprakelijkheid.
130

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden Art. 1384, derde lid, B.W. - Aansprakelijkheid van de aansteller - Vrijstelling - Fout
van het slachtoffer - Fout - Begrip.
274

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden Art. 1384, derde lid, B.W. - Onrechtmatige
daad van de aangestelde - Handeling verricht • binnen het raam van de bediening » Begrip.
274

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden Art. 1384, derde lid, B.W. - Aansprakelijkheid van de aansteller - Vrijstelling - Misbruik van bediening gepleegd door de aangestelde - Begrip.
274

Aansprakelijkbeid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden 'Art. 1384, derde lid, B.W. - Aansprakelijkheid van de aansteller - Omvang.
274

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters - Aangestelden Art. 1384, derde lid, B.W. - Aansprakelijkheid van de aansteller - Vereiste - Fout van
de aangestelde - Fout - Begrip.
274

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Aller lei - Overeenkomst - Contractuele fout
- Aquilische fout - Onderscheid - Toepasselijke regels.
339

Accountant
Aanvraag om als accountant te worden erkend - Bes:issing van de commissie van beroep van het Instituut der Accountants Voorziening in cassatie tegen die beslissing.
102

Ambtenaar
Provincie- en gemeentepersoneel - Geldelijke valorisatie van de in de overheidssector
verrichte diensten - Art. 2, tweede lid, e,
K.B. 3 dec. 1975 - Draagwijdte.
233

Arbeidsongeval
Algemene begrippen - Bepalingen betreffende de aan de getroffene verschuldigde schadeloosstelling - Aard.
1

Arbeidsongeval
Be grip.

117

Arbeidsongeval
Gezagsverhouding - Begrip.

117

Arbeidsongeval
Alg£>mene b£>grippE>n - WE>t tot wijz1gmg van
de omz£>tting van de r£>nte m kapitaal - WE>r
king m de tijd.
252

-2
Arbeidsongeval
Aard van de wet - Bepalingen betreffende de
schadeloosstelling - Omzetting van de rente
in kapitaal.
252

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk - Begrip- Plotselinge gebeurtenis - Fietser.
115

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk - Ongeval op het
normale trajekt - Bedoeling van de werknemer om die weg te verlaten - Gevolg.
343

Arbeidsongeval
Vergoeding - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Interest.
250

Arbeidsongeval
Verzekering- Fonds voor Arbeidsongevallen
- Art. 60, eerste en tweede lid, Arbeidsongevallenwet - Rechtsvorderingen uit die bepalingen - Oogmerk - Onderscheid - Gevolg.
72

Arbeidsongeval
Verzekering- Fonds voor Arbeidsongevallen
- Art. 60, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Terugvordering van uitkeringen - Rechtsvordering tot terugvordering - Verjaring. 72

Arbeidsongeval
Verzekering- Fonds voor Arbeidsongevallen
- Artt. 58, § 1, 3°, en 60, eerste lid, Arbeidsongevallenwet - Uitkeringen - Betaling - Terugvordering - Grondslag.
72

Arbeidsongeval
Verzekering - Fonds voor Arbeidsongevallen
- Art. 58, § 1, 3°, Arbeidsongevallenwet . Uitkeringen vastgelegd in die bepaling - Betaling - Wettelijke verplichting.
72

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel - Vergoeding - Basisloon - Rechten van de getroffene - Bevoegdheid van de rechter.
1

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel - Bijzondere regels Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vergoeding - Rente - Berekening - Basisloon Indexatie.
1

Arbeidsongeval
.· Rechtspleging - Herziening - Gronden Wijziging van de algemene arbcidsmarkt. 245

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Herziening - Gronden Verergering van een letsel dat niet door het
arbeidsongeval is veroorzaakt.
245

Arbeidsongeval
Rechtspleging- Verwittiging van de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit _W!jziging in· de graad van arb!!idsongeschikt-

heid - Verzuim van de arbeidsongevallenverzekeraar - Gevolg.
325

Arbeidsovereenkomst
Schorsing van de overeenkomst - Verloren
arbeidsdag - Staking in het openbaar vervoer.
5

Arbeidsovereenkomst
Bedienden - Einde - Opzegging - Opzegging om aan de arbeidsovereenkomst een
einde te maken op het tijdstip waarop de bediende de normale leeftijd bereikt voor het
pensioen- Vereiste.
75

Arbeidsovereenkomst
Bedienden - Einde - Opzegging
plichtingen van de werkgever.

Ver75

Arbeidsovereenlmmst
Bedienden - Einde - Allerlei - Wettelijke
pensioengerechtigde leeftijd.
75

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Termijn - In aanmerking te nemen loon.
313

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Termijn - Bediende
- Zelfde werkgever - Onderbreking van het
dienstverband.
320

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Termijn - Hogere bediende - Vastste!ling door de rechter - In
aanmerldng te nemen omstandigheden. 322

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding - Aanvullende vergoeding - In aanmerking te nemen
loon.
318

Arbeidsovereenkomst
Einde - Dringende reden - Begrip.

242

Arbeidsovereenkomst
Bediende - Einde van de overeenkomst
Ontslag om dringende reden - Ont slag gegeven door de werkgever - Verschillende feiten, door de werkgever bij conclusie aangevoerd - Geen fout van de bediende binnen de
wettelijke termijn voor ontslag - Gevolge n
voor het onderzoek van de daaraan voorafgaande feiten.
424

Arbeidsovereenkomst
Einde - Andere wijzen van beeindiging
Eenzijdige wijziging van essentie!e bestanddelen van de arbeidsovereenkomst
Geschonden wetsbepaling.
28

Arbeidsovereenkomst
Einde ·- Aller!ei - Werkman - Art. 63 .Arbeidsovereenkomstenwet - Willekeur.ge afdanking - Noodwendigheden inzake de werking van de onderneming - Begrip.
152

I

3Arbeidsvoorziening

Belasting over de toegevoegde waarde

Financiiile tegemoetkoming - Fusie van ondernemingen - Recht van de overnemende
onderneming op de aanpassings- en wederaanpassingspremies voor bepaalde categorieen werknemers.
448

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen bedoeld in
art. 2 Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - Interest - Aanvang - Verzoek tot betaling.
29

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen - Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers - Betaling van de werkgeversbijdragen, bedoeld in
art. 5, 2°, Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het Fonds in de rechten
van de R.S.Z. - Voorrecht van de R.S.Z. voor
het saldo van het hem verschuldigde bedrag
en voorrecht van het Fonds voor het aan de
R.S.Z. betaalde bedrag - Rang.
208

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen bedoeld in
art. 2 wet 30 juni 1967 - Ontstaan van de verplichting.
383

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen bedoeld in
art. 2 wet 30 juni 1967 - Aanmaning tot beta-

m

~~

Arbeidsvoorziening
Sluiting van ondernemingen
Sluitingsfonds - Betaling van voordelen bedoeld in
art. 2 wet 30 juni 1967 - Interest - Aanvang
- Aanmaning tot betaling - Opeisbaarheid
van de schuld.
383

Auteursrecht
Catalogus - Vereisten om de wettelijke be272
scherming te kunnen genieten.

Art. 8 K.B. 23 juli 1969 met betrekking tot de
regeling voor de voldoening van de belasting
over de toegevoegde waarde - Verplichting
een factuur uit te reiken - Uitzondering Beperking - Goederen die kennelijk bestemd zijn voor een handels- of beroepsgebruik - Begrip.
17

Beroepsgeheim
Geneesheren - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst voor Geneeskundige Controle - Mededeling aan een raad van de Orde
van Geneesheren.
12

Berusting
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting
in een rechterlijke beslissing - Begrip.
284

Berusting
Begrip.

285

Bescherming van de maatschappij
Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij, rechtdoende over een
verzoek tot invrijheidstelling van de gelnterneerde- Wettigheid- Voorwaarde.
405

Beslag
Overdracht van loon - Latere machtiging om
het loon te ontvangen - Inhoudingen door de
werkgever - Grenzen.
57

Beslag
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Beschikking vatbaar voor hoger beroep - Zwarigheid om~rent de tenuitvoerlegging
Be314
grip.

Be slag
Beslag onder derden - Kennisgeving aan een
notaris, overeenkomstig art. 325 W.I.B., inverband met goederen uit een erfenis of een
schenking - Recht van de Staat, minister
van Financien, om in handen van de notaris
beslag onder derden te leggen op de in die
kennisgeving bedoelde bedragen.
414

Bestendige deputatie
Rechtsprekend orgaan - Rechtspleging
15
Werking van de wet in de tijd.

B

Betekening en kennisgeving
Algemene begrippen- Art. 43, 1°, Ger.W. 139
Draagwijdte.

Betekening en kennisgeving
Bank-, krediet-, spaarwezen
Bankinstellingen - Bankbesluit nr. 185 van 9
juli 1935, art. 42, 1° - Gebruik van de termen
« bank » of « bankier • in de maatschappelijke
benaming - Voorwaarde.
391

Be lasting
Toepassing van de regels van het burgerlijk .
recht in belastingzaken - Grenzen.
414

Algemene begrippen Ger.W. - Draagwijdt\!-

Art. 862, § 1, 9°,
139

Betekening en J,ennisgeving
Betekening van exploten - Verschrijving 123
Gevolgen.

Betekening en kennisgeving
Exploten - Betekening van een cassatiebe359
roep - Begrip.

4Betekening en kennisgeving

Burgerlijke rechten, politieke rechten

Betekening van exploten - Afgifte van het afschrift van het exploot op het politiecommissariaat- Art. 37, § 1, Get.W.
361

Betichting van valsheid

Tuchtrechtelijke procedure - Geschil over
burgerlijke rechten - Art. 92. Gw. - Art. 6.1
E.V.R.M.
298

Burgerlijke rechten, politieke rechten

Strafzaken - Verzoek tot betichting van valsheid, ingeciiertd tot staving vim eert cassatieberoep - Vernietiging van de beslissitig Ontvankelijkheid.
122

Bevoegdheid en aan.eg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsgerechten Art. 518, 7•, Ger.W. - Draagwijcite.
146

Betwisting nopens een subjectief politiek
recht - Principiele bevoegdheid van de rechtbanken.
345

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter - Ontvankelijkheidsvereisten.
268

Bevoegdheid en aanleg

c

Burgerlijke zaken - Sociaal pri:Jcesrecht Plaatselijke bevoegheid - Arbeidsoveteenkomst voor handelsvertegenwoordigers. 180

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden
Vergissing.
44

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Misdaden en
wanbedrijven - Beschikking van verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Geen opgave van verzachtende omstandigheden met
betrekking tot de misciaden - Felten samenhangend - Onbevuegdheid van de correctionele rechtbank en, in hoger beroep, van het
hof van beroep oih kennis te nerrten van de
als misdaden ert wanbedrijverl omschreven
feiten.
428

Bewaargeving
Gerechtelijke sekwester - Handelingen die
de gerechtelijke sekwestei' mag verrichten.
421

Bewijs
Algemene begrippen - Strafzaken
moeden van onschuld - Begrip.

Cassatie
Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing waarin het beschikkende gedeelte op een door het cassatieberoep bekritiseerde reden is gegrond - Bevoegdheid
van het Hof om een rechtsgrond aan te vullen
waardoor het beschikkende gedeelte wordt
verantwoord.
208

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Arrest van het Hof - Verwerping van het cassatieberoep - Verschrijving
niet te wijten aan eiser - Bevoegdheid van
het Hof om het arrest in te trekken en uitspraak te doen bij wege van een nieuwe beschikking.
10

Cas satie
Verenigde kamers - Bevoegdheid.

Cassatie
Verenigde kamers - Bevoegdheid.

Ver263

Bewijs
Algemene begrippen - Verbod voor de rechter om zijn beslissing te doen steunen op feitehjke gegevens waarover partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren - Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
351

Bewijs
Strafzaken - Prejudit:ieei geschil - Art. 16
vobrafgaande titel Sv. - Bewijs van de overet>nkomst met de uitvoering waarvan het misdrijf verband houdt.
403

Bewijs
Strafzaken - Algemene begrippen - Processe>n-\·erbaal waarvan een afschrift aan de
o\·e>rtre>der moe>t worden medegedeeld Geen mededeling - Gevolg.
267

75
78

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet- Vordering tot
vernietiging - Vernietiging - Gevolg t.a.v.
de beslissing op de burgerlij ke rechtsvordering.
218

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging en cassatiel-Jeroep in het belang van de wet - Vordering tot
vernietiging - Hof van assisen - Rechtspleging ter terechtzitting - Tolk op de terechtzitting gekozen uit de getuigen - Nietigheid
van de rechtspleging._
218

Cas sa tie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Cassatie - Geen regelmatig - assatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Gevolgen.
43

5
Cassatie
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Vervallenverklaring van het recht tot stJ+ren a!s
straf - Vernietiging wege)"ls onwettig)leid
van die straf - Algehele vernietigmg.
167

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Verbod de geneeskunde uit te oefenen.
356

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Strafvordering - Cassatieberoep van de beklaagde - Beschikking van de raadkamer t.ot
verwijzing van de verdachte naar de c.o rrectionele rechtbank wegens misdaden en samenhangende wanbedrijven, zonder opg~ve
van verzachtende omstandigheden rpet betrekking tot de misdaden - Voorziening tegen het veroordelend arrest - Vernietiging
van dat arrest en van de eraan voorafgaande
rechtspleging met inbegrip van de verwijzingsbeschik.king.
428

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep
van de beklaagde - Vernietiging van de eindbeslissing op de tegen de beklaagde jngestelde burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van de eindbeslissing op de door de l;leklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering- Voorwaarden.
·?62

van de verzekeraar - Vernietigjng van de besljssing 0p een van de burgerlijke rechtsvorderingen - Vernietjgipg van de eindbeslis~ing op een anc;l~re burgerlijke rechtsvordering.
409

Cassatie
Vernietiging - Omvang - Strafzaken Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring
__,. Gewoo~ J+itste.l - Vernietiging beperkt tot
het uitstel..
191

Cassatiemiddelen
Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit miskenning
van de bewijskvacht van een akte - Akte
overgelegd in afschrift dat voor eensluidend is
verklaard door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie - Akte niet in
Pe Pe.str~c;le_l). be~l.is.sing overgenomen.
132
Cyssat.iemJddele~

Aard - Straft:aken - St;rafvorde,ring - Midde} pat l}e.t ;Hof ertoe ~ou ve.;rplichten feitelijke
gegevens na te gaan waarvoor het niet bevoegdis.
156

(:!,lssatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid Burgerlijke z,9 ken - Wettelijke bepalingen
dje de bepahnge~ waarvan schending wordt
aangevoerd, tOEipasselijk maken.
1

Cassatie
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep
van een burgerlijke partij - Cassatie - Ye.rnietiging van de niet definitieve beslissjngen
op de burgerhjke reChtsvorderingen van ee"l
medebeklaagde en diens verzel<.eraar tegen
die burgerlijke partij - Voorwaa;rde.
· 39

Cassatiemiddelen
Vereiste vermeldingen - Burgerlijke zaken
- Vermelding van de geschonden wetsbepaling - ArbeidsovereeQkomst - Beeindiging
door wijziging.
28

Cassatiemiddelen

Nieuwe middelen - Burgerlijke zaken Verjaring - Huurovereenkomsten - Wet 23
Vernietiging- Omvang- Strafzaken- Bur,d,ec.e.m ber 19~0.
381
gerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep
van de verzek<>raar - Vernietiging van de be- Cassatiemiddelen
slissingen op de tegen r.;e verzekeraar in,geNieuwe of Joutt>r juridische middelen - Burst<> Ide burgerlijke rechtsvorderingen - Yerger.Jijke zaken - fac.ht- Re.chtsvordering nietiging van de beslissing waarbij )le,t G.e- , O
meenschappelijk Motorwaarborgfonds bui.t en '
prqep.i pg tot m.i nneljjke schiltking.
383
het geding wordt gesteld - Vereisten.
409 ' Cassatiemiddelen
Cassatie
Exceptie van niet-ontvankelijkhe(d - Burgerlijke -zaken- Toetsi~g die het nagaan van beVernietiging - Omvang - Strafzaken - Burrekeningen vereist - Gevolg.
1
gerlijke rechtsvorderingen - Regelm<tt.ig c~s- ;
satieberoep van de beklaagde en de verzell;eCas.s atie_mJddeJen
raar - Vernietiging op het cassatieber0.e p
Gemis Sl!ln .b.e!arw yoor eiser - Burgerlijke
van de verzekeraar - Vernietiging van de beza.k.e n - .Best,rede.n beslissing waarin het beslissing ten aanzien van de beklaagde - Verschikkenc;le gesJ.eelte op een door het cassatieeisten.
409
beroep bekritiseerde reden is gegrond - Bevoegdheid van het Hof om een rechtsgrond
Cassatie
aan te Y,\lllen waardoor het beschikkende geVernietiging - Omvang - Strafzaken - .Bil.rdeelte wordt verantwoord.
208
gerlijke rechtsvorderingen - Cassatieberoep

Cassatie

-6 Douane en accijnzen

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Voorziening, na de eindbeslissing, tegen de beschikking tot verwijzing van
de raadkamer - Ontvankelijkheid.
11

Straffen niet onverenigbaar met het recht op
een eerlijk proces of met de regels van het gemeenschapsrecht.
255

Cassatiemiddelen
Gemis aan belang voor eiser - Strafzaken.
368

E

Cassatiemiddelen
Middel zonder invloed op de wettigheid van
de bestreden beslissing - Burgerlijke zaken.
225

Cassatiemiddelen
Geen betrekking op de bestreden beslissing
- Strafzaken - Hof van assisen - Middel
hieruit afgeleid dat de veroordelende beslissing niet vatbaar is voor hager beroep.
156

Cassatiemiddelen
Geen betrekking op de bestreden beslissing
- Strafzaken - Voorziening tegen het veroordelend arrest - Middel gericht tegen de
beschikkmg tot verwijzing naar de correction~:le rechtbank - Niet ontvankelijke middelen.
164

Collectieve arbeidsovereenkomst
Strtjdige individuele arbeidsovereenkomst 1\'ietlgheid - Dading.
33

Collectieve arbeidsovereenkomst
Tegenwerpbaarheid aan derden.

448

D

Dading
Art. 12 C.A.O.-wet 5 dec. 1968 - Geen toepassing op een dading.
33

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken- Voorschot- Geen consignatie - Bevoegdheid van de rechter.
373

Deskundigenonderzoek
Strafzaken
Deskundige Algemeen
rechtsbPginsel van de onpartijdigheid van de
recht~r.
387

Dienstplicht
Militierechtscolleges - Rechtspleging - HerKeurmgsraad - Inobservatiestelling - Geen
nieuwe oproeping - Schriftelijk verweer en
inzage van het deskundigenverslag.
32

Douane en accijnzen
Verbeurdverklaring - Gewoon uitstel - Toepasselijkheid.
191

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gronden - Beoordeling door de rechter.

375

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gronden - Grove beledigingen - Feiten
door de ene echtgenoot ten nadele van de andere begaan - Strafrechtelijke veroordeling
- Beoordeling door de burgerlijke rechter.
375

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Roerende goederen ten aanzien
waarvan, met toepassing van art. 1280 Ger.W.,
een maatregel is uitgevaardigd als bedoeld in
art. 223 B.W. - Verni~tiging, beschadiging of
wegmaking - Misdrijf.
328

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Gevolgen t.a.v. personen - Kinderen - Verplichting bij te dragen tot het onderhoud van
de kinderen - Bepaling van de bijdrage naar
evenredigheid van de middelen der ouders.
176

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed
Echtscheiding op grand van bepaalde feiten
- Gevolgen t.a.v. de goederen - Uitkering
tot levensonderhoud na echtscheiding - Bedrag- Vaststelling- Criteria.
132

Eigenlijke rechtspraak
Bestendige deputatie - Rechtspleging
Werking van de wet in de tijd.
15

Eigenlijke rechtspraak
Voor de rechtbanken ingestelde vordering tot
toepassing van een beslissing van een buitengerechtelijk rechtscollege dat met eigenlijke
rechtspraak is belast - Bevoegdheid van de
rechtbanken om die beslissing op haar wettigheid te toetsen - Grenzen.
431

Energie
Elektrische energie - Wet van 10 maart 1925,
art 27 - Toepasselijkheid - Teledistributieilet.
287
I

Europese Gemeenschappen
Verdragsbepalingen - Sociale zekerheid Overzeese sociale zekerheid - Werknemer
ontvangt een ouderdomsrente die na de datum van inwerkingtreding van de verordening

~

~-

-------------~

l
-7E.E.G. 1408/ 71 is vastgesteld - Gemeenschapsrecht - Aanvraag tot herziening gegrond op het gemeenschapsrecht - Aanvraag
ingediend meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van voornoemde verordening Vervallen recht - Begrip.
345

Europese Gemeenschappen

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Naamloze vennootschap - Indiening van een verzoek tot het verkrijgen van
een gerechtelijk akkoord - Voorafgaande beslissing van de algemene vergadering in beginsel niet vereist.
88

Verdragsbepalingen - Sociale zekerheid Overzeese sociale zekerheid - Werknemer
ontvangt een ouderdomsrente die na de da- ,
tum van inwerkingtreding van de verordening
E.E.G. 1408/71 is vastgesteld - Gemeenschapsrecht - Aanvraag tot herziening gegrond op het gemeenschapsrecht - Aanvraag
ingediend meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van voornoemde verordening Gemeente
Gevolgen.
345
Vervanging van een schepen wegens verhindering - Vereisten.
59

G

Gemeente

F

Provincie- en gemeentepersoneel - Geldelijke valorisatie van de in de overheidssector
verrichte diensten - Art. 2, tweede lid, e,
K.B. 3 dec. 1975 - Draagwijdte.
233

Gemeente
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Vonnis van faillietverklaring - Rechtbank
van koophandel ratione loci n iet bevoegd Hoger beroep - Bevoegdheid van de appelrechter.
369

Failli!;sement, faillissementsakkoord en
gerechtelijlt akkoord
Rechtspleging - Ambtshalve faillietverklaring - Recht van verdediging van de schuldenaar.
109

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gevolgen voor personen en verbinteniss~n Art. 448 Kh. - Handeling of beta!ing verricht
met bedrieglijke benadeling van de schuldeisers - Bevoordeelde derde - Medeplichtigheid - Begl'ip - Vereisten.
282

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk aklmord
Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Verzoek tot het verkrijgen van een
gerechtelijk akkoord - Goede trouw van de
schuldenaar - Begrip.
88

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Indiening door een vennootschap
van een verzoek tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord met boedelafstand - Art.
88
1865, 2°, B.W. - Toepasselijkheid.

Agglomeratie - Vordering in rechte - Machtiging van de agglomeratieraad - Ogenblik
waarop zij moet worden gegeven.
252

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging tijd.

Werking van de wet in de
15

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging Betekening.

Voorziening in cassatie 378

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Belastingen op de
niet bebouwde gronden, gelegen in een gebied
dat bij een plan van aanleg als woongebied is
vastgesteld - Niet bebouwde grand - Begrip.
100

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Belasting op de gemeubileerde kamers - Houder - Begrip. 195

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen satie - Vormen.

Voorziening in cas204

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen - Procedure voor de
bestendige deputatie - Bericht aan de partijen te geven door de griffier van de provincieraad - Verzuim - Gevolg.
205

-8Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Provincie- en gemeentebelastingen - Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op de paardenwedrennen - Decreet van
29 juni 1985 van de Waalse Gewestraad- Art.
74bisW.I.G.B.
419

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Provinciebelasting op waterwinningen - Belastingplichtige.
450

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Agglomeratiebelastingen - Belasting op de
brandweerinterventies - Wettigheid.
335

Geneeskunde
Verdovende middelen - Art. 36.2.a Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, op
30 maart 1961 opgemaakt te New York Oraagvdjdte.
435

H

Hof van assisen
Samenstelling van de jury - Arrest tot vrijstelling van de opgeroepen gezworenen Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid.
156

Hof van assisen
Samenstelling van de jury - Wraking van opgeroepen gezworenen - Aantal wrakingen
voor de beschuldigde.
156

Hof van assisen
Behandeling ter zitting - Voorzitter van het
, Hof van assisen
Discretionaire macht Begrip.
156

Hof van assisen
Behandeling ter zitting- Voorlezing van het
arrest van verwijzing - Aard van die rechtsvorm.
156

Hof van assisen
Geneeskunde
Orden - Gencesheren - Beroepsgeheim Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Dienst
voor Geneeskundige Controle - Mededeling
aan een raad van de Orde van Geneesheren.
12

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie Ouderdomsrente van een overzeese werknemer - Voorziening in cassatie van de Dienst
voor Overzeese Sociale Zekerheid - Gedeeltelijke vernietiging - Gevolgen - Gedeeltelijke vernietiging - Gevolgen.
345

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht Cassatiegeding - Ouderdomsrente van een
overzeese werknemer - Voorziening in cassatie van de Dienst voor Overzeese Sociale
Zekerheid - Gedeeltelijke vernietiging Gevolgen.
345

Grondwet
Art. 92 - Gewone rechtbanken heid- TucJ-trechtspraak.

Bevoegd298

Grondwet
Art. 112 - Geschillen over-burgerlijke rechten
- Tuchtrechtspraak.
298

Grondwet
Art. 107 - Toetsing van de wettigheid en besluiten en verordeningen door hoven en
rechtbanken.
233

Behandeling ter zitting - Verhoor van getuigen - Art. 319 Sv. - Op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen.
156

Hof van assisen
Behandeling ter z1tting - Voorzitter van het
Hof van assisen - Discretionaire macht Aanvullend onderzoek - Mededeling van de
stukken.
156

Hof van assisen
Eindarrest beroep.

Beslissing vatbaar voor hoger
156

Hof van assisen
Rechtspleging ter terechtzitting - Tolk op de
terechtzitting gekozen uit de getuigen.
218

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Openbaar ministerie Ambtshalve optreden - Openbare orde
Ontvankelijkheid.
59

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor hoger beroep - Vonnis dat de voeging
beveelt van in verschillende talen ingeleide
zaken en de taal vaststelt waarin de rechtspleging zal worden gevoerd - In eerste aanleg
gewezen beslissing.
228

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissing-vatbaar voor
hoger beroep - Vonnis dat akte neemt van de
overeenkomst van de partijen - Begrip. 228

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen
- Beslag - Uitvoerend beslag op onroerend

-9goed - Beschikking vatbaar voor hager beroep - Zwarigheid omtrent tenuitvoerlegging
- Begrip.
314

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep niet
ontvankelijk - Incidenteel beroep en nieuwe
vordering.
26

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Principaal beroep - Hoger beroep tegen onbepaalde datum Inschrijving van de zaak op de rol - Termijn.
316

Hoger beroep
Burgerlijke zaken - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Door een partij genamen conclusie over de zaak zelf - Begrip. 312

Hoger beroep

Hoger beroep
Tuchtzaken - Art. 1068, eerste lid, Ger.W. Devolutieve kracht - Orde van Architecten.
298

Huur van diensten
Architect - Gebrek in de bouw in de zin van
art. 1792 B.W. - Tienjarige aansprakelijkheid
- Opdrachtgever - Eigenaar die een rechtsvordering tot aansprakelijkheid heeft ingesteld tegen de architect - Verkoop van het
gebouw in de loop van het geding - Gevolg
wat de rechtsvordering betreft.
70

Hour van diensten
Architect Begrip.

Tienjarige aansprakelijkheid 70

Hour van goederen
Huishuur - Verplichtingen van partijen
Aanpassing van de huurprijs aan de S('hommeling van de index - Toepassing.
173

Strafzaken - Beslissingen - Taalgebruik Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Verzoek Huur van goederen
tot verandering van taal- Weigering.
8·
Pacht - Aard van de wetgeving - Rechtsvordering - Oproeping tot mi:melijke schikking
Hoger beroep
- Openbare orde.
383
Strafzaken - Beslissingen en partijen - Uitgifte van het beroepen vonnis.
409 Huwelijlisvermogensstelsels

Hoger beroep
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van
de rechter - Bij verstek gewezen vonnis
waartegen het O.M. niet in hager beroep is gekomen- Verzet van de beklaagde- Vonnis
op dat verzet - Hoger beroep van het O.M. en
van de beklaagde tegen dat vonnis - Beslissing over die hogere beroepen - Verzwaring
van de bij verstek uitgesproken straf - Wettigheid.
166

Wettelijk stelsel - Rechten van de schuldeisers- Art. 1414 B.W. - Betaling van de gemeenschappelijke schulden Vermogen
waarop zij kunnen worden verhaald.
414

Huwelijksvermogensstelsels
Bedongen stelsels - Gemeenschap beperkt
tot de aanwinsten - Wet van 14 juli 1976 Vroegere schuld - Aard van de schuld Rechten van de schuldeiser.
134

Hoger beroep
Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging in hager beroep - Eenparigheid van
stemmen - Verzwaring van de straf - Begrip.
37

I

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Gevallen waarin deze
vereist is.
356

Hoger beroep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Gevallen waarin deze
vereist is - Op verzet gewezen beslissing van
de rechter in hager beroep.
356

Hoger bm:oep
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Gevallen waarin zij is
vereist.
362

Hoger beroep
Strafzaken - Eenstemmigheid
waarin ze is vereist.

Indeplaatsstelling
Arbeidsongeval - Verzekering - Fonds voor
Arbeidsongevallen - Art. 60, tweede Iid, Arbeidsongevallenwet - Indeplaatsstelling in
de rechten van de getroffene - Gevolg.
72

Indeplaatsstelling
Rijksambtenaar, slachtoffer van een door de
schuld van een derde veroorzaakt ongeval Indeplaatssteling van de Staat in de rechten
van de ambtenaar - Art. 17 K.B. van 1 juni
1964 - Omvang van de indeplaatsstelling. 192

Indeplaatsstelling
Gevallen
399

Indeplaatsstelling bij overeenkomst waarde.

Voor192

10 -Indeplaatsstelling

Inkomsteqbelastingen

Sluiting van ondernemingen - Fonds tot VerAanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Mtrekking van onjuiste bedrijfslasten
Tergoeding van de in Geval van Sluiting van Onmijn van drie jaar.
452
dernemingen Ontslagen Werlmemers- Betaling van de werkgeversbijdragen, bedoeld in
Inkomstenbelastingen
art. 5, 2•, Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - InRechten en voorrechten van de Schatkist deplaatsstelling van het Fonds in de rechten
Art. 294 W.I.B. (v66r wijziging bij art. 21 wet
van de R.S.Z. - Samenloop van het voorrecht
van 10 feb. 1981)- Invordering van de ten navan de R.S.Z. voor het saldo van het hem verme van het gezinshoofd geheven belasting schuldigde bedrag met het voorrecht van het
Goederen waarop de invordering mag worden
Fonds voor het aan de R.S.Z. betaalde bedrag
verhoogd.
414
- Gevolgen wat de rang van die voorrechten
betreft.
208 Inkomstenbelastingen
Rechten en voorrechten van de Schatkist Ingebreltestelling
Art. 325 W.I.B. - Kennisgeving aan de notaAanmaning tot betaling - Sluiting van onderris van het bedrag van de belastingen die aannemingen - Betaling door het Sluitingsfonds
leiding kunnen geven tot inschrijving van de
van voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 juni
wettelijke hypotheek van de Schatkist 1967.
383
Kennisgeving betreffende goederen uit een
erfenis of een schenking- Gevolgen.
414

Inkomstenbelastingen

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Belastingplichtigen die een functie uitoefenen
in een vennootschap op aandelen - Bezoldigingen - Begrip.
230

Inkomstenbelastingen
Personenbelastingen - Stopzettingsvergoedingen - Mzonderlijke aanslagen - Voorwaarden.
202

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten - Verplaatsingskosten van de
echtgenoten.
16

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten - Huur van een onroerend
goed - Huur van een bijkomende verblijfsgelegenheid.
208

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfsverliezen - Aftrekbare lasten - Begrippen.
25

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen - Terugbetaling Moratoire interest.
198

Intea·est
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.
29

Interest
Moratoire interest - Inkomstenbelastingen
- Voorheffing - Voorafbetalingen - Terugbetaling.
198

Interest
Moratoire interest - Aanmaning tot betaling
- Sluiting van ondernemingen - Betaling
door het Sluitingsfonds van voordelen bedoeld in art. 2 wet 30 juni 1967 - Opeisbaarheid van de schuld.
383

Internationale verdragen
Wereldpostconventie - Verlies van een aangetekende zending - Aansprakelijkheid van
de Regie der Posterijen ·- Internationale
dienst - Maximum forfaitaire vergoeding
vastgesteld door die conventie - Toepassing
in de tijd.
445

lnternationale verdragen
Instemming van de Kamers - Vorm.

445

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Meerwaarden - Vrijstelling van belasting - Herschat- te activa - Realisatie van de meerwaarde Einde van de belastingvrijstelling.
104

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen - Terugbetaling - Belastingheffing buiten de gestelde termijn.
198

J

Jaarlijkse vakantie
Werknemers- Vakantiegeld- Veroordeling
- Voorwaarden.
122

l
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L

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld- Bedienden- BerekeningIn aanmerking te nemen loon
Dertiende
maand.
185

Jeugdbescherming
Vervolgingen wegens een in art. 36bis Jeugdbeschermingswet omschreven misdrijf ten
laste van een minderjarige van meer dan zestien maar minder dan achttien jaar oud ten
tijde van de feiten - Strafvordering ingesteld
voor een gemeenrechtelijk rechtscollege Onderzoek ter terechtzitting - Toepasselijke
regels.
425

Levensonderhoud
Overdracht van loon - Latere machtiging om
het loon te ontvangen - Inhoudingen door de
werkgever - Grenzen.
57

Loon
Berscherming - Overdracht van loon - Latere machtiging om het loon te ontvangen lnhoudingen door de werkgever - Grenzen.
57

M
K
Maatschappelijk welzijn, O.C.M.W.
Voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn - Vervanging - Art. 25, derde lid,
O.C.M.W.-wet- Draagwijdte.
225

Koop
Overdracht van schuldvordering - Tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar.
420

Koop
Verborgen gebrek van de verkochte zaak Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Draagwijdte.
424

Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Gezamenlijk aanbod Begrip.
241

Koophandel, koopman
Koopman - Begrip - Rijksuniversiteit.

305

Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Verkoop met verlies.
305

Koophandel, koopman
Koopman - Begrip - Art. 1 Kh. Handelspraktijkenwet.

Art. 54
305

Koophandel, koopman
Handelspraktijken - Art. 56 Handelspraktijkenwet - Daden van namaking - Begrip.
308

Koophandel, koopman

Machtsoverschrijding
Begrip - Beschikking in kort geding - Beslissing over het recht om een openbaar ambt
uit te oefenen.
59

Misbruik van vertrouwen
Bewijs van de overeenkomst met de uitvoering waarvan het misdrijf verband houdt. 403

Misdrijf
Algemene begrippen - Wetenschap.

Zedelijk bestanddeel
189

Misdrijf
Soorten- Aflopend misdrijf- Nachtgerucht
en nachtrumoer.
261

Misdrijf
Rechtvaardiging en afdoende verschoning Rechtvaardiging - Misbruik van gezag
46
Art. 260 Sw. - Draagwijdte.

Misdrijf
Allerlei - Roerende goederen ten aanzien
waarvan, met toepassing van art. 1280 Ger.W.,
een maatregel is uitgevaardigd als bedoeld in
art. 223 B.W. - Vernietiging, beschadiging of
wegmaking.
328

Apotheker - Werkzaamheden voor de wet
van 18 juli 1973 - Hoedanigheid van koopman - Feitelijke beoordeling.
333

Kort geding
Burgerlijke zaken - Afgifte van administratieve stukken - Wettelijk vastgestelde administratieve procedure - Geen dringende
noodzaak - Bevoegdheid van de rechter in
kort geding.
59

N
Nachtgerucht, nachtrumoer
Aard van het misdrijf.

261

12Nieuwe vordering

Onderzoeksgerechten

Burgerlijke zaken - Geding in hoger beroep
- Principaal beroep niet ontvankelijk - Uitbreiding van de vordering.
26

Notaris
Honorarium - Onderhandeling over de verkoop van een gebouw - Art. 3 wet 31 augustus 1891 - Voorafgaande begroting door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
440

Beschikking tot verwijzing- Voorziening na
de eindbeslissing - Ontvankelijkheid.
11

Onderzoeksgerechten
Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Vergissing.
44

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Afwijzing van
een vraag om aanvullend onderzoek - Redengeving.
48

Onderzoeksgerechten

0
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Burgerlijke zaken de verkochte zaak.

Verborgen gebrek van
424

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Strafvordering - Een enkel opzet.
435

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemer - Ontslag wegens
economische of technische redenen - Geen
beslissing van het paritair comite - Gevolg.
30

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Bescherming van de personeelsafgevaardigden en van de niet gekozen kandidaten Weigering van de werkgever om een onregelmatig ontslagen werknemer in de onderneming te herplaatsen - Werknemer, niet gekozen kandidaat - Vergoeding.
78

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Oprichting - Aantal tewerkgestelde werknemers - Gewoonlijk tewerkgestelde werknemers - Begrip.
177

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Oprichting - Verkiezingsprocedure - Handelingen die aan de verkiezingsprocedure
voorafgaan - Specificiteit.
177

Onderzoek in strafzal{en
Processen-verbaal van de terechtzitting Handtekening - Termijn.
212

Onderzoek in strafzaken
Artt. 448 en 450 Sv. - Van valsheid betichte
stukken - Neerlegging op de griffie - Termijn.
366-

0nderzoek in strafzaken
Van va lsheid betichte stukken - Artt. 448 en
450 Sv. - Door die artt. voorgeschreven
rechtsvormen
Niet-inachtneming
Sanctie.
366

Beschikking of arrest tot verwijzing naar de
correctionele rechtbank - Geen onwettigheid
inzake de bevoegdheid - Aanhangigmaking
bij het vonnisgerecht - Beslissing geldig, zolang ze niet door het Hof van Cassatie is vernietigd.
164

Onderzoeksgerechten
Beslissing tot verwijzing naar het vonnisgerecht - Aangevoerde onwettigheid - Bevoegdheden van het vonnisgerecht - Grenzen.
214

Onderzoeksgerechten
Beslissing waarbij het onderzoeksgerecht een
burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk verklaart - Vereisten.
268

Onverdeeldheid
Art. 577bis, § 5, B.W. - Daad tot behoud van
het goed of daad van voorlopig beheer - Begrip.
171

Onverdeeldheid
Boedelbeschrijving - Voorwerp en doe!.

266

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Ambtshalve optreden Openbare orde - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
59

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Hoger beroep van de
procureur des Konings- Procureur-generaal
aileen partij in het geding voor het hof "an beroep.
59

Openbaar ministerie
Belastingzaken - Mededeling van vorderingen - Belasting over de toegevoegde waarde .
98

Openbaar ministerie
Strafzaken - Mededeling van stukken van
het onderzoek of van de rechtspleging Machtiging door de procureur-generaal bij
het Hof van beroep - Draagwijdte.
156

Openbaar ministerie
Openbaar ministerie bij het hof van beroep Ambtshalve opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid tegen een voorziening van het

-13openbaar ministerie bij het hof van beroep Geen kennisgeving.
289

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Voorziening in cassatie
- Openbare orde - Ontvankelijkheidsvereiste - Begrip.
289

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
M.B. van 14 okt. 1964, art. 16, B. - Recht van
de aannemer om herziening van de opdracht
te vorderen - Verbintenis van het Bestuur Begrippen.
126

Openbaar ministerie
Belastingzaken - Uitvoerend beslag voor de
betaling van een belasting - Vordering tot
opheffing - Mededeling aan het O.M. - Ver337
melding van het advies van het O.M.

Openbare dienst
Continulteit van de openbare diensten - Algemeen rechtsbeginsel - Begrip.
225

Openbare orde
Arbeidsongeval -Bepalingen betreffende de
aan de getroffene verschuldigde schadeloos1
stelling - Aard.

Openbare orde
Begrip - Beschikking in kort geding - Beslissing over het recht om een openbaar ambt
uit te oefenen - Overschrijding van bevoegd59
heid.

Openbare orde
Arbeidsongeval - Bepalingen betreffende de
schadeloosstelling - Omzetting van de rente
in kapitaal.
252

p
Posterijen
Regie der Posterijen - K.B. 16 sept. 1981 houdende vaststelling van de toelage voor nachtprestaties voor de personeelsleden van de Regie der Posterijen - Geen bekendmaking Gevolg.
5

Posterijen
Verlies van een aangetekende zending Aansprakelijkheid van de Regie der Posterijen - Internationale dienst - Maximum
forfaitaire vergoeding vastgesteld door de
Wereldpostconventie - Toepassing in de tijd.
445

Posterijen
Wereldpostconventie kamers - Vorm.

Instemming van de
445

Prejudicieel geschil

Openbare orde
Pacht - Rechtsvordering
minnelijke schikking.

Oproeping tot
383

Overeenkomst

Strafzaken - Art. 16 voorafgaande titel Sv. Bewijs van de overeenkomst met de uitvoering waarvan het misdrijf verband houdt. 403

Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw
- Regel volgens welke een partij van een andere geen uitvoering mag eisen van een doel92
loos geworden contractuele bepaling.

R

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen
Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw
- Misbruik van recht - Begrippen.
442

Overeenkomst

Teledistributienet - Toepasselijkheid van
art. 27 wet van 10 maart 1925.
287

Rechtbanken

Art. 1165 B.W. -- Draagwijdte.

308

Overeenkomst
Verbindende kracht trouw - Begrip.

Radio- en televisieomroep

Uitvoering te goeder
442

Overeenkomst
Allerlei - Contractuele fout - Aquilische
fout - Onderscheid - Toepasselijke regels.
339

Burgerlijke zaken - Algemene regels - Verbod om uitspraak te doen over niet gevorderde zaken - Begrip.
21

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Wij ziging van de juridische omschrijving van de vordering Recht van verdediging - Miskenning Begr ip.
33ll

Overheidsopdrachten (werken, leverin- Rechtbanken
gen, diensten)
Burgerlijke zaken M.B. van 14 okt. 1964, art. 16, B - Vordering
tot herziening van de prijs - Toepassing van
artikell153 B.W.
126

Algemene regels Rechtsmacht - Taak van de rechter - BPpaling van de toe te passen rechtsregel- RPcht
van verdediging.
339

14Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemene begrippen Feitelijke gegevens waarover. partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren - Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
351

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Oorzaak van de vordering - Ambtshale wijziging door de rechter.
379

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
van de beklaagde wegens een ander misdrijf
dan waarvoor hij werd vervolgd - Voorwaarden.
41

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerecht - Beslissing tot verwijzing naar het
vonnisgerecht - Aangevoerde onwettigheid
- Bevoegdheden van het vonnisgerecht. 214

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering - Beslissing om een stuk uit
de debatten te weren.
387

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Misdaden en
wanbedrijven - Beschikking van verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Geen opgave van verzachtende omstandigheden met
betrekking tot de misdaden - Feiten samenhangend - Onbevoegdheid van de correctionele rechtbank en, in hoger beroep, van het
hof van beroep om kennis te nemen van de
als misdaden en wanbedrijven omschreven
feiten.
428

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verplichting van de rechter uitspraak te doen
over aile punten van de vordering.
412

Rechtbanken
Tuchtzaken - Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op
behandeling van de tuchtzaak door een rechterlijke instantie - Justitieel gerecht.
298

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht van de beklaagde
op behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
49

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Uitspraak van het vonnisgerecht over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Toepasselijkheid van die verdragsbepaling.
51

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht van een ieder op
behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn - Aanvang van die termijn. 80

Rechten van de Mens
Art. 5.3 E.V.R.M. - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen - Geen antwoord op de conclusie van de
verdachte ten betoge dat de redelijke termijn
van bovenvermelde bepaling overschreden is
- Schending van het recht van verdediging.
87

Rechten van de Mens
Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14 I.V.B.P.R. - Hof
van assisen- Voorzitter van het hof van assisen - Discretionaire macht - Politiebeambte gehoord als getuige - Aanvullend onderzoek.
156

Rechten van de Mens
Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14 I.V.B.P.R. - Hof
van assisen - Aantal wrakingen voor de beschuldigde.
156

Rechten van de Mens
Art. 6 E.V.R.M. - Art. 14 I.V.B.P.R.
Hof
van assisen - Stellen van vragen door de beschuldigde en zijn raadsman aan getuigen Vorm.
156

Rechten van de Mens
Art. 5.4 E.V.R.M. - Terinzagelegging van het
dossier ten behoeve van de verdediging - Regeling.
216

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Recht op een eerlijk proces - Begrip.
255

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtzaken van de dubbele aanleg.

Vereiste
298

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Tuchtrechtelijke procedu're - Het vaststellen van burgerlijke rechten
en verplichtingen.
298

Rechten van de Mens
Art. 6.1 E.V.R.M. - Geschillen in tuchtzaken
- Bevoegdheid van rechtbanken in de zin
van art. 92 Gw.
298

Rechten van de Mens
Art. 7.1 E .V.R.M. - Toepasselijkheid in tuchtzaken.
298

Rechten van de Mens
Art. 8.2 E.V.R.M. - Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening
van het recht op eerbiediging van het priveen gezinsleven - Begrip.
331

Rechten van de Mens
Art. 14 E.V.R.M. - Onderscheid in de behandeling bij de uitoefening van de rechten en
vrijheden - Begrip.
331

15Rechten van de Mens
Art. 8.1 E.V.R.M. - Recht van een ieder op
eerbiediging van zijn prive- en gezinsleven Begrip.
331

Rechten van de Mens
Art. 5.4 E.V.R.M. - Bevestiging van het bevel
tot aanhouding - Dossier ter inzage gelegd
van de verdediging - Regeling.
413

Rechten van de Mens
Art. 5.4 E.V.R.M. - Recht om voorziening te
vragen bij de rechter opdat deze beslist over
de wettigheid van de gevangenhouding - Inzageverlening van de overtuigingsstukken
aan de verdediging.
438

Rechten van de Mens
Art. 5.4 E.V.R.M. - Recht om voorziening te
vragen bij de rechter opdat deze beslist over
de wettigheid van de gevangenhouding - Inzageverlening van het dossier aan de verdediging - Regeling.
438

Rechten van de Mens
Art. 14.5 I.V.B.P.R. - Tuchtzaken.

298

Rechten van de Mens
Art. 15.1 I.V.B.P.R.
tuchtzaken.

zelf - Art. 292 Ger.W. - Geen schending van
die bepaling.
51

Rechterlijke tucht
Ambtsplichten- Waardigheid van het ambt
- Verzuim - Begrip.
106

Rechterlijke tucht
Verzuim van ambtsplichten - Afbreuk aan
de waardigheid van het ambt - Begrip.
108

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Algemene begrippen - Beslissing
op strafgebied - Geding op burgerlijk gebied
- Gezag van gewijsde.
375

Rechterlijk gewijsde
Gezag - Bes!issing op de burgerlijke rechtsvordering - Perken van het gezag van gewijsde.
375

Rechterlijlt gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Strafvordering- Voortgezet misdrijf- Verval van de
strafvordering - Gevolgen voor de tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
387

Rechterlijk gewijsde
Toepasselijkheid in
298

Rechterlijke Macht
Voor de rechtbanken ingestelde vordering tot
toepassing van een beslissing van een buitengerechtelijk rechtscollege dat met eigenlijke
rechtspraak is belast - Bevoegdheid van de
rechtbanken om die beslissing op haar wettigheid te toetsen - Grenzen.
431

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Vordering uit artt. 1382 e.v.
B.W. principieel gegrond verklaard - Latere
beslissing over het bedrag van de schadevergoeding.
13

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van de
rechtscolleges - Beslissing alvorens recht te
doen waarbij een deskundige wordt aangesteld - Latere beslissing over de zaak zelve.

173

Rechtedijke organisatie
Burgerlijke zaken - Hof van Beroep Samenstelling - Kamer bestaande uit een of
drie raadsheren - Toewijzing van de zaken
- Art. 109bis, Ger.W., in dat wetboek ingevoegd bij art. 6 wet van 19 juli 1985 - Werking in de tijd.
417

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Onverenigbaarheden - Cumulatie - Lid van de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdend in het hof van beroep dat uitspraak moet doen over de zaak

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Veroordeling van beklaagde in het buitenland - Art.
13 wet van 17 april 1878 - Toepassingsvoorwaarden.
435

Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter - Begrip.
49

Rechtsbeginselen (Algemene)
Toepassing die niet onverenigbaar mag zijn
met de ondubbelzinnige wil van de wetgever.
51

Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter - Lid van het
onderzoeksgerecht, dat zitting houdt in het
vonnisgerecht dat uitspraak doet over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
Toepasselijkheid van dat beginsel.
51

Rechtsbeginselen (Algemene)
Continu1teit van de openbare diensten - Begrip.
225

Rechtsbeginselen (Algemene)
Begrip.

233

Rechtsbeginselen (Algemene)
Misbruik van recht - Begrip.

238

Rechtsbeginselen (Algemene)
Begrip - Dubbele aanleg.

298 .

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken - Onpartijdigheid van de reC"hter
- Draagwijdte.
387

16Recht van verdediging
Dienstplicht - Herkeuringsraad - Inobservatiestelling - Geen nieuwe oproeping Schriftelijk verweer en inzage van het deskundigenverslag.
32

Recht van verdediging
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving
van de voorlopige hechtenis wordt bevolen Geen antwoord op de conclusie van de verdachte ten betoge dat de redelijke termijn van
art. 5.3 E.V.R.M. is overschreden - Schending van het recht van verdediging.
87

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Ambtshalve faillietverklaring - Recht van verdediging van de
schuldenaar.
109

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen - Stellen van
vragen door de beschuldigde en zijn raadsman aan getuigen - Vorm.
156

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen - Aantal wrakingen voor de beschuldigde.
156

Recht van verdediging
Gemeentebelastingen - Procedure voor de
bestendige deputatie - Vormen voorgeschreven bij K.B. 17 sept. 1987 - Verzuim - Gevolgen.
205

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling
gegrond, onder meer, op gegevens uit een andere zaak - Miskenning van het recht van
verdediging.
295

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Miskenning - Begrip.
339

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Taak van de rechter Verwijzing van de juridische omschrijving
van de vordering - Vereiste.
339

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Verbod voor de rechter
om zijn beslissing te doen steunen op feitelijke gegevens waarover partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren.
351

Redenen van de vonnissen en auesten
Begrip en aard - Dubbelzinnigheid.

88

Redenen van de vomlissen en arresten
Algemene begrippen - Reden - Be grip. 378

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Strafzaken - Veroordeling - Vaststelling van de bestanddelen
van het misdrijf.
400

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Redengeving - Art. 195, lid 2, Sv.
359

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering - Tegenstrijdigheid tussen
de beslissing op de strafvordering en de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering Begrip.
39

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Tegenstrijdigheid tussen de redengeving en het beschikkende gedeelte.
43

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Strafvordering - Hof van assisen - Motivering van de uitgesproken straf.
156

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Redengeving - Art. 195, tweede
lid, Sv.
256

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Strafvordering - Veroordeling - Vermelding van een wetsbepaling die een straf oplegt
- Begrip.
256

Redenen van de vonnissen en arresten
Bij afwezigheid van conclusie - Strafzaken
- Straf - Verval van het recht tot sturen Art. 195, tweede en derde lid, Sv. - Keuze
van de vervallenverklaring - Redengeving.
291

Redenen van de vonnissen en arresten
Afwezigheid van conclusie - Strafzaken Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering
- Tegenstrijdigheid tussen de beslissing op
de strafvordering en de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Begrip.
294

Redenen van de vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering en civielrechtelijke vordering - Tegensrrijdigheid tussen de
beslissing op de strafvor dering en de beslis1
sing op de civielrechtelijke vordering Sche nding van art. 97 Gw.
401

Redenen van de vonnissen en anesten
Op conclusie - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure - Afwijzing van een vraag om aanvullend onderzoek - Redengeving;-- - 48

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Beschikking van de raadkamer
tot verwijzing van een verdachte naar de correctionele rechtbank na aanneming van verzachtende omstandigheden, wegens een mis-

-17
daad die door het onderzoeksgerecht niet kan
worden gecorrectionaliseerd, wegens misdaden die door dat gerecht wei kunnen worden
gecorrectionaliseerd en wegens wanbedrijven
- Onbevoegdverklaring van het vonnisgerecht - Beslissingen met kracht van gewijsde
- Toetsing door het Hof - Vernietiging van
de beschikking - Verwijzing naar de kamer
van inbeschuldigingstelling.
55

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeks- en vonnisgerechten - Beschikking tot correctionalisering gegrond op o~juiste verzachtende omstandigheden - Vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart - Vernietiging van de beschikking - Verwijzing van de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
44

E.E.G. 1408/71 is vastgesteld - Werknemer
geniet wegens zijn nationaliteit geen indexering van die prestatie - Aanvraag tot toekenning van de indexering gegrond op die veror·
dening - Aanvraag ingediend meer dan twee
jaar na de inwerkingtreding van die verorde·
ning - Gezag van de oorspronkelijke admi·
nistratieve beslissing - Recht op indexering
vervallen in de zin van art. 10, § 2, wet 17 juli
1963 en in de huidige stand van het gemeenschapsrecht.
345

Sociale zekerheid
Overzeese sociale zekerheid
Vermeerdering van de ouderdomsrente wegens stijging
· van de kosten van levensonderhoud - Art. 52,
wet 17 juli 1963 - Betwisting nopens dat
recht - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken.
345

Sociale zekerheid
Overzeese sociale zekerheid
Ouderdomsverzekering - Ouderdomsrente - Verplichting om de bijslag op de ouderdomsrente te
betalen_wegens stijging van de kosten van levensonderhoud - Vaststelling van de rechten
van de gerechtigde - Nalaten uitspraak te
doen over een politiek recht - Gevolg ~ Impliciete weigering van het recht door de administratieve beslissing.
345

s
Schenkingen en testamenten
Testament - Krankzinnigheid.

21

Schenkingen en testamenten
Oorzaak - Begrip.

371

Schenkingen en testamenten
Oorzaak - Verdwijning - Verval - Vereisten.
371

Slagen en verwondingen, doden
Onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - Begrip.
39

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - Loon - Door de
werkgever betaalde vergoeding - Bedrag bij
C.A.O. vastgesteld.
183

Sociale zekerheid
Sociaal statuut van de zelfstandigen - Toepassingsgebied - Art. 5 Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen - Onderworpenen - Uitzonderingen - Personen die auteursrechten
genieten- Vereiste.
151

Sociale zekerheid
Sociaal statuut van de zelfstandigen - Toepassingsgebied - Art. 5 Sociale-Zekerheids·
wet Zelfstandigen - Genot van een sociaal
statuut dat minstens gelijkwaardig is - Begrip.
151

Sociale zekerheid
Overzeese sociale zekerheid - Werknemer
wiens recht op een ouderdomsrente na de datum van inwerkingtreding van de verordening

Sociale zekerheid
VermeerdeOverzeese sociale zekerheid
ring van de ouderdomsrente wegens stijging
·van de kosten van levensonderhoud- Art. 52,
wet 17 juli 1963- Grondslag van dat recht.
345

Sociale zekerheid
Overzeese sociale zekerheid
Vermeerdering van de ouderdomsrente wegens stijging
van de kosten van levensonderhoud - Art. 52,
wet 17 juli 1963 - Politiek recht.
345

Spelen en weddenschappen
Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op de paardenwedrennen - De·
creet van 29 juni 1985 van ae Waalse Gewestraad- Art. 74bisW.I.G.B.
419

Stedebouw
Herstel - Onwettig opgetrokken opbouw Bevel om de plaats in de vorige staat te herstellen - Veroordeelde geen eigenaar van het
onroerend goed.
80

Stedebouw
Herstel van de plaats in de vorige staat - Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, art. 65
- Vordering van de bevoegde administratieve
overheid tot herstel van de plaats in de vorige
staat - Vorm.
353

Stedebouw
Herstel van de plaats in de vorige staat - Art.
67 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordenmg

-18
en Stedebouw - Strafzaken - Vordering van
de gemachtigde ambtenaar - Maatregel bevolen door de strafrechter - Aard van de beslissing.
364

Stedebouw
Ruimtelijke ordening - Gewestplan - Ontwerp - Bezwaar - Regionale Commissie van
Advies - Ontbreken van een advies
Ge220
volg.

Stedebouw

stelt waarin de rechtspleging zal worden gevoerd - In eerste aanleg gewezen beslissing.
228

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hager
beroep - Strafzaken - Verzoek tot verandering van taal - Beslissing van de eerste rechter - Afwijzing van het verzoek - Hoger beroep - Bevestiging - Verantwoording.
8

Taalgebruik

Allerlei - Belastingbepalingen - Gemeentebelasting op de niet bebouwde gronden in een
gebied dat bij een plan van aanleg als woongebied is vastgesteld - Begrip.
100

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Dienstplichtzaken - Beslissing van een
herkeuringsraad.
32

Stedebouw
Onteigening en vergoeding - Vordering tot
betaling van een vergoeding - Verjaring Termijn.
220

v

Straf
Algemene begrippen - Douane en accijnzen
- Straffen niet onverenigbaar met het recht
op een eerlijk proces noch met de regels van
het gemeenschapsrecht.
255

Valsheid en gebruik van valse stukken

Straf
Andere straffen - Vervallenverklaring van
het recht tot sturen als straf - Bestanddeel
van de straf.
167

Straf
Gecorrectionaliseerde misdaad
de straffen.

Bijkomen256

Straf
Verval van het recht tot sturen
Art. 195,
tweede en derde lid, Sv. - Keuze van de vervallenverklaring - Redengeving.
291

Straf
Samenloop - Eendaadse - Eenheid van opzet - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
435

Straf
Allerlei - Art. 195, tweede lid, Sv. - Redengeving.
256

Straf
Allerlet - Art. 195, lid 2, Sv. - Redengeving.
359

T

Van valsheid betichte stukken - Artt. 448 en
450 Sv. - Door die artt. voorgeschreven
rechtsvormen
Niet-inachtneming
Sanctie.
366

Vennootschap
Gemeenschappelijke regels - Art. 1865, 2°,
B.W. - Tenietgaan van de zaak waardoor de
vennootschap eindigt - Begrip.
88

Vennootschap
Handelsvennootschap - Vennootschap onder
firma - Begrip.
281

Vennootschap
Handelsvennootschap
Naamloze vennootschap - Bevoegdheden van de raad van bestuur - Indiening van een verzoek tot het
verkrijgen van een gerechtelijk akkoord Voorafgaande beslissing van de algemene vergadering in beginsel niet vereist.
88

Verbintenis
Voorwaardelijke verbintenis - Voorwaarde
die geacht wordt te zijn vervuld omdat de
schuldenaar de vervulling ervan heeft verhinderd - Fout van de schuldenaar.
24

Verhaal op de rechter
Ambtelijke medewerking van een advocaat
bij het hof van cassatie vereist.
2H

Verjaring
Taalgebruik
In eerste aanleg - Burgerlijke zaken - Vonms dat de voeging van de in verschillende talen mgeletde zaken beveelt en de taal vast-

Burgerlijke zaken - Termijnen (duur) - Arbeidsongeval - Verzekering - Fonds voor ·
Arbeidsongevallen - Art. 60, eerste lit.., Arbeidsongevallenwet - Rechtsvordering tot terugvordering van uitkeringen.
72

19
Verjaring
Strafzaken - Wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden- Voortgezet misdrijfVerjaringstermijn.
36

Verjaring
Strafzaken - Wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden - Verjaringstermijn.
361

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Veroordelende beslissing - Datum van de feiten niet nauwkeurig vermeld.
407

Verjaring
Strafzaken - Verjaring van de strafvordering
- Schorsing - Klacht van de beklaagde tegen de verbalisanten - Strafrechter die de
zaak verdaagt totdat over die klacht is beslist.
84

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing Voorziening in cassatie - Gevolgen.
263

Verjaring
Strafzaken - Verjaring van de strafvordering
- Stuiting - Verdaging van de zaak.
84

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
,
Gewoon uitstel - Douane en accijnzen Verbeurdverklaring - Toepasselijkheid. 191

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Beslissing op de strafvordering
vernietigd wegens verval van die rechtsvordering - Kosten van die rechtsvordering ten
laste van de Staat - Vernietiging zonder ver36
wijzing.

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Vernietiging van de beslissing
op de strafvordering, wegens verval van die
rechtsvordering - Kosten van die rechtsvordering die niet noodzakelijk ten laste van de
Staat komen - Verwijzing wat de beslissing
over de kosten betreft.
84

Verwijzing na cassatie

misdaden en samenhangende wanbedrijven,
en van de eraan voorafgaande rechtspleging,
met inbegrip van de verwijzingsbeschikking
- Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling van een ander hof van beroep.
428

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek gegrond op feiten die aan het openbaar
ministerie ten laste zijn gelegd.
297

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek gericht tegen een onderzoeksrechter die
niet meer met de behandeling van de zaak is
belast.
297

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking.

363

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Houder van het motorrijtuig - Begrip.
67

Verzet
Strafzaken - Devolutieve werking
zwaring van de straf - Begrip.

Ver37

Verzet
Strafzaken - Bij verstek gewezen vonnis
waartegen het O.M. niet in boger beroep is gekomen - Verzet van de beklaagde - Vonnis
op dat verzet - Hoger beroep van het O.M. en
van de beklaagde tegen dat vonnis- Verzwaring van de bij verstek uitgesproken straf Wettigheid.
166

Verzet
Strafzaken - Buitengewone termijn - Aanvang - Vereiste van een regelmatige betekening van de bij verstek gewezen beslissing.
361

Vonnissen en arresten
Algemene begrippen - Middelen van nietigheid - Geen aanwending tegen vonnissen.
172

Strafzaken - Douane en accijnzen - Ver- .
beurdverklaring - Gewoon uitstel
Cassa- Vonnissen en arresten
Belastingzaken - Vermeldingen - Advies
191
tie zonder verwijzing.
van het O.M. - Belasting over de toegevoegVerwijzing na cassatie
de waarde.
98
Strafzaken - Beslissing op de strafvordering
Vonnissen
en
arresten
vernietigd wegens verjaring van die rechtsBelastingzaken - Uitvoerend beslag voor de
vordering - Kosten op die rechtsvordering
betaling van een belasting - Vordering tot
ten laste van de Staat - Vernietiging zonder
opheffing - Mededeling aan het O.M. - Ververwijzing.
361
melding van het advies aan het O.M.
337

Verwijzing na cassatie

Strafzaken- Vernietiging van een arrest van
het hof van beroep tot veroordeling van de beklaagde wegens niet gecorrectionuli~eerde

Vonnissen en arresten
Aard - Strafzaken - Stra.f vordering - Ver
stek - BE>grip.
83

20Vonnissen en arresten
Strafzaken - Rechter die zijn bes!issing als
een op tegenspraak gewezen beslissing kwalificeert - Gevolg t.a.v. de aard van de bes!is83
sing.

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Inzageverlening van de overtuigingsstukken
aan de verdediging.
438

Voorlopige hechtenis

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Verdaging van de zaak naar
een latere terechtzitting - Op de gestelde datum geen terechtzitting - Dagvaarding van
de partijen tegen een andere datum.
124

Vonnissen en arresten

Bevestiging van het bevel tot aanhouding
Inzageverlening van het dossier aan de verdediging - Stukken waarvan inzage moet worden verleend.
438

Voorlopige hechtenis

Strafzaken - Strafvordering - Hof van assisen - Tolk op de terechtzitting gekozen uit
de getuigen.
218

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Jeugdbescherming - Vervolgingen wegens een in art. 36bisJeugdbeschermingswet omschreven misdrijf ten laste van
een minderjarige van meer dan zestien maar
minder dan achttien jaar oud ten tijde van de
feiten - Strafvordering ingesteld voor een gemeenrechtelijk rechtscollege - Onderzoek
ter terechtzitting - Toepasse!ijke regels. 425

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele
rechtbank - Geen handtekening op het proces-verbaal van een terechtzitting waarop de
correctionele rechtbank een vonnis heeft gewezen- Vonnis waarin aile vereiste vaststellingen voorkomen ten blijke van de regelmatigheid van de procedure - Vonnis niet
nietig.
430

Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de handhaving van de voorlopige
hechtenis wordt bevolen - Geen antwoord op
de conclusie van de verdachte ten betoge dat
de redelijke termijn van art. 5.3 E.V.R.M. is
overschreden - Schending van het recht van
verdediging.
87

Voorlopige hechtenis
Voorziening van de procureur-generaal bij
het hof van beroep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
wordt beslist dat er geen grond bestaat tot
handhaving van de voorlopige hechtenis van
de verdachte - Niet ontvankelijke voorziening.
332

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Uitspraak van
het hof van beroep over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Taak - Afwijzing
van het verzoek - Redengeving.
51

Voorrechten en hypotheken
Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Uitleggend vonnis - Uitbreiding, beperking
of wijziging van bevestigde rechten.
154

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtvordering Verplichting van de rechter uitspraak te doen
over aile punten van de vordering.
412

Voogdij
Uitsluiting en ontzetting beheer - Begrip.

Ontrouw bij het

111

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Terinzagelegging van het dossier ten behoeve
van de verdediging - Regeling.
216

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding Dossier ter inzage gelegd van de verdediging
- Regeling.
413

Voorlopige hechtenis
Bevestiging van het bevel tot aanhouding
Inzageverlening van het dossier aan de verdediging - Regeling.
438

Voorrechten - Sluiting van ondernemingen
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen
Werknemers - Betaling van de werkgeversbijdragen, bedoeld in art. 5, 2°, Sluitingsfondswet 30 juni 1967 - Indeplaatsstelling van het
Fonds in de rechten van de R.S.Z. - Samenloop van het voorrecht van de R.S.Z. voor het
saldo van het hem verschuldigde bedrag met
het voorrecht van het Fonds voor het aan de
R.S.Z. betaalde bedrag - Rang.
208

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen - Vorm en betekening van de voorziening in cassatie - Gemeentebelastingen.
204

Voorziening in cassatie
Belastingzaken - Vormen mijn van betekening.

Vorm en ter378

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Arrest
van het hof van beroep - Voorziening cegen
de procureur des Koning - Ontvanke!ijkhcid

w

-21
Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen door en tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld Eisers - Partij wier derdenverzet niet toelaatbaar is verklaard.
111

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld Eisers - Agglomeratie - Machtiging van de
agglomeratieraad - Ogenblik waarop zij
moet worden gegeven.
252

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan worden ingesteld Eisers en verweerders- Voorziening van het
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid Vereiste.
289

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vormen - Gronden van
niet-ontvankelijkheid - Ambtshalve opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid tegen een voorziening van het openbaar ministerie bij het hof van beroep - Geen kennisgeving.
289

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vorm - Middel van
niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening
opgeworpen en hierin bestaande dat de voorziening is gericht tegen een arrest dat niet in
de processtukken voorkomt - Verzoekschrift
waaruit kan worden opgemaakt welke beslissing wordt bestreden - Verwerping van het
middel van niet-ontvankelijkheid.
369

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - Vormen - Voorziening
van de Vlaamse Gemeenschap.
228

Voorziening in cassatie
Burgerlijke zaken - BPslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - In eerste aanleg gewezen beslissing - Ontvankelijkheid.
228

Voorziening in

cass~ttie

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Algemeen - In laatste
aanleg gewezen beslissing - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Beschikking van de
beslagrechter over de eisbaarheid van de
schuldvordering.
314

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Personen door wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Burgerlijke
rechtsvordering - Veroordelend arrest - BeOntvanvel tot onmiddellijke aanhouding
kelijkheid.
155

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijn - Cassatieberoep van
de beklaagde tegen een vonnis dat diens verzet ongedaan verklaart - Termijn van vijf-

tien dagen, ingaande de dag na de betekening.
123

Voorziening in cassatie
Termijn stek.

Strafzaken -

Beslissing bij ver83

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Termijnen - Strafvordering Voorbarige cassatieberoepen - Ruimtelijke
ordening en stedebouw - Veroordeling tot
een straf - Verdaging naar een latere datum
voor uitspraak over het herstel van de plaats
in de vorige staat.
260

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Veroordeling bij
verstek - Voorziening van de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn
Ontvankelijkheid.
271

Voorziening in cassatie
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Uitleggend vonnis - Gevolg. 154

Voorziening in cassatie
Strafzaken
Termijnen
Burgerlijke
rechtsvordering - Beslissing bij verstek t.a.v.
de burgerlijke partij die daartegen verzet kan
doen - Cassatieberoep van de beklaagde tijdens de verzettermijn.
36

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vorm - Verklaring gedaan ter
griffie van het rechtscollege dat de bestreden
beslissing heeft gewezen.
212

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep - Voorziening bij brief ingesteld.
425

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep - Voorziening tegen een beschikking van de raadkamer - Verklaring van beroep in cassatie gedaan ter griffie van het hof
van beroep.
428

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Voorziening van de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
Geen betekening.
260

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Betekening van het
359
cassatieberoep - Begrip.

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Burgerlijke partij
eiseres - Betekening van de voorziening Betekening van de verklaring van voorziening
- Bewijs "an die betekening.
396

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Geschrift tot

- 22
staving van de voorziening
Ondertekend
met een leesbare handtekening maar zonder
vermelding van de hoedanigheid vai). de ondertekenaar - Gevolg.
7

Voorziening in cassatie
Vorm - Strafzaken - Indiening stukken tot
staving van de voorziening - Termijnen: 156

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep Strafzaken - Arrest van het hof van assisen
tot vrijstelling van opgeroepen gezworenen Cassatieberoep van de beschuldigde - Ontvankelijkheid.
156

van beroep van het Instituut der Accountants
over de erkenning als accountant.
102

Vordering in rechte
Oorzaak - Ambtshalve wijziging.

379

I

Vreemdelingen

Vreemdelingenwet 15 d,e c. 1980 - Art. 67 Draagwijdte.
120

Vreemdelingen
Vreemdelingenwet 15 dec. 1980 - Artt. 7 en
27 - Bevel het land te verlaten - Opsluiting
- Bevoegdheid van de minister van Justitie
of zijn gemachtigde.
120

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Vormen - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van de curator
van het faillissement van de beklaagde - Betekening van het cassatieberoep.
408

w

Voorziening in cassatie
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Strafzaken - Voorziening van de procureurg•meraal bij h<o>t hof van beroep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij wordt beslist dat er geen grond bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte - Niet ontvankelijke
voorziening.
332

Voorziening in cassatie
Ontvankelijkheid - Gemis aan bestaansreden - Strafzaken - Veroordelend arrest Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Verwerping van de voorziening tegen de veroordelende beslissing - Cassatieberoep tegen
het bevel tot onmiddellijke aanhouding Ontvankelijkheid.
124

Voorziening in cassatie
Ontvankel!jkheid - Gemis aan bestaansreden - Strafzaken - Veroordelend arrest Verwerping van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Verwerping van het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest Cassatieberoep tegen de bes!issing waarbij
het v2rzoek tot invrijheidstelling verworpen
wordt - Ontvankelijkheid.
124

Voorziening in cassatie
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Voorziening tegen een in eerbte aa'1leg gewezen vonnis.
117

Voorziening in cassatie
-St~afzaken---Afstand--

Burgerhjke-rechtsvordering - Voorziening van de burgerlijke
partij - Afstand door een advocaat - Voorwaarden.
425

Voorziening in cassatie
Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Bes!issing van de commissie

Waters
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
- Verontreiniging - Begrip.
365

Waters
Provinciebelasting op waterwinningen - Belastingplichtige.
450

Wegverkeer
Art. 38 Wegverkeerswet - Vervallenverklaring van het recht tot sturen als straf - Bestanddeel van de straf.
167

Wegverkeer
Art. 38 Wegverkeerswet - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Uitgesproken
als straf wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement - Geen vaststelling van
het bestaan van een van de omstandigheden
van art. 38, § 1, 2° en 3°, Wegverkeerswet Onwettige straf.
167

Wegverkeer
Wegverkeersreglement 1975- Reglementsbepalingen - Art. 10.2, eerste lid, Wegverkeersreglement - Plotseling remmen wanneer dit
niet om veiligheidsredenen vereist is Draagwijdte.
293

Wegverkeer- - - - Wegverkeersreglement
lingen - Artt. 12 en 19.

Reglementsbepa262

Werkloosheid
Recht op werkloosheidsuitkering - Passende
dienstbetrekking - Lichamelijke geschiktheid - Betwisting.
113

-23Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Begrippen - Stilzwijgende opheffing - Toepassing.
220

van de toelage voor nachtprestaties voor de
personeelsleden van de Regie der Posterijen
- G~en bekendmaking - Gevolg .
5

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd - Bestendige deputatie Rechtsprekend orgaan - Rechtspleging.
15

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten

z

Werking in de tijd - K.B. 17 sept. 1987 Toepassing op de voor de bestendige deputatie aanhangige zaken.
205

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tijd - Arbeidsongeval - Wet
tot wijziging van de omzetting van de rente in
kapitaal.
252

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking van de wet in de tijd - Nieuwe strafwet.
391

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Werking in de tljd - Art. 109bis, Ger.W., in
dat wetboek ingevoegd bij art. 6 wet van 19 juli 1985.
417

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten
Allerlei - Posterijen - Regie der Posterijen
- K.B. 16 sept. 1981 houdende vaststelling

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Beroepsgeheim
Geneesheren - Dienst voor Geneeskundige
Controle - IVIededeling aan een raad van de
Orde van Geneesheren.
12

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemene begrippen - Terugvordering van
ten onrechte betaalde uitkeringen - Ziektekostenvergoeding - Stelsel van de betalende
derde - Toepasselijkheid van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling.
323

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheid
Bevallingsuitkering - Samenloop met vakantiegeld voor n.iet
genomen vakantiedagen.
186
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